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ΤῊΙ5 15 ἃ αἰ σία] ΘορΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργβϑεγνβα [ἴῸΓ ρβηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΆΓΥ 5Π6 να ὈΘίογθ 1 ννὰβ σα  ]]ν βοδηηθα Ὁ ΘΟΟΡΙ]Θ 85 ρϑτ οἵ ἃ ργο]βοΐ 

ἴο πηᾶκΚα [ῃ6 ννογ]᾽ 5 ὈΟΟΚ5 αἸβοονθγδθ]θ οπ]Π6. 

1 Πὰ5 ϑυγνίνεα ἰΙοηρ ΠΟ ΡΗ ἴογ [Π6 σορντίρῃίΐ ἴο ΕΧΡΙΓΘ δηα (Π6 ὈοΟΙΪΚ ἴο Θηΐθγ [Π6 ΡῈ ]1ο ἀοπγαίη. Α ΡῸΌΠ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οπ6 (Πδΐ ννὰ5 Πθνϑὺ β 0] 6 οἱ 

ἴο Θορυτιρσῃϊ ΟΥ̓ ΠΟ56 ἰ6ρ8] σορυγρῃϊΐ ἴθγπ 85 Ἔχρίγεα. ὙΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π6 ρΡΕΌ]Π1Ο ἀοΠηδΊη ΠΥ ν ΓῪ σΟΠΠίγΥ ἴο οοιηΐγν. ΡΕΌΡ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚΚ5 

ΔΓΘ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο {Π6 ραᾶϑβῖ, Γβργθϑθηίηρ ἃ ννβ δ] ἢ οἵ ΠΙβίογν, οα]αγα πα Κηονν]θάρσα {Πδ᾽5 οἵΐθη αἸΓΠοιηΐ ἴο ἀἸβοονϑου. 

Μδῖκβ, ποίδίοηβ ἃπΠα οἴμεγ ΠΊΔΓΡΊ 8118 ργθϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥ̓ ΡΊηΔ] ΝΟ] Π16 ΜΝ11] ἀρρθαγ ἴῃ (Π15 ΠΙ6 - ἃ Γθι Πα 6Γ οἵ [185 ὈΟΟΚ᾽ 5 ἰΙοηρ ]ουγηθν ἴγοπ [Π6 

ῬΕΌΠ5Π6Γ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ ἃπΠα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ὕξερο συ αο] πος 

ΟὈΟρΡΙδ6 15 ργομά ἴο ρδιίηθυ ννἹ ΠΠΌΓΑΙ65 ἴο ἀρ] ΖΘ ΡῈ Ό]1Ο ἀοΠηδΊη Πγαίθυ 815 Δ η4 ΠΊΔκΘ {Π6 πὶ ννΊ 6 ]ν ΔοΟΘ551016. ΡΌΌΙ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 ὈΘΙοηρ ἴο (Π8 

ΡΌΡΙΠΙΟ ἃη4 ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οἰϑίοα!δη5. ΝΟνοιῃ6 1655, [Π15 ννοῦκ 15 Χρθηβῖνθ, 50 [ἢ ογάθγ ἴο Κθδρ ργον! αἸηρ [15 τθϑοῦγοθ, ννα Πᾶνα ἴα ΚΘη βίδρ5 ἴο 

Ργθνθηΐ ΔΡι156 ὈΥ ΟΟΠΊΠΊΘΓΟΙΔΙ ρδΓ65, ΠΟ] ἀὴρ ρῥ]δοίηρ ΘΟ Π108] ΓΟΒ ΠΟΙ ΠΟΠ5 Οἡ δυζοπηδίθα ΘΓ ηρ. 

ν8 80 δβκ (μδΐ γοι: 

ἘΞ Μακὸ ποη-οοπιπιογοίαί μι56 οὐ {πὸ Π|65 ΝΥ ἀθϑιρῃβα (ὐσοορὶβ ΒοοκΚ ϑβδίοῃ [ῸὉΓ 158 ὈῪ ἱπαϊ]νί αιι815, δηα ννα τθαπθϑί {Πδΐ γοι π56 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ῬΘΙΒΟηΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΠΠΊΘΓΟΙΔ] ρΌΓΡΟΒΘΒ. 

τὸ Κοείγαϊη ἤόηι αμϊοπιαϊεα ψμογγίπρ Ὁ ποΐ 58Π6 διυϊομηδίθα αΠΘΓΙ65 οἵ δὴν βοτί ἰο ΟΡ θ᾽ 58 βυϑίβῃ): ΠῚ νοι ἃ΄ΓῈ ΘΟΠαποίΙΠρ ΓΟΘΘΆΓΟῇ Οἡ Π]ΔΟΠΪη6 

{ΓΔ 5] Δ], ΟΡΕΟΔ] ΟΠ δγδοίθυ Γοσοση! ΠΟη ΟΥ ΟἴΠΘΓ ἈΓΘα 5 νΠΘΓΘ ΔΟΟ 685 ἴο ἃ ἰᾶγρα διηοπηί οἵ ἰοχί 15 ΠΕΙΡΙΙ], ρΙθαβα οοηίΐδοίΐ τι5. 6 Θποοῦγασθ [Π6 

1186 Οἵ ρΕὈ]Π1ο ἀοπηδίη Πηδίθ 415 [ογ [Π656 ΡΌΓΡΟΒ65 ΔΠ4 πηδᾶν Ὀ6 8016 ἴο ΠΕ6ΙρΡ. 

τ-ὸὁἬ Μαϊπίαϊπ αἰἡγὶρμίοη ΤῊΘ ΟΟΟΡ]6 “νδίθγπγ γ᾽ νοι 566 ἡ βοῇ ἢ]6 15 ββϑθηῖ184] [ὉΓ 1Π]ΟΥΠΉησ ΡΘΟΡΙΘ ἀθοιΐ [Π15 ργο]θοΐ ἀη4 Πείρίηρ ἴΠθῖη Ππὰ 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθγι 15 [ἢγουρῇ Οὐορ]α ΒοΟΟΚ δθάίοῃ. ΡΊθαβα 40 ποΐ ΓΕ ΠΊΟνΘ 1{. 

ἘΞ Κορ 11 ἰοραὶϊ ΔΝ αΐθνου γουΓ τ156, ΓΕΠΊΘΙΘΘΓ [Πδΐ γοι ΔῈ ΓΕΒρΡΟΊ51016 ἴογ δηβαυγίηρ [Πδΐ ννῃδί γοιῦι γα ἀοίηρ 15 Ι6σ8]. Πο ποΐ Δ55.Π16 [Πδΐ {π5ῖ 

Ὀθοδιι58 ννα Ὀ6ΙΙθνα ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ {Π6 ρΕΌΠ1ο ἀοπηδίη [ῸΓ τ156Γ8 1η (Π6 {Πη1{64 δίαία5, [η΄ [6 ννοῦκ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΕΠ1Ο ἀοιηδίη ἴογ 568 1η ΟἴΠΘΓ 

οΟμΠΙΠ165. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] ἴῃ σορυγίσῃΐ ναγ8 5 ΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟπηΐγν, ἃηα ννῈ σδη  ἵ ΟΥ̓ΟΓ σι!ἄδηοθ οἡ νν ΘΙ ΠΘΓΓ ΔΩΥ 5ρθοΙῆο τι56 οἵ 

ΔΏΥ ΒρΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]οννβά. ΡΊθαβα 4ο ποΐ δ5811Π26 [πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾿ 5 ἀρρβάγαηοθ ἴῃ Οὐορὶθ ΒοοΙς ϑΘδΓῸἢ ΠΊΘΔΠ5 1 οδη Ὀ6 τ1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

ΔΏΥΝΠΘΓΘ ἴη {Π6 νοῦ]. (οργυτρῃΐ ᾿η[ΠΠηρϑιηθηΐ [18 01ΠΠ{ }ὺ οδη Ὀδ αἰῖ6 βθνθσα. 

Αβουΐ Οοορ]ο ΒΟΟΚ ϑθάγοι 

ΟΟΟΡΙ Θ᾽ 5. ΠΊ]55Ί0η 15 ἴο ογρϑη]Ζα [ῃΠ6 ννοῦ ̓ 5 ̓Π]ΟγπηδίΙΟη ἃΠα ἴο ΠΊΔΚΕ 1 ΠΠΙΊΝΘΓΒΆΠῪ ΔΟΟΘ551016. Δηα τπ8ϑῖα]. σοορὶθ ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠαΙρ5 γθδάθιβ 

αἰβοονογ [Π6 ννου 5 ὈΟΟΚΒ ΜΝ Π116 ΠοΙρίηρ διῖῃοῦβ Δηα ΡῈ Π15Π6Γ5 Γθδ ἢ πθνν ΔΙΊ Θησ65. Υοιι οδη 5ΘΆγοῇ [Πγοιρῇ [Π6 [Ὁ]] ἰοχί οἵ [1158 ὈΟοΙΪΚ οἡ [Π6 ννθῦ 
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ΑΒΙΘΤΟΤΕΙ 5 
σΆΆΕῸἙ 

ΕΧ ἈΕΘΟΈΝΘΙΟΝΕ 

ΠΙΜΜΑΝΌΕΙΙ5 ΒΕΚΚΕΆΙ. 

ΕΡΙΟΙ͂Τ 

ΛΟΛΌΏΒΜΙΑ ἈΒΑΙᾺ ΒΟΒΌΘΒΘΙΑΟΑ. 

ΥΟΙΜΕΝ ΑἸΤΕΆΟΜΝ. 

ΒΕΒΟΙΙΝΙ 
ΑΡΌΡ ΘΕΟΒΟΙΌΜ ΒΕΙΜΕΆΌΜ 

.. Α. 1831. 

ἘΧ ΟΕΞΙΟΙΝΑ ΑΟΛΡΌΕΜΙΟΑΛ. 

240... ἃ. Ὁ: 
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ΠΕΡῚ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. 
θναν; θσσον 

« 

Ακλὰ τῶν χρωμάτων ἰςὶν ὅσα τοῖς ςοιχείοις συνακολυ- 
θεῖ, οἷον πυρὶ καὶ ἀέρι καὶ ὕδατι καὶ γῇ. ἀὴρ μὲν γὼρ 

) ὕδωρ καθ᾽ ἑαυτὰ τῇ φύσει λευκά, τὸ δὲ πῦρ καὶ ὁ 
ἥλιος ξανθά. καὶ ἡ Ὑὴ δ᾽ ἐςὶ φύσει λευκή, παρὰ δὲ τὴν 
βαφὸν πολύχρους φαίνεται. δῆλον δ᾽ ἐπὶ τῆς τέφρας τῦτ᾽ 

ἐςν ἐκκαυθέντος γὰρ τοῦ τὴν βαφὴν πεποιηκότος ὑγροῦ 
λευκὴ γύεται, ἀ παντελῶς δὲ διὼ τὸ τῷ καπνῷ βεβώφθαι 

σβῇαι τὼς ἀκτῖνας" τὰ γὰρ μεταξὺ μόρια τῇ φωτὸς αὐτῶν 
ἅπαντα εἶναι δοκεῖ μέλανα διὰ τὸ σκότος. ὅτι δὲ τὸ σκό- 
τος οὐ χρῶμα ἀλλὼ στέρησίς ἐςι φωτός, οὐ χαλεπὸν ἐξ 
ἄλλων τε πολλῶν καταμαθεῖν, καὶ μάλιςα ἐκ τοῦ μηδὲ 

5 αἰσθητὸν εἶναι τὸ πηλίκον καὶ ποῖόν τι τῷ σχήματι τετύ- 
χηκεν ὃν τὸ σκότος, καθώπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁρατῶν. τὸ 
δὲ φῶς ὅτι πυρός ἐςι χρῶμα, δῆλον ἐκ τῷ μηδεμίαν ἄλ- 

μέλανι ὄντι. διὸ καὶ ἡ κονία ξανθὴ γίνεται, τῷ φλογοειδὸς λην ἢ ταύτην ἔχον εὑρίσκεσθαι χρόαν, καὶ διὰ τὸ μόνον 
καὶ μέλανος ἐπιχρώζοντος τὸ ὕδωρ. τὸ δὲ μέλαν χρῶμα τοῦτο δὶ ἑαυτοῦ ὁρατὸν γίνεσθαι, τὰ δ᾽ ἄλλα διὼ τούτου. 
φυνακολουθεῖ τοῖς στοιχείοις εἰς ἄλληλα μεταβαλλόντων. 10 ἐπισκεπτέον δὲ τῦτο. ἔνια γὰρ ἐκ ὄντα πῦρ ὑδὲ πυρὸς’ εἴδη 
τὼ δ᾽ ἄλλα ἐκ τούτων εὐσύνοπτα τῇ μίξει κεραννυμόων τὴν φύσιν φῶς ποιεῖν φαίνεται. εἰ μὴ ἄρα τὸ μὲν τῷ πυ- 
ἀλλήλοις γίνεται. τὸ δὲ σκότος ἐκλείποντος τ φωτὸς γέ ρὸς χρῶμα φῶς ἐστίν, οὐ μέτοι καὶ τὸ φῶς πυρός ἐστι 
γεῖαι. τριχῶς γὰρ τὸ μέλαν ἡμῖν φαύεται. ἢ γὰρ ὅλως χρῶμα μένου, ἀλλ᾽ ἐνδέχεται μὴ μόνῳ μὲν ὑπάρχειν τῷ 

τὸ μὴ ὁρώμενόν ἐςι τῇ φύσει μέλαν (ἁπάντων γὰρ τῶν πυρὶ τὴν χρόαν ταύτην, εἶναι μώτοι χρῶμα τὸ φῶς αὐτί. 
τεντων ἀνακλᾶταί τι φῶς μέλαν), ἢ ἀφ᾽ ὧν μηδὲν ὅλως 15 ὑδενὶ γῦν ἄλλῳ τὴν ὅρασιν αὐτῷ συμβαίνει γίεσθαι πλὴν 
φίμται φῶς πρὸς τὰς ὄψεις" τὸ γὼρ μὴ ὁρώμενον, ὅταν 
ὁ τεριέχων τόπος ὁρῶται, φαντασίαν ποιεῖ μέλανος. φαί- 

γετα; δὲ καὶ τὼ τοιαῦτα ἡμῖν ἅπαντα μέλανα, ἀφ᾽ ὅσων 
ἀραιὸν καὶ ὀλέγον ἰσχυρῶς ἀνακλᾶται τὸ φῶς. διὸ καὶ αἱ 

τῷ φωτί, καθάπερ καὶ τὴν τῶν ἄλλων σωμάτων ἁπάντων 
τῇ τῷ σώματος φαντασίᾳ. τὸ δὲ μέλαν χρῶμα συμβαδει. 
γίνεσθαι, ὅταν ὁ ἀὴρ καὶ τὸ ὕδωρ ὑπὸ τὰ πυρὸς διακαυθῇ, 
διὸ καὶ πάντα τὰ καόμενα μελαΐνεται, καθάπερ ξύλα 

᾿ σκιαὶ φαίνονται μέλαιναι. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ὕδωρ, ὅταν Ὦ καὶ ἄνθρακες σβεσθέντος τοῦ πυρός, καὶ ὁ ἐκ τοῦ κεράμου 

τραχυνθῇ, καθάπερ ἡ τῆς θαλάττης φρίκη" διὰ γὰρ τὴν 
τραχύτητα τῆς ἐπιφανείας ὀλέγων τῶν αὐγῶν προσπιπτυ- 

καπνὸς ἐκκρινομένου τῷ ἐνυπάρχοντος ἐν τῷ κεράμῳ ὑγρὰ 
καὶ καομένου. διὸ καὶ τοῦ καπνοῦ γίνεται μελάντατος ὁ 

ὧν καὶ διασπωμένου τοῦ φωτός, τὸ σκιερὸν μέλαν φαί- ἀπὸ τῶν πιόνων καὶ λιπαρῶν, οἷον ἐλαίου καὶ πίττης καὶ 
ΠΝ καὶ τὸ νέφος, ὅταν ἤ πυκνὸν ἰσχυρῶς, διὰ τοῦτο. δῳδός, διὰ τὸ μάλιστα ταῦτα κάεσθαι καὶ συνέχειαν 
κατὼ τὰ αὐτὼ δὲ τούτοις καὶ τὸ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ, ὅταν ἥ 15 ποιεῖν. μέλανα δὲ καὶ ταῦτα γίνεται, δι᾽ ὅσων ῥεῖ τὸ 
μὴ παντελῶς διαδῦνον τὸ φῶς. καὶ γὰρ ταῦτα εἶναι δοκεῖ ὕδωρ, ὅταν βρυωθέντων πρῶτον ἀναζηρανθὴ τὸ ὑγρόν, κα- 
μέλανα, βάθος ἔχοντα, διὰ τὸ παντελῶς ἀραιὰς ἀνακλᾶ- θώπερ καὶ τὼ ἐν τοῖς τοίχοις κονιώματα. ὁμοίως δὲ καὶ οἱ 

(οάϊοες ΕΖ ΗΡ ΧΟ“ εἰ Ὡοπη}}}}5 Ἰοςΐ9 Οἱ. 
23. καὶ ἀέρι οἵα γε ὥ΄. "Π γὰρ} ἦν ῬᾺ», οὰ ἘΜῚ. " 11. εὐσύνοπτα ἰκ τύέτων 575. Π 13. τριχῇ Ζὶ, ᾿ 14. τὴν φύσιν (5. μέλαν 

ὁχα ἰ. [ 15, μέλαν οπ; ΕΡΗ͂“. ἢ ἢ οὔκ ΠΙ͂. ᾿ 16. φαίνεται ἐ. Π 18. ἅπαντα ἡμῖν 16515. ἢ μέλανα οτὰ ρὲ ὅς. Πβ 19. ἰσχυρῶς οτὰ 
ὦ. δ 31. ταραχϑὴ 1. ἡ 22. αὐγ29}} αὐτῶν Ρ. ἢ 23. διασπωμένων ΜΙ͂Ρ οἱ γε Ε. ἴ 25. κατὰ] καὶ ἘΜ". ΠΠ αὐτὰ) τοιαῦτα ἯἍ εἰ ρε 

Ἐ-1 κ᾽ πωντιλῶς μὴ Ρ, ἤδη παντελῶς Δ οἱ φν Ε. ἢ 26. δικδὶν ρν ὥ΄, διατεῖνον . ἢ εἶναι οὶ Α΄. 
1. μόρια τῷ] μορίου Η͂. ἃ 2. δοκεῖ εἶαι ΧΗ». ἢ μέλαν Μ5.} ἀ. μὴ ΧΟο. ἢ 8. ἔχον οι ΕἉΡΧ. ᾿ἰ καὶ οι ΕΑ͂ΡΧ. 1! τοῦτο 

μόνον 165 }Π5.} 12. χρῶμα -- ἰξι οἵὰ Ῥ. 1 13. μόνον ΖΑ. ἢ 15. ὧν Ῥ, γὰρ 1.1. " 16. ἁπάντων σωμάτων Ῥ. ἢ 17. τοῦ] τοῦδε τοῦ 

«ΑΙ. ἃ 18. ὁ οπι οἱ ρν Ε. ΠΠ τὸ οπι 23. 1} 19. καιόμενα Χ΄. 22. καὶ α᾿ῖε καομένου οπι Α΄. ᾿ τῶν καχνῶν Ρ. || 23. καὶ ροβί 
ἰλαΐου οτὰ Ρ. ᾿ὶ 26. βρωθίντων Α΄, κρνωυθέντων Ζ, βρυωθότα ἘΠ“ 15. 11 πρότερον Χ. Π᾿ 27. τοῖς οπιὶ 1.6“. 
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καϑ' ὕδατος λίθοι" καὶ γὰρ οὗτοι βρνωθίντες, ὕςερον ὠπο- 
ξηραινόμενοι τῷ χρώματι γίνονται μέλανες. τὼ μὲν οὖν 
ὡπλὰ τῶν χρωμάτων ταῦτα καὶ τοσαῦτά ἐς!ν. 

Τὰ δ᾽ ἄλλα ἐκ τότων τῇ κράσει καὶ τῷ μᾶλλον καὶ 
ἧττον γιγνόμενα πολλὰς καὶ ποικίλας ποιεῖ χρωμάτων 
φαντασίας. κατὰ μὲν τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον, ὥσπερ τὸ 
φοινικὺν καὶ τὸ ὡλουργές, κατὰ δὲ τὴν κρᾶσιν, ὥσπερ τὸ 
λευκὸν καὶ τὸ μέλαν, ὅταν μιχθέντα φαιδ ποιήσῃ φαντα- 
σίαν. διὸ τὸ μέλαν καὶ σκιερὸν τῷ φωτὶ μιγνύμενον Φοι- 

2 

ΠΕΡῚ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, 

καὶ μὴ εὔσημον ἐν τῷ παντί, καὶ προστεθεωρημένον κατα» 
σκευάζειν ὁμοίως. τὴν γὰρ τὸ ἁλουργοῦ ἢ φοινικιῶ κρῶσιν 
λέγοντας ἀνάγκη ὁμοίως τοῖς ἐκ τούτων μιγνυμένοις καὶ 
ποιοῦσιν ἄλλην χρόαν τὴν γώεσιν διηγεῖσθαι, καὶ μι 

5 ὁμοίαν ἔμφασιν ποιεῖν. διόπερ ἐκ τοῦ προκατεσκευασμένου 
ληπτέον καὶ θεωρητέον τὴν κρᾶσιν, οἷον ὅτι τὸ οἰνωπὸν 

χρῶμα γίεται, ὅταν ἀκράτῳ τῷ μέλανι καὶ ςΐίλβοντι 
κραθῶσιν αὐγαὶ ἠεροειδεῖς, ὥσπερ καὶ αἱ τῶν βοτρύων ῥῶ“ 
Ὑες" καὶ γὰρ τούτων οἰνωπὸν φαΐνεται τὸ χρῶμα ἐν τῷ 

νικοῦν. τὸ γὰρ μέλαν μιγνύμενον τῷ τε τοῦ ἡλίου καὶ τῷ 0 πεπαίνεσθαι" μελαινομένων γὰρ τὸ φοινικὰν εἰς τὸ ὡλουρ- 
ἀπὸ τῷ πυρὸς φωτὶ θεωρῦμεν ἀεὶ γιγνόμενον φοινικῶν, καὶ 
τὰ μέλανα πυρωθέστα πάντα εἰς χρῶμα μεταβάλλοντα 

φοινικοῦν᾽ αἱ τε γὰρ καπνώδεις φλόγες καὶ οἱ ἄνθρακες, 
ὅταν ὦσι διακεκαυμένοι, φαίνονται χρῶμα ἔχοντες ᾧφοινι- 

γὲς μεταβάλλει. κατὰ δὲ τὸν ὑποδεδειγμοένον τρόπον θεω- 
ρητέον πάσας τὰς τῶν χρωμάτων διαφοράς, ἐκ κινήσεως 

ν ε ΄, , ΘΝ ᾿ ,ἷ . 
τὴν ὁμοιότητα λαμβάνοντας κατ᾽ αὐτὸ τὸ φαινόμενον, τὴν 

ἐν ἑκάξῳ μίξιν ὁμοίῶντας καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ μέρος ἐν γο- 
κῃν. τὸ δ᾽ ἀλεργὲς εὐανθὲς μὲν γίνεται καὶ λαμπρόν, ὅταν «5 νέσει τοὶ καὶ κράσει ποιέντων φαντασίαν, καὶ πίςιν προσ: 
τῷ μετρίῳ λευκῷ καὶ σκιερῷ κραθῶσιν ὠσθενεῖς αἱ τῷ ἡλίν. φερομώες. δεῖ δὲ καὶ πάντων τύτων ποιεῖσθαι τὴν θεωρίαν 
αὐγαί. διὸ καὶ περὶ ἀνατολεὶς καὶ δύσεις ὁ ἀὴρ πορφυ- μὴ καθώπερ οἱ ζωγράφοι τὰ χρώματα ταῦτα κεραννύν- 
ροειδὴς ἔςιν ὅτε φαίνεται, περὶ ἀνατολὴν καὶ δύσιν ὄντος τας, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν εἰρημένων τὼς ἀνακλωμώας αὐγὼς 
τοῦ ἡλίου" ἀσθενεῖς γὰρ σαι τότε μάλιςα πρὸς σκιερὴν πρὸς ἀλλήλας συμβάλλοντας" μάλιστα γὰρ δύναιτ᾽ ἄν 
ὄντα τὸν ἀέρα προσβάλλεσιν. φαΐεται δὲ καὶ ἡ θάλαττα Ὁ τις κατὰ φύσιν θεωρῆσαι τὼς τῶν χρωμάτων κράσεις. τὼς 
τορφυροειδής, ὅταν τὰ κύματα μετεωριζόμενα κατὼ τὴν 
ἔγκλισιν σκιασθῇ" πρὸς γὰρ τὸν ταύτης κλισμὸν ἀσθενεῖς 
αἱ τοῦ ἡλίου αὐγαὶ προσβάλλουσαι ποιοῦσι φαίνεσθαι τὸ 
χρῶμα ὡλουργές. ὃ καὶ ἐπὶ τῶν πτερωμάτων θεωρεῖται 

δὲ πίςεις καὶ τὼ ὅμοια δεῖ ἐν οἷς ἡ γῴεσις ἔςαι φανερὰ 
τῶν χρωμάτων. ταῦτα δὲ μάλις ἐς: τό τ᾽ ἀπὸ τῇ καὶ 
φῶς καὶ τὸ ἀπὸ τῷ πυρὸς καὶ ὁ ἀὴρ καὶ τὸ ὕδωρ" κεραν»- 
νύμενα γὰρ τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον ταῦτα μάλιςα πάσας 

γιγνόμενον" ἐντεινόμενα γάρ πως πρὸς τὸ φῶς ὡλουργὲς 5 ὡς εἰπεῖν τὰς χρόας ἀποτελεῖ. ἐπιληπτέον δὲ καὶ ἀπὸ τῶν 
ἔχει τὸ χρῶμα. ἐλάττονος δὲ τοῦ φωτὸς προσβάλλοντος 
ζοφερόν, ὃ καλοῦσιν ὄρφνιον" πολὺ δὲ καὶ τῷ πρώτῳ μέ- 
λανι κραθὲν φοινικῶν. εὐανθὲς δ᾽ ὃν καὶ ςίλβον εἰς τὸ φλο- 

γοειδὲς χρῶμα μεταβαλλει. κατὰ γὰρ τὴν πρὸς ἄλληλω 

χρωμάτων ταῖς αὐγαῖς κεραννυμένων τὴν ὁμοιό- 
τῆτα οἱ γὰρ ἄνθρακες καὶ ὁ καπνὸς καὶ ὁ ἰὸς καὶ τὸ θεῖον 
καὶ τὼ πτερώματα κεραννύμενα τὼ μὲν ταῖς τῇ ἡλίου αὖ» 
γαῖς, τὰ δὲ ταῖς τῷ πυρός, πολλὲς καὶ ποικίλας ποιοῦσι 

κρᾶσιν οὕτως ληπτέον, ἐξ ὑποκειμένον τεθεωρημένου χρώ- 3 μεταβολὰς χρωμάτων. τὼ δὲ καὶ τῇ πέψει θεωρητέον, γι» 
ματος ποῶντας τὴν μίξιν, ἀλλὼ μὴ πάντων ὁμοίαν γέώε- 
σιν ποΐντας. ἔξι γὰρ τῶν χρωμάτων ἐχ ἁπλᾶ μῷ,, λό- 
Ὑον δ᾽ ἔχει πρός τινα τὸν αὐτὸν τῶν συνθέτων ὅνπερ τὼ 
ὡπλᾶ ἱπρὸς ἑαυτά, διὰ τὸ τὰ ἁπλᾷ πρὸς μίξιν ἑνὸς ἔχειν, 

νόμενα, ἐν φυτοῖς καὶ καρποῖς καὶ τριχώμασι καὶ πτερώ- 
μασι καὶ τοῖς τοιύτοις πᾶσιν. 

Δεῖ δὲ μὴ λανθάνειν τὸ πολυειδὲς καὶ τὸ ἄπειρον τῶν ἃ 
χρωμάτων, διὰ πόσα, συμβαύει γίνεσθαι. εὑρήσομεν γὰρ 
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ἥτοι διὰ τὸ τῷ φωτὶ καὶ ταῖς σιωαῖς ἀνίσως καὶ ἀνωμά- βασάνους, ἀποβάλλοντα ἀπολαμβάνει πάλιν τὴν χρόαν 
λως λαμβάνεσθαι" καὶ γὼρ αἱ σκιαὶ καὶ τὸ φῶς κατὼ τὸ 
μᾶλλον καὶ ἧττον πολὺ διαφέρουσιν αὐτῶν, ὥςε καὶ καθ᾽ 
αὐτὼς καὶ μετὰ τῶν Ζρωμάτων μιγνύμεναι τοῖσι μετα- 

ἐν τῇ συνάψει καὶ συνεχείᾳ, τὸ τῆς βαφὰς διαφαινόμε- 
γον. ἐπὶ δὲ τῶν καυςῶν καὶ διαλυομένων καὶ τηκομένων 

ἐν τῷ πυρὶ ταῦτα πλείστας ἔχει χρόας, ὅσων ὁ καπνὸς 
βιλὼς χρωμάτων, ἢ τῷ τὰ »εραγγύμενα τῷ πλήθει καὶ ς ἐς: λεπτὸς καὶ ἀεροειδὴς, καὶ τὰ χρώματα σκιωδὴ, ὥστερ 
ταὶ ϑυνάμεσι διαφέρει, ἢ ἢ τῷ λόγυς ἔχειν μὴ τὺς αὐτύς. ὅ τε ὠπὸ τῷ θείου καὶ τῶν ἰωμένων χαλκείων, καὶ ὅσα ἐςὶ 

πολλὼς γὰρ καὶ τὸ ὠλυργὶς ἔχει διαφορὼς καὶ τὸ φοινι- πυκνὰ καὶ λεῖα, καθάπερ ὁ ἄργυρος. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων 
κιοῦν καὶ τὸ λευκὸν καὶ τῶν ἄλλων ἕκαςον καὶ κατὰ τὸ ὅσα σκιώδεις ἔχει τὼς χρόας καὶ λειότητος μετέχει, ὥὧσ- 

μᾶλλον καὶ ἧττον καὶ κατὰ τὴν πρὸς ἄλληλα μίξιν καὶ περ τὸ ὕδωρ καὶ τὼ νέφη καὶ τὰ πτερώματα τῶν ὀρνίθων’ 
ἐλικρίνειαν αὐτῶν. ποιεῖ δὲ διαφορὰν καὶ τὸ λαμπρὸν ἢ 10 καὶ γὰρ ταῦτα διά τε τὴν λειότητα καὶ τὰς προσπιπτού- 
φστῦβον εἶναι τὸ μιγνύμενον ἢ τοὐναντίον αὐχμηρὸν καὶ σας αὐγάς, ἄλλοτε ἄλλως κεραννυμένας, ποιεῖ διαφόρους 
ἐλεμτές. ἔςι δὲ τὸ ςύλβον ὑκ ἄλλο τι ἢ συνέχεια φωτὸς 

καὶ πυκνότης. τὸ γὰρ χρυσοειδὲς γύεται, ὅταν τὸ ξανθὸν 
χεὶ τὸ ἡλιῶδες πυκνωθὲν ἰσχυρῶς ςλβῃ. διὸ καὶ οἱ τῶν 

τὰς χρόας, καθαΐπερ καὶ τὸ σκότος. τῶν δὲ χρωμάτων 
οὐδὲν ὁρῶμεν εἰλικρινὲς οἷόν ἐςιν, ἀλλὰ πάντα κεκραμέύνα 
ἐν ἑτέροις" καὶ γὰρ ἄν' μηδενὶ τῶν ἄλλων, ταῖς γε τοῦ 

τεριςερῶν τράχοιλοι καὶ τῶν ὑδάτων οἱ ςαλαγμοὶ φαΐνον- (5 φωτὸς αὐγαῖς καὶ ταῖς σκιαῖς κεραννύμενα, ἀλλοῖα, καὶ 
τει χρυσοειδεῖς τῷ φωτὸς ἀνακλωμένου. ἔςι δὲ ἃ λειόμε. ὑχ οἷά ἐςι, φαίνεται. διὸ καὶ ἑὰ ἐν σκιᾷ θεωρύμενα καὶ 
να τρήψει καὶ δυνάμεεί τισιν ἀλλοίας ἴσχει καὶ ποικίλας ἐν φωτὶ καὶ ἡλίῳ, καὶ σκληρῷ αὐγῇ ἢ μαλακῇ, καὶ κατιὸ 
χρίας, ὥσπερ καὶ ὁ ἄργυρος παρατριβόμενος καὶ χρυσὸς τὰς ἐγκλίσεις οὕτως ἢ οὕτως ἔχοντι, καὶ κατὰ τὰς ἄλλας 
καὶ χρλχὸς καὶ σίδηρος. καί τινα γένη λίθων διαφόρους διαφοράς, ἀλλοῖα φαίνεται. καὶ ταῖς πρὸς τῷ πυρὶ καὶ 
ποιεὶ χρόας, καθάπερ καὶ ... μέλαιναι γὰρ ὅσαι λευκὼς ἢ9 τῇ σελήνη, καὶ ταῖς τῶν λύχνων αὐγαῖς, διὸ καὶ τὸ φῶς 
γρέφοει γραμμάς, διὰ τὸ πάντων τῶν τοιύτων τὰς μὲν ἑκάςου τούτων ὠλλᾷ Ἑτέραν ἔχει χρόαν. καὶ τῇ πρὸς ἀλ- 

ἀρχῆς συστάσεις ἐκ μικρῶν εἶναι μορίων καὶ πυκνῶν ληλα δὲ μίξει τῶν χρωμάτων" δὶ ἀλλήλων γὰρ φερό- 
καὶ μελάνων, ὑπὸ δὲ τῆς ἐν τῇ γενέσει βαφῆς ὡπάντων μενα χρώζεται. τὸ γὰρ φῶς ὅταν προσπεσὸν ὑπό τινων 
τὸν τύρων κεχρωσμέφων δι᾽ ὧν διελήλυθεν αὐτῶν ἡ βαφή, χρωσθῇ, καὶ γένηται φοινικίῶν ἢ ποῶδες, καὶ τὸ ἀνακλα- 
ἄλλην ἐσχρκέναι τὴν τῇ χρώματος φαντασίαν. ὁ δ᾽ ἀπο- 29 σθὲν προσπέσῃ πρὸς ἕτερόν τι χρῶμα, πάλιν ὑπ᾽ ἐκείνου 
τρβέμενος ἀπ᾿ αὐτῶν οὐκέτι γίνεται χρυσοειδὴς ἐδὲ χαλ- κεραννύμενον ἄλλην τινὰ λαμβάνει τοῦ χρώματος κρᾶσιν. 
ποιδὴς ὑδ᾽ ἄλλην οὐδεμίαν τοιαύτην ἔχων χροιάν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο πάσχον συνεχῶς μὲν οὐκ αἰσθητῶς δὲ ἐνίοτε 
κώτως μέλας, διὰ τὸ τὸς μὲν πόρους παρατριβομένων αὐ' παραγίνεται πρὸς τὰς ὄψεις ἐκ πολλῶν μὲν κεκραμένον 
τῶν ἀναρρήγνυσθαι, δὶ ὧν ἡ βαφὴ διελήλυθε, φύσει δ χρωμάτων, ἑνὸς δέ τινος τῶν μάλις α ἐπικρατύντων ποιοῦν 
καὶ τῶν αὐτῶν εἶναι. τῷ γὼρ προτέρου χρώματος ὑκέτι ὄν- 30 τὴν αἴσθησιν. διὸ καὶ καθ᾽ ὕδατος ὑδατοειδὴ μᾶλλον φαί- 
τὸς ἡμῖν φανεροῦ παρὰ τὲ διασπᾶσθαι τὴν βαφήν, τὸ 

κατὰ φύσιν ὑπάρχον αὐτοῖς χρῶμα ὁρῶμεν" διὸ καὶ 
πάντα φαΐεται μέλανα. ἐν δὲ τῷ παρατρίβεσθαι πρὸς 
ὁμαλὲς καὶ λεῖον ἕκαστον τούτων, καθάπερ καὶ πρὸς τὰς 

νεται, καὶ τὰ ἐν τοῖς κατόπτροις ὁμοίας ἔχοντα χρόας ταῖς 

τῶν κατόπτρων. ὃ καὶ περὶ τὸν ἀέρα οἰητέον συμβαίνειν. 
ὥςε ἐκ τριῶν εἶναι τὰς χρόας πάσας μεμιγμίνας, τοῦ 
φωτός, καὶ δι᾽ ὧν φαίνεται τὸ φῶς, οἷον τοῦ τε ὕδατος 
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καὶ τῷ ἀέρος, καὶ τρίτε τῶν ὑποκειμένων χρωμάτων, ὠφ᾽ 
ὧν ἀνακλᾶσθαι συμβαίνει τὸ φῶς, τὸ δὲ λευκὸν καὶ δια- 

φανὲς ὅταν μὲν ἀραιὸν ἢ σφόδρα, φαίνεται τῷ χρώματι 

ἀεροειδές" ἐπὶ δὲ τῶν πυκνῶν ἐπὶ πάντων ἐπιφαίνεταί τις 
ἀχλύς, καθάκερ ἐπὶ τῷ ὕδατος καὶ ὑάλου καὶ τοῦ ἀέρος, 
ὅταν ἢ παχύς. τῶν γὰρ αὐγῶν διὰ τὴν πυκνότητα παν- 
ταχόθεν ἐκλειπουσῶν, οὐ, δυνάμεθα τὼ ἐντὸς αὐτῶν ἀκρι- 
βῶς διορῶν. ὁ δ᾽ ἀὴρ ἐγγύθεν μὲν θεωρούμενος οὐδὲν ἔχειν 
φαίνεται χρῶμα (διὰ γὼρ τὴν ἀραιότητα ὑπὸ τῶν αὐγῶν 

5 ὄρφνιον εὐανϑέξερον γίνεται τῶν μελάνων ἣ 

ΠΕΡῚ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. 

διαςήματα τῆς τριχὸς μηδεμίαν λαμβάνειν βαφήν. ταῦτα 
λευκὼ μὲν ὄντα, καὶ παρ᾽ ἄλληλα κείμενα τοῖς χρώμασι, 
ποιεῖ πάντα φαίνεσθαι. τὰ ἄνθη λαμπρότερα" τὼ μέλανα 
δὲ τοὐναντίον σκιερὼ καὶ ζοφώδη. διὸ καὶ τὸ καλούμενον 

ἢ τῶν λευκῶν" 
οὕτω γὰρ ἀκρατέξερον αὐτῶν φαίνεται τὸ ἄνθος, κεραννύ- 
μενον ταῖς τῷ μέλανος αὐγαῖς. καθ᾿ αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ μο- 
ταζὺ διάςημα τῶν πόρων ὑχ ὁρᾶται διὰ σμικρότητα, κα- 
θάπερ ὑδὲ καττίτερος τῷ χαλκῷ κραθείς, ὑδὲ τῶν ἄλλων 

κρατεῖται, χωριζόμενος ὑπ᾽ αὐτῶν πυκχνοτέρων οὐσῶν καὶ το ἐθὲν τῶν τοιούτων. τῶν δὲ βαπτομέων τὰ χρώματα ἀλ- 
διαφαινομένων δι᾽ αὐτοῦ), ἐν βάθει δὲ θεωρουμένονυ, ἐγγυ- 
τάτω φαΐεται τῷ χρώματι κυανοειδὴς διὰ τὴν ἀραιότητα. 
ἢ γὼρ λείπει τὸ φῶς, ταύτῃ σκότῳ διειλημμένος φαίνεται 
κυανοειδής. ἐπιπυκνωθεὶς δέ, καθώπερ καὶ τὸ ὕδωρ, πάν- 
τῶν λευκότατόν ἐς!ν. 

Ἰὰ δὲ βαπτόμενα πάντα τὼς χρόας ὠπὸ τῶν βα- 

πτόντων λαμβάνει. πολλὰ μὲν γὰρ τοῖς ἄνθεσι βάπτεται 
τοῖς φνομένοις, πολλὰ δὲ ῥίζαις, πολλὰ δὲ φλοιοῖς ἢ ξύ- 
λοις ἢ φύλλοις ἢ καρποῖς. ἔτι δὲ πολλὰ μὲν γῇ» πολλὼ 

λοῖται διὰ τὼς εἰρημένας αἰτίο 
Τὼ δὲ τριχώματα καὶ τὰ πτερώματα καὶ τὰ ἄνθη 5 

καὶ οἷ καρποὶ καὶ τὰ φυτὰ πάντα ὅτι μὲν ἅμα τῇ πές 
ψει πάσας τὼς τῶν χρωμάτων λαμβάνει μεταβολάς, 

45 φανερὸν ἐκ πολλῶν" τίνες δέ εἰσιν ἑκάςοις τῶν φνομένων 
ἀρχαὶ τῶν χρωμάτων, καὶ ποίας τὼς μεταβολὰς ἐκ ποίων 
λαμβάνουσι, καὶ δι᾿ ἃς αἰτίας ταῦτα πάσχει, κἂν εἴ τι» 
νας ἄλλας ἀπορίας αὐτοῖς συμβαΐει παρακολουθεῖν, περὶ 

,ὔ , ἢ » »“" , ᾽ -“ 
πάντων τύότων ἐκισκεχτέον ἐκ τῶν τοιότων. ἐν πᾶσι δὴ τοῖξ. 

δ᾽ ἀφρῷ, πολλὰ δὲ καὶ μελαντηρίᾳ. τὰ δὲ καὶ τοῖς τῶν Ὁ; φυτοῖς ὠρχὴ τὸ ποῶδές ἐςι τῶν χρωμάτων" καὶ γὰρ οἱ 
ζῴων χυλοῖς, καθάπερ καὶ τὸ ἁλουργὲς τῇ πορφύρᾳ. τὰ 
δὲ οἴνῳ, τὰ δὲ καπνῷ, τὼ δὲ κονίᾳ, τὰ δὲ θαλάττη, ὥσ- 

πῳ τὰ τριχώματα τῶν θαλαττίων" καὶ γὰρ ταῦτα πάντα 
ὑπὸ τῆς θαλάττης γίγνονται πυρρώ. καὶ ὅλως ὅσα χρόας 

βλαςοὶ καὶ τὰ φύλλα καὶ οἱ καρποὶ γίνονται κατ᾽ ἐρ- 
χὰὼς ποώδεις. ἴδοι δ᾽ ἄν τις τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ὑομένων 
ὑδάτων" ὅπου ἂν πλείονα χρόνον συστῇ τὸ ὕδωρ, ̓'πάλιν 
ἀποξηραινόμενον γὗνεται τῷ χρώματι ποῶδες. κατὼ λόγον 

ἰδίας ἔχει. ἀεὶ γὰρ ἀπὸ πάντων αὐτῶν, ἅμα τῷ τε ὑγρῷ γς δὲ συμβαίνει καὶ τὸ πρῶτον ἐν πᾶσι τοῖς φυομένοις τῆτο 
καὶ θερμῷ τῶν χρωμάτων συνεισιόντων εἰς τὸς τῶν βαπτο- συνίστασθαι τῶν χρωμάτων. τὰ γὰρ ὕδατα πάντα χρονι- 
μένων πόρους, ὅταν ἀποξηρανθῆ, τὰς ὠπ᾽ ἐκείνων χρόας ἵόμενα κατ᾽ ἀρχὰς μὲν γίνεται χλωρά, κεραννύμενα ταῖς 
λαμβάνει. διὸ καὶ πολλώκις αὐτῶν ἐκπλύνεται, τῶν ἀν- τοῦ ἡλίου αὐγαῖς, κατὰ μικρὸν δὲ μελαινόμενα, πάλιν 
θῶν ἐκ τῶν πόρων ἐκρυέντων. πολλὰς δὲ καὶ αἱ ςύψεις ἐν μιγνύμενα τῷ χλωρῷ, γίνεται ποώδη. τὸ γὼρ ὑγρόν, 
τῇ βαφὴ ποιοῦσι διαφορὰς καὶ μίξεις, καὶ τὼ πάθη τῶν 39 ὥσπερ εἴρηται, καθ᾽ ἑαυτὸ παλαιόμενον καὶ καταξηραινό- 
βαπτομένων, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς κράσεως εἴρηται πρότερον. μενον μελαΐνεται, καθάπερ καὶ τὰ ἐν ταῖς διξαμεναῖς 
βάκτεται δὲ καὶ τὰ μέλανα τῶν ἐρίων, οὐ μὴν ὁμοίως γε κονιάματα" καὶ γὰρ τούτων ὅσα μέν ἐςιν ἀεὶ καθ᾽ ὕδαω- 
τῷ χρώματι γίγνεται λαμπρά, διὰ τὸ βάπτεσθαι τὸς πό- τος, ταῦτα μὲν ἅπαντα γίγνεται μέλανα διὰ τὸ καθ᾿ 

ρους αὐτῶν εἰς τοὺς τῶν ἀνθῶν εἰσιόντας, τὰ δὲ μεταξὺ αὐτὰ μὴ ξηραίνεσθαι: διαψυχόμενον τὸ ὑγρόν, ὅσον δ᾽ 

4. τρίτον ἘΛΙ͂ΡΧ. ᾿ 3. ἀραιὸν μὲν 75. 1 ἀ. μα] ἔτι ΤΙ. ἢ ἐπὶ πάντων φαίνεταί τις ΜΙ͂, ἐκιφαδνεταί τις ἐπὶ πάντων 575. 5. ὑδυ 
ΑΧ. ἢ 9. καθαρότητα Α΄. ἢ 10. χυρίζεται ὃς Χ΄. ΠΠ 15. λευκότατος ",. 11. βάπτεται οπι Ζ. ἢ 18. πολλὰ δὲ ῥίζαις οτα Χ΄. ὃ δὲ 

ὁγὰ 75. 1 ἃ ξύλοις] πολλὰ δὲ Ῥ, οπὶ ἘΛΧῚ, αὶ 19. ἃ ρυῖαθ οπὶ ». ΠΤ γῇ μὲν πολλὰ ». Η 23. πάντα οπὶ “55. ἢ 24. ἔχει 
χρόας ἰδίας 5. ἢ 26. συνιόντων Ῥ. ᾿ ᾿βλαπτομένων 775. ἢ 27. λαμβάνει χρόας ῬΧ,, χρόας ἀπολαμβάνει ΖΟ“575. 1 29. ἰκρυϑέντων Ζα, 

ἐρρυθέντων ΑἸ, ἐρυθέντων ας, ἐριρυϑέντων ἘΠ», ἐρυθρηθέντων ΟΟ5 ΗΠ“. ἢ 30. ποιῶσι καὶ διαφορὰς καὶ Α΄, || βάθη με ΧΑ. ἢ 31. βαπτόντων 

ΔΜΡΟΧΟΝΗ9 ἢ 32. γἢ τε ΧΑ, γε καὶ 125. γε τῷ χρώματι οἵχ 375. }} 33. τὺς] εἰς τὸς Ὁ. ἢ 84. εἰσιόντα Ῥ. ᾿ μεταξὺ καὶ δια- 

ςήματα Ρ. 
, ταῦτα μὲν ὧν λευκὰ ὅντα ΤᾺ, ταῦτα μὲν λευκὰ μὲν ὄντα Ε΄ ταῦτα μὲν λευκὰ μένοντα ἩΙ͂. ἢ 3. τὰ ἄνθη οτἵὰ Α΄. ἢ ἀ. δὴ ᾿Ι͂. ἢ 

δ. ἡδεσθαι ἘΖΑ͂ΡΟΦ,75. 1 6. αὐτοῖς Χ'. Π 9. καττίτερον 1.. ἢ 10. ἀλλοιῦνται Ῥ. Π| 14. τὼς οτα Χ,. ἢ διαφορὰς ΧΑ. ' 45. ἕκαςοι Η͂. ἢ 
16. ποῖαι ἘΡΟ5Η“. ἢ 18. συμβαίνοι ΜΙ͂, συμβαίη Χ'. ! περ] ἐπὶ Η͂. 1 19. δὶ 2. Π 23. πάλι.ν»] πώνη πάλιν Ι͂ΡΧ. ἢ 26. πάντα, 

οὔ ῬΑ. ᾿| 29. ὕδωρ Ῥ. ἢ 30. καὶ] καὶ μὴ ῬΧ. ἢ 32, καθ᾽ ὕδατος ἀὰ Χ. ὶ 33. κατ᾽ αὐτὰ μὲν ξ. Α΄. 84. διὸ ψυχόμενον 7, δια» 

ψυχόμεα ῬΧ. ἢ τῶ ὑγρῶ ῬΧ. καὶ δ᾽, οι ἘΜΟ5Η.. 



ΠΕΡῚ ΧΡΩΜΑΤΏΝ. Ἴ06δ 

ἀπαντλύμενον ἡλίσται, τὸ μὲν ποῶδες γόεται διὰ τὸ τὸ φοινικιοῖ καὶ οἰνωποὶ καὶ κροκοειδεῖς καὶ σχεδὸν ὡπάσας 
ξανθὸν τῷ μέλανι κεράννυσθαι. μᾶλλον μὲν ἕν τῷ ὑγρᾷ ἔχοντες γίγνονται τὰς τῶν χρωμάτων διαφοράς. ἐπεὶ δὲ 
μελασομένου τὸ ποῶδες γίνεται κατακορὲς ἰσχυρῶς καὶ τὰ πλεῖςα γίνεται τῶν χρωμάτων πλειόνων κεραννυμένων 
πρασοειδές. διὸ καὶ πάντων οἱ παλαιοὶ βλαστοὶ πολὺ ἀλλήλοις, φανερὸν ὅτι καὶ τὼς ἐν τοῖς φυτοῖς χρόας 
μᾶλλόν εἰσι τῶν νέων μέλανες" οἱ δὲ ξανθότεροι διὰ τὸ 5 ἀνάγκη τὼς αὐτὰς ἔχειν κράσεις" διὰ γὰρ τύτων τὸ ὑγρὸν 
μέήτω τὸ ὑγρὸν ἐν αὐτοῖς μελαίνεσθαι. τῆς γὰρ αὐξήσεως διηθόμενον, καὶ μεθ᾽ ἑαυτοῦ συνεκκλύζον, ὡπάσας λαμ 
αὐτῶν βραδυτέρας γιγνομένης, καὶ τῆς ὑγρασίας πολὺν βάνει τὼς τῶν χρωμάτων δυνώμεις. καὶ τότε συνεψομένε 

χρόνον ἐμμενούσης, διὰ τὸ ψυχόμενον ἰσχυρῶς μελαίνε- περὶ τὼς τῶν καρκῶν πέψεις ὑπό τε τοῦ ἡλίου καὶ τῆς 
σθω τὸ ὑγρόν, γύεται πρασοειδὲς ἀκράτῳ τῷ μέλανι τῷ ἀέρος θερμότητος, ἕκαστα καθ᾽ ἑαυτὰ συνίσταται τῶν 
᾿χερανγύμενον. ἐν ὅσοις δὲ τὸ ὑγρὸν μὴ μίγνυται ταῖς τῷ 10 χρωμάτων, τὰ μὲν θῶττον τὰ δὲ βραδύτερον, καθάπερ 
ἡλίου αὐγαῖς, τύτων διαμένει τὸ χρῶμα λευκόν, ἐὰν μὴ συμβαίνει καὶ περὶ τὴν βαφὴν τὴν τῆς πορφύρας. κα)- 
χρνιζόμενον καὶ καταξηραινόμενον μελανϑὴ πρότερον. διὲ γὼρ ταύτην ὅταν κόψαντες ἅπασαν ἐξ αὐτῆς τὴν ὑγρα- 
καὶ τὰ μὲν ὑπὲρ γῆς χλωρὰ πάντων τῶν φνομώων τὸ σίαν ἐκκλύσωσι, καὶ ταύτην ἐγχέαντες ἔψωσιν ἐν ταῖς 
πρῶτόν ἐστι, τὰ δὲ κατὰ γῆς, καυλοὶ καὶ ῥίζαι λευκαί. χύτραις, τὸ μὲν πρῶτον οὐδὲν ὅλως ἐν τῇ βαφῇ τῶν 
καὶ οἱ βλαςοὶ κατὰ γῆς μὲν ὄντες εἰσὶ λευκοί, “περιαιρε- (5 χρωμαΐτων φανερόν ἐςι διὰ τὸ κατὰ μριρὸν ἕκαςον αὖ- 
βέίσης δὲ τὴς γῆς τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς, ὡς προείρηται, πάν- τῶν τοῦ ὑγροῦ συνεψομένου μᾶλλον καὶ τῶν ἔτι ὑπαρ- 
τὸς γίγνονται ποιώδεις διὰ τὸ καὶ τὴν ὑγρασίαν τὴν διὰ χόντων ἐν αὐτοῖς χρωμάτων μιγνυμώων ἀλλήλοις πολ- 
τῶν βλαςῶν εἰς αὐτὸς διηθυμένην τοιαύτην ἔχειν τὴν τοῦ λώς καὶ ποικίλας λαμβάνειν διαφοράς" καὶ γὰρ μέλαν 
χιώματις φύσιν, καὶ ταχέως αὐτὴν εἰς τὴν αὔξησιν κατ- καὶ λευκὸν καὶ ὄρῴνιον καὶ ἀεροειδὲς καὶ τότε ἅπαν γί 

ἀναλίσχενλα, τὴν τῶν καρκῶν᾽ ὅταν δὲ μηκέτι αὐξάνων- Ὁ νεται συνεψηθέντων, ὥςε διὰ τὴν κρᾶσιν μηκέτι καθ᾿ αὐτὸ 
ται δὰ τὸ μὴ κρατεῖν ἤδη τὸ θερμὸν τῆς ἐπιρρεύσης τρος μηδὲν τῶν ἄλλων χρωμάτων φανερὸν εἶναι. τὸ δ᾽ αὐτὸ 
φῆς, ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον ἀναλύηται τὸ ὑγρὸν ὑπὸ τῆς τῦτο συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν καρπῶν. ἐν πολλοῖς γὰρ διὼ 
ϑιμότητος. ὅταν δὲ πεπαΐωνται οἱ καρποὶ πάντες, καὶ τὸ μὴ πάσας ἅμα γίνεσθαι τὰς τῶν χρωμάτων πέψεις, 
τὴς ὑπαρχούσης ἐν αὐτοὶς ὑγρασίας συνεψομένης ὑπό τε ἀλλὰ τὼ μὲν αὐτῶν συνίςασθαι πρότερον τὰ δ᾽ ὕστερον, 
τὸ ἡλά καὶ τῆς τὸ ἀέρος θερμότητος ἕκαςοι ἀπολαμβά- 15 ἐξ ἑτέρων εἰς ἕτερα μεταβάλλυσιν, ὥσπερ καὶ οἱ βότρνες 
νυει τὸς ἀπὸ τῶν φυτῶν χρόας, καθώπερ καὶ τὰ βω- καὶ οἱ φοίνικες. καὶ γὰρ τούτων ἔνιοι τὸ μὲν πρῶτον γί- 
πτόμενα τῶν ἀνθῶν. διὸ κατὼ μικρὸν χρωζονται, καὶ νονται φοινικοῖ, τῷ δὲ μέλανος ἐν αὐτῷ συνιςαμώνου με- 
μάλιστα αὐτῶν τὰ πρὸς τὸν ἥλιον ἐστραμμένα καὶ τὴν ταβάλλουσι πάλιν εἰς τὸ ονωπέν" τὸ δὲ τελευταῖον γξ 
ἀλέαν. ὥςε καὶ τὰς χρόας αὐτῶν ἅμα ταῖς ὥραις ἁπάν- νονται κυανοειδεῖς, ὅταν ἤδη καὶ τὸ φοινικιῶν πολλῷ καὶ 

τῶν μεταβάλλειν. φανερὸν δὲ τῦτο ἐςίν" οἱ γὰρ τῷ ποώ- 30 ἀκράτῳ τῷ μέλανι μιχϑὴῆ. τὰ γὰρ ὕστερον ἐπιγινόμενα, 

ὄνυς χρώματος ἅπαντες ἤδη πεκαινόμενοι μεταβάλλνυσιν τῶν χρωμάτων, ὅταν κρατήσῃ, τὰς προτέρας χρόας ἐξ- 
εἰς τὸ κατὰ φύσιν χρῶμα. καὶ γὰρ λευκοὶ καὶ μέλανες αλλάττει, μάλιστα δὲ τοῦτο ἐπὶ τῶν μελάνων καρκῶν 
καὶ φαιοὶ καὶ ξανθοὶ καὶ μελανοειδεῖς καὶ σκιοειδεῖς καὶ ᾧαινερόν ἐστιν' σχεδὸν γὰρ αὐτῶν οἱ πλεῖστοι, καθάπερ 

4. τὸ] τῦτο οοῖτ Χ'. ῃ δὲ ῬΧ. ἢ τὸ ἰοτιΐαπι οα ΕΖΙ͂ΡΧ,. 1] ἀ. πολλοὶ , πολλῶ Ὁ. Π 6. μεμελάνθαι 5 Ζ. ΠΤ 1. γὙνομένης ἘΜΗ͂ 
ΧΟ Ὶ 10. "] καὶ ἐν ». ἢ μὴ οἵ ». ἢ 413. τῶν οι ΕΉΡΧ. ἱἰ ἰξὶ τὸ πρῶτον Ῥ. ΠΠ 44. αὐλὰ Ῥ. ἢ 15. κατὰ] δὲ κατὰ ἩἹ[Ι͂. ἢ 16. 
ὥσπερ εἴρηται, 6“. ἢ 17. διὰ τὸ] διὸ τὸ Ῥ, διὸ ΕΣΧΟΝΗ 6. 18. αὐτὸς] τὺς Χ. ᾿| ἔχει Ῥ. || 20. τὴν οτι 15." δὴ μηκέτι αὔξων- 

ται Χ. ἢ 22. καὶ οἷχν ῬΧ. ἢ ἀναλύεται 5, ἀναλίσκεται ῬΧ. ἢ 24. συτεψημένης ο. ἢ τι] τῆς Δ. ἢ 25. ἀέρος καὶ τὴς τοῦ ἡλίου Ο 
, [5.1 ἀπολαμβάνωσι 5}89, λαμβάνωσι 1ωΧ, λαμβάνουσι ΕΛῬΡοὶρ. 1} 28. τὸν οπχ 575. 1 29. ὥσχερ ΕΜΡΟΟΘΟΗ͂ ι. ἵ 82. φαιὸ κὼ 

Είλανος καὶ λευκὰ Ο΄. ἃ 33. καὶ σκιρειδεῖς --- ὁ 1. σχεδὸν οἷα 1.55. 

4. φοιικὰ ΟΧΌ“. ἡ 2. γόνονται ἔχοντες Ῥ᾿ ἢ 3. τὰ] τὰ μὶν ῬᾺ΄. Π γύεται 1. 11 5. γὰρ ροϑὲ τύτων ῬΆᾺ,, οτὰ ἘΜ. 6. συν. 
αἰβλίζον 1.575. λαμβάνειν ἘΣΗ͂ΡΟ,Η “5. 8. παρὰ Ζ,, περί τε ΔΙ. ἢ τῶν οἵὰ Α΄. || πέψεις οαι 2,7. ἢ τε τῆς τοῦ ἡλίου θερμότητος 
καὶ ὑπὸ τ ἀέρος 65. ἢ 11. παρὼ Ζ.. ἢ 13. ἰκλύσωσι Ζιχῶο.  ἰκχέαντες ΕΣΧΟΚΗ 5. ἢ τοῖς χύτροις ΕΣΧΉΣ. ἡ 16. τῦῇ δι’ ἘΣ 

ἈΡΧΟΚΗ͂4. ἢ 19. ἔρφνενον ΕΓ“. ἢ ὅπαιτα 65. ἢ 21. ἄλλων οτὰ Μ. || 23. πάσας οἵα ὥ΄.  ὦμα μοβὶ χρωμάτων ῬΧῸ", υἴτο- 

σους ἘΠ. ἢ 25. ἕτερα) ἑτέραν ΜΠ. ἢ 26. ϑιι τὸ] ἐνίοτε ΕΣ ΜΟ5Η͂σ. ἢ 27. φοινίκεοι ἘΔΙ͂Ρ, φοινοιεοὶ (5, φοινίκειοι Α΄. ΠΠ 29. μωα 

κῶν ΧΡ ΧΌ“ΖΗ. 80. ἄκρω ΤΙ. ᾿ὶ τῷ οτὰα ἘΣΜΌΚΗΝ αἱ 831, πρότερον Ῥ. 1 82, τῶν οἵὰ Χ'. 



Ἢ ΠΕΡῚ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. 

εἴρηται, κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ἐκ τοῦ ποώδους μεταβάλλοντες χρώματος ἐν αὐτοῖς ἐπικρατίντος, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῷ καρ- 
μικρὸν ἐπιφοινικίζουσι καὶ γίνονται πυρροί, ταχιὴ δὲ με- ποῦ" καὶ γὰρ τὸ τελευταῖον γίεται μέλας. ἐν ὅσοις δ᾽ 
θίςξανται πάλιν ἐκ τῷ πυρρὰ καὶ ἀκρώτου τῷ μέλανος ἐν ὑπάρχει τῶν φυτῶν ἂν χρῶμα μόνον, οἷον τὸ λευκὸν ἢ. 
τοῖς τοιούτοις ἐνυπάρχοντος. δηλοῖ δέ᾽ καὶ γὰρ τὰ κλή- τὸ μέλαν ἢ τὸ φοινικιδν ἢ τὸ ὡλουργές, τότων δὲ παν- 
ματα καὶ τὰ ἔρια καὶ τὰ φύλλα πάντων ἐςὶ τῶν τοιφ- 5 των οἷ καρποὶ διαμένουσιν ἀεὶ τὴν αὐτὴν ἔχοντες τῷ χρώ-- 

τῶν μέλανα διὰ τὸ πλείςην ἐν αὐτοῖς ὑπάρχειν τὴν τον ματος φύσιν, ὅταν ἅπαξ ἐκ τὰ ποώδες εἰς ἄλλην χρόαν 
αὐτὴν χρόαν, ἐπεὶ διότι γε τῶν καρπῶν οἱ μέλανες ἀμ- μεταβάλλωσιν. τὰ δ᾽ ἄνθη τοῖς καρποῖς ἐπ᾽ ἐνίων μὲν 
φοτέρων τῶν χρωμάτων μετέχεσι, φανερόν ἐςξιν" πάντων ὁμόχροω συμβαίνει γίνεσθαι, καθάπερ ἔχει καὶ ἐπὶ τῆς 
γὰρ ὁ χυλὸς γίνεται τῶν τοιούτων οἰνωπός. τὰ δὲ χρώ- ῥοιᾶς" καὶ γὼρ ὁ καρπὸς αὐτῆς γίνεται φοινικῶς καὶ τὸ 
ματα ἐν τῇ γενέσει προτερεῖ τὼ φοινικιᾷ τῶν μελάνων. 10 ὦνθος" ἐπ᾽ ἐνίων δὲ πολι τῷ χρώματι διαφέρει, οἷον ἐπί 
δυλοῖ δέ" καὶ γὰρ τὰ ὑπὸ τοὺς ςαλαγμοὺς ἐδάφη, καὶ τε τῆς δάφνης καὶ τῷ κιττῦ" τὸ μὲν γὰρ ἄνθος ἐςὶν αὖ- 
ὅλως ὅπου συμβαίνει γίνεσθαι μετρία ὑδάτων ἔκρυσις ἐν τῶν ὡπαντων ξανθόν, ὁ δὲ καρπὸς τῶν μὲν μέλας τῶν 
τόποις σκιεροῖς, ἅπαντα μεταβάλλει πρῶτον ἐκ τῷ ποώ- δὲ φοινικιοῦς. ὁμοίως δ᾽ ἔχει καὶ ἐπὶ τῆς μηλέας" καὶ 
δους εἰς τὸ φοινιχιοῦν χρῶμα, καὶ γύεται τὸ ἔδαφος ὡς γὰρ ταύτης τὸ μὲν ἄνθος ἐςὶ λευκὸν ἐπιπορφυρίζον, ὁ δὲ 
ἂν αἵματος ἀρτίως ἐπεσφαγμένου κατὰ τὸν τόπον τῶῦτον, ι5 καρπὸς ξανθός. τῆς δὲ μήκωνος τὸ μὲν ἄνθος φοινικιοῦν, 
καθ᾽ ὃν ὧν λάβῃ τὸ ποῶδες τῶν χρωμάτων τὴν πέψιν. ὁ δὲ καρπὸς ὁ μὲν μέλας ὁ δὲ λευκός, παρε τὸ καὶ τὰς 
τὸ δὲ τελευταῖον καὶ τοῦτο μέλαν ἰσχυρῶς γίεται καὶ πέψεις τῶν ἐνυπαρχόντων ἐν αὐτοῖς χυλῶν κατ᾽ ἄλλους 
κυανοειδές. ὅπερ συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν καρπῶν. ὅτι δὲ γίνεσθαι χρόνους. ῥᾷδιον δὲ τῦτο ἐκ πολλῶν συνιδεῖν" καὶ 
χρωμάτων ὕστερον ἐπιγινομένων, ὅταν κρωτῆται τὼ πρό- “ γὰρ τῶν καρπῶν ἔνιοι, καθάπερ εἴρηται, πολλὼς διαφο- 
τερον, τὸ χρῶμα τῶν καρπῶν μεταβάλλει, καὶ διὰ τῶν τ ρὼς μα τῇ πέψει λαμβάνυσιν. διὸ καὶ τὰς ὑσμὰς καὶ 
τοιότων ῥᾷδιον συνιδεῖν. καὶ γὰρ τῆς ῥοιᾶς ὁ καρπὸς καὶ τὸς χυλὺς πολὺ διαφόρυς συμβαίνει τοῖς ἄνθεσι καὶ τοῖς 
τὼ τῶν ῥόδων φύλλα κατ᾽ ὠρχὰὼς μὲν γίνεται λευκά, τὸ καρποῖς συνακολεθεῖν. ἔτι δὲ μᾶλλον τὸτό ἐςιν ἐπ᾿ αὐτῶν 
δὲ τελευταῖον ἤδη χρωζομένων ἐν αὐτοῖς τῶν χυλῶν ὑπὸ τῶν ἀνθῶν φανερόν" τοῦ γὰρ αὐτοῦ φύλλου τὸ μέν ἐςι 
τῆς πέψεως ἀποχραίνεται, καὶ μεταβάλλει πάλιν εἰς τὸ μέλαν τὸ δὲ φοινικιῶν, ἐνίων δὲ τὸ μέν τι λευκὸν τὸ δὲ 
τὸ ὡλουργῷ χρῶμα καὶ τὸ φοινικιῶν. τὰ δὲ καὶ πλεΐις 25 πορφυροειδές. οὐχ ἥκιςα δὲ τοῦτο φανερόν ἐςιν ἐπὶ τῆς 
ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔχει χρόας, καθώπερ καὶ ἐπὶ τῆς μήκωνος ὁ ἴριδος" πολλὰς γὰρ ἔχει καὶ τῦτο τὸ ὦνθος ἐν αὐτῷ ποι» 
ὀπὸς καὶ τῆς ἐλαίας ὁ ἀμόργης" καὶ γὰρ οὗτος τὸ μὲν κιλίας παρὼ τὰς τῆς πέψεως διαφοράς, ὥσπερ καὶ τῶν 
πρῶτον γίνεται λευκός, καθάπερ καὶ ὁ τῆς ῥοιᾶς καρπός, βοτρύων, ὅταν ἤδη πεπκαινόμενοι τυγχάνωσιν. διὸ καὶ παάν- 
λευκανθεὶς δὲ πάλιν εἰς τὸ φοινικίῶν μεταβάλλει χρῶμα, τῶν μάλιστα συμβαίνει πέττεσθαι τῶν ἀνθῶν τὰ ἄκρα, 
τὸ δὲ τελευταῖον πολλῷ τῷ μέλανι κραθεὶς γίνεται κυα- ἢ τὰ δὲ πρὸς ταῖς ἀρχαῖς ὠχρύόςερα γίεται πολλῷ. σχεδὸν 
νοειδής. διὸ καὶ τὼ τῆς μήκωνος φύλλα τὼ μὲν ἄνω ἔχει γὰρ ἐνίων ὥσπερ ἐκκάεται τὸ ὑγρὸν πρότερον ἢ λαβεῖν τὴν 
φοινικίόντα παρὰ τὸ γίεσθαι ταχεῖαν αὐτῶν τὴν ἔκπε- οἰκείαν πέψιν. διὸ καὶ τὰ μὲν ἄνθη τῷ χρώματι διαμώει, 
Ψψιν, τὼ δὲ πρὸς ταῖς ἀρχαῖς μέλανα, ἤδη τούτου τοῦ οἱ δὲ καρποὶ πεττόμενοι μεταβάλλουσιν" τὼ μὲν γὰρ διὰ 

2. δὲ -- 3. πυρρῦ] δὲ πάλιν ἐκ τὸ πυρρῶ μεθιςάμετοι Ῥι || 3. καὶ] Ὑόσνται κυκνοειδεῖς , καὶ γίνονται κυανοειδεῖς Χ΄, Ἐ ἃ. ὑπάρχοντος 
ῬΟῚ δὲ] γὰρ 65. 1 γὰρ οἵα ΧΟ“. ἢ 5. ἔρα ὈΧ. ᾿ 1. μέλανες καὶ ἀμφοτέρων Χ΄. ἢ 8. μετέχουσι τῶν χρωμάτων ΖΟ4}55.}} 9. τῶν 
ΤΟΜΤΩΥ γίνεται ΜΙ͂Χ. ἢ 10. ὑςερεῖ ΖΘ 55, ὑγροτερεῖ Ἐ, ὑγροτερῇ ἈΙ͂. ΠΠ φοινίκεια ΣΉ ΧΟ“. ἃ 12. ἔκκρισις Ῥι ἃ 14. φοιικῦν χῸς 

ἯΠ5.} τὸ οαὶ ΕΣ ΜΌΝΗ“ 15. ἱπεςαγμέοου ῬΧ. 1 19. ὑςέρων ΕΡΧΗ͂Ο. ἢ τὰ οτι ΕΜ. ᾿ πρότεα ΚΡΧ΄ ἢ 21. δας Χ', ῥοᾶς 

ἯΡ. ἡ 22. μὴ] μὲν ἤδη σ΄, ὁγα Χ'΄. 1 33. ἑαυτοῖς ΕΠΑ͂. 24. ἀπωχραύεται Ζ., ἀποχρώζεται ῬΧ ἱ 25. φοινικῦν ΧΟ. ἢ 26. ἐπ΄ 

ΤΡΧ. 1 αὐτῆς ΜΙ. 21. ὁ απὶθ τῆς Ζ, οἵχ ΕἘΜΟΠΗσ. τ ἀμοργής Ε΄, ἀμοργός Χ΄. ᾿' καὶ γὰρ καὶ τος Χ΄, || 28. ὥσπερ ΕΗ. 
ῥόας ΧΙ, ῥοᾶς ἘΜΙΡ. 29. φοινικῦν ΥΌΚΗ5..} 31. ἄγω] ἄλλα 5". ἢ 32. φοινικῶντα ΧΙ, φοιτικῦν 1.75. ἢ 33. τῇ οπι Ε. 

ἀ, φοινικῦν ΙΧ ΗΝ. 11 ὡλουρηόν 1. Χ. 1] δὰ] δὴ Χ. ἢ 1. μεταβάλουσι Ῥ. ἢ 8. συμβαίνουσι (οπαῖδδο γίνεσθαι) Χ΄. ἢ" 9. ῥοᾶς ἘΠ 
Ῥ, ῥόας Χ. 1 9. φοινικῆς, οἱ 15 εἰ 24. φοινικῦν ΣΧ ΗΖ. "' 41. τῶ] ἐπὶ Ῥ, τῆς Χ. ἢ ἰςν αὐτοῖς ΕΠ, αὐτῶν ἰσὶν Ῥὶ | 42. τῶν μὲν 

φοινικιῦς τῶν δὲ μέλας" ὁμοίως δὲ ἔχει καὶ ἐπὶ τῆς ὶ τῶν μὶν (δὲ ΕἾ μέλας τῶν δὲ φοινικιοῦς καὶ τῆς ἘΠΗ͂, τῶν δὲ μέλας καὶ φοινικοῦς δὰ 

καὶ ὁ τῆς 7575. ἢ 1τλ. ἀρ} γὰρ καὶ Ῥ. Ἱ 416. καὶ οπι Χ΄. 17. ἐν οπ; ΧΟ“. ἢ 20. τῇ πέψε!] περι ἘΠΙ͂Χ, παρα Ῥ. ἢ 

πε ἕτι τεῦτό ἐς μᾶλλον ἐπ’ Α͂. ἢ 24. τι] τοι ΔΙ͂Ρ, ἰςι 26ο. ἢ 26. ἱαντῶ Π. ἢ ποικίλους διαφορὰς παρὰ τῆς πέψεως Ῥ. ἢ 30. γί- 
νεσθα, Ῥ. 
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μικρότητα τὴς τροφῆς ταχέως ἐκπέττεται, οἱ δὲ καρποὶ φαιὼ καὶ πυρρὼ καὶ μέλανα διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, λευκὰ 
διὰ τὸ πλῆθος τῆς ὑγρασίας εἰς πάσας ἅμα τὴ πέψει τὰς μὲν ὅταν ἔτι ὑπὸ τῆς πέψεως τὸ ὑγρὸν τὸ οἰκεῖον ἔχρν 
χατὰ φύσιν χρόας μεταβάλλουσιν. φανερὸν δὲ τοῦτο ἐςί, χρῶμα καταξηρανθῃ, μέλανα δὲ τὠναντίον ὅταν αὐτῶν ἐν 
καθάπερ εἴρηται πρότερον, καὶ ἐπὶ τῶν βαπτομένων ἀνθῶν. τῇ γενέσει τὸ περὶ τὸν χρῶτα ὑγρόν, καθαΐπερ ἐν τοῖς ἀλ» 
τὼ μὲν γὰρ ἐξ ἀρχῆς, ὅταν βάπτοντες τὴν πορφύραν κα- 5 λοις ἅπασι, παλαιύμενον καὶ χρονιζόμενον διὰ τὸ πλῆθος 
θιῶσι τὼς αἱματίδας, ὄρφνιαι γίνονται καὶ μέλαιναι καὶ μελανθῆ' πάντων γὰρ τῶν τοιύτων ὅ τε χρὼς καὶ τὰ δέρ- 
ἐεροειδεῖς τῷ δ᾽ ἄνθους συνεψηθέντος ἱκανῶς ὡλουργὶὲς γῈ ματα γίνεται μέλανα. φαιὼ δὲ καὶ πυρρὰὼ καὶ ξανθὰ καὶ 
πετας εὐανθὲς καὶ λαμερόν. ὥστ' ἀνίγκη καὶ τῶν ἀὠἀν- τὼς ἄλλας ἔχοντα χρόας, ὅσα φθάνει καταξζηραινόμενα 
δῶν ὁμοίως πολλὰ τοῖς χρώμασι τῶν καρπῶν διαλλάτ. πρότερον ἢ τελέως ἐν αὐτοῖς μεταβάλλειν εἰς τὸ μέλαν 
πν, καὶ τὰ μὲν ὑπερβαίνειν τὼ δὲ ἀπολείπειν τῶν κατὰ το χρῶμα τὸ ὑγρόν. οἷς δ᾽ ἂν ἀνωμάλως τῦτο συμβῇ, καὶ τὼ 

χρωμάτων, διὰ τὸ τῶν μὲν ἀτελῆ τῶν δὲ τελείαν χρώματα τοιαῦτα γίνεται ποικίλα. διὸ καὶ πάντα τοῖς 
γύεσθαι τὴν πέψιν. τὼ μὲν οὖν ἄνθη καὶ τὺς καρποὺς διὰ δέρμασι καὶ τῷ χρώματι συνακολουθεῖ, ἐπεὶ καὶ τῶν ἀν- 
ταύτας τὼς αἰτίας συμβαίνει τοῖς χρώμασιν ἀλλήλων διω- θρώπων τῶν ἐμπύρρων καὶ τὰ τριχώματα γύεται λευκός 
φέρειν" τὰ δὲ φύλλα τῶν πλείςων δένδρων τὸ τελευταῖον πυρρα, τῶν δὲ μελάνων μέλανα" κἀν κατὰ μέρος τι τοῦ 
ἡδεται ζανθὰ διὼ τὸ τῆς τροφῆς ὑπολειπούσης φθάνειν ι5 σώματος ἐζανθήσῃ λεύκη, καὶ τὼς τρίχας ἴσιχρυσιν ἅπαν- 
αὐτὰ καταξζκραινόμενα πρότερον ἢ μεταβάλλειν εἰς τὸ κατὰ τες λευκὰς κατὰ τὸν τόπον τοῦτον, καθάπερ καὶ τὰ ποι- 
φύσα χρῶμα,, ἐπεὶ καὶ τῶν ἀπορρεόντων καρπῶν ἔνιοι γί. κίλα τῶν ζῴων. ὕτως ἅπαντα τὰ τριχώματα καὶ τὼ πτο- 
νιται τῷ χρώματι ξανθϑοὶ διὰ τὸ καὶ τούτων- τῆς πέψεως ρώματα τοῖς δέρμασι συνακολυθεῖ, καὶ τὰ κατὼ μέρος καὶ 
πρότερον τὴν τροφὴν ὑπολείχειν. ἔτι δὲ ὅ τε σῖτος καὶ τὲ πὼ κατὰ σῶμα ὅλον. ὁμοίως δὲ τούτοις ὁπλαὶ καὶ χριλαὶ 
φυόμοα πέντα' καὶ γὰρ ταῦτα τὸ τελευταῖον γίνεται τὺ καὶ ῥύγχη καὶ κέρατα' καὶ γὰρ ταῦτα τῶν μὲν μελάνων 
ξενδα, τὸ γὰρ ὑγρὸν ἐν αὐτοῖς ὑκέτι μελαινόμενον διὰ τὸ γίνεται μέλανα, τῶν δὲ λευκῶν λευκαί, διὰ τὸ καὶ τούτοις 
χαταξχραύεσθαι ταχέως ποιεῖ τὴν τοῦ χρώματος μεταβο- ἅπασι διὰ τῷ δέρματος τὴν τροφὴν εἰς τὴν ἐκτὸς περιοχὴν 
λίγ. μελαινόμενον γὰρ καὶ τῷ χλωρῷ κεραννύμενον γίνε- διηθεῖσθαι. ὅτι δὲ τῶτό ἐςιν αἴτιον, ἃ χαλεπὸν ἐκ πολλῶν 
ται, καθάπερ εἴρηται, ποῶδες᾽" ἀσθενεςέρου δὲ τῷ μέλανος συνιδεῖν. τῶν τε γὰρ παιδίων ὡπάντων αἱ κεφαλαὶ κατ᾽ 
ἀὲ γυομένε, πάλιν κατὼ μικρὸν εἰς τὸ χλωρὸν μεταβάλ- 295 ἀρχὼς μὲν γίνονται πυρραὶ διὰ τὴν ὀλιγότητα τῆς τροφῆς» 
λει; χρῶμαι, καὶ τὸ τελευταῖον γίνεται ξανθόν, ἐπεὶ τά γε φανερὸν δὲ τοῦτό ἐστιν" καὶ γὰρ ἀσθενεῖς αἱ τρίχες καὶ 
τῆς ἀπίου φύλλα καὶ τῆς ἀνδρώχνης καί τινων ἄλλων ἀραιαὶ καὶ βραχεῖαι τὸ πρῶτον ἅπασιν ἐπιγίονται τοῖς 
πιττόμενα, γύεται φοινικιᾶ. πλὴν ὅσα καὶ τύτων καταζη- παιδίοις. προϊύσης δὲ τῆς ἡλικίας μελαΐίνονται πάλιν χρω- 
μέδεται ταχίως, ταῦτα γύεται ξανθὰ διὰ τὸ τούτων πρὸ ζομώοις αὐτοῖς διὰ τὸ πλῆθος τῆς ἐπιρρεούσης τροφῆς. 
τῆς πέψεως τὴν τροφὴν ὑπολείτειν. τὼς μὲν ἦν τῶν φυτῶν 30 ὁ ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὴν ἥβην καὶ τὸ γένειον, ὅταν ἄρχων- 
τρθαοι μάλιστα εὔλογον συμβαίνειν διὰ τὼς εἰρημόας ται τὸ πρῶτον ἡβὰν καὶ γεειᾶν, καὶ αὗται Ὑίνονται κατ᾽ 

ἀρχὰς μὲν πυρραὶ ταχέως διὰ τὴν ἐλιγότητα τῆς ὑγρα- 
ἐπ Τδεται δὲ καὶ τὰ τριχώματα καὶ τὰ πτιρώματα σίας ἐν αὐταῖς καταζηραινομένης, τῆς τροφῆς δὲ πλόον 
καὶ τὰ δέρματα καὶ ἵππων καὶ βοῶν καὶ προβάτων καὶ ἐπὶ τὸν τόπον ἐπιφερομένης μελαΐνονται πάλιν. αἱ δὲ ἐπὶ 
ἀνθρώπων καὶ τῶν ἄλλων ζῴων ὡπαάντων καὶ λευκαὰ καὶ 35 τῷ σώματος πλεῖςον χρόνον πυρραὶ διαμένουσι διὰ τὴν ἔν- 

8. χρόκ,) ὧμκ χρόας ἘΣΙ͂Χ, ᾿ ἀ. καὶ οἵα Δ. ἢ 5. γὰρ οἷα Α΄. ἢ 6. ὄρφπικι ἘΣΜΟΝΗ͂ΣΝ, ὄρφνια Χ. Π μέλανα καὶ ἀοροοιδᾷ 
Χ. 1 71. ἀλονργὸν Ζ. καὶ 8. εὐανδὴς ἀπϊο 7. γδεται ΕΠ ΠΟ 55, τὰ Χ. ἢ 13. ἀλλήλοις 574. Ὁ 14. φύλλα] πολλὰ ἘΣΆΓΡΧΌΟΚΗΝ 

45. ἀπολειπύσης ΧΡΧ. ἢ 411. ἐπιρρεόντων ΕΣΜΌΚΗ4. ἢ 18. τῷ χρώματι οἵα Χ'. Π 20. ἅπαντα ΑἹ. ΠΠ γίνονται Αἴ. ᾿' 235. πάλι 
κάτα Εἴ. ἴ 28. φουίχοι Ο5}75, φοωτίκεια 1. 11 καταξηραίνεται καὶ τύτων Ῥ. ἢ 30, ὑπολείπειν τὴν τροφὴν Ῥ. [ 31. εὔλογον μάλιςα Ζ,. 

1. πυρρὰ καὶ φαιὰ Χ΄. ἢ 3. αὐτὴν ΕἩΟ5 5, αὐτὸ ΖΣ. ἵ 4. τὸ περιττὸν χρῶμα ἘΖΜΌΟΚΗΣ. 1 1. ξανϑὰ καὶ πυρρὰ Ρ. ἢ 9. 

αὐτῶῶς οἵα Χ. ἵ 10. ἂν οοάϊοϊδυδ ἀεεβὶ, αὶ 11. φὐϊιὶ πάντως τοῖς δέρμασι τὰ τριχώματα. ἢ 42. συνεπακολουδεῖ Ζ,, συνακολουθεῖ καὶ τὰ 
πατὰ μέρος Χ. ἃ 13. ἱμτύρων ΕΑ͂Ρ. ἡ χρώματα Χ'. ἢ Ἰονται Ο5 9.1 15. λευκὸν 2.75, λωυκῶς Ο5. ἢ τὰς οἷα Χ'΄. ἢ λευκὼς ἅπαντος 
ΧΟ 17. τὰ] καὶ τὰ Ῥ. ἢ τὰ οαυ ». Β 18. ἀκολουθεῖ Ῥι ἢ 19. μόνον ΕΛΆΜΟ“Η“. ἡ ἑπλὰς Σ. ἵ 20. μὶν οαλ ΚΗ͂ΡΑ. 24. τε 

θαι ΧΙ ἔ 28. χρωιζομέης ἘΠῚ, χροιζομέης ῬΧ.Ι 29. αὐτῆς Ῥι ἃ 30. ὅμως Αἵ. ἢ 33. τῆς δὲ τροφῆς ῬῚ τῆς τροφῆς δὴ Ἑ. Η 84. 
φοομῦης ΑΧΌΚΗ. ἢ μειλκύοντα 15. πάντα 75, πᾶσαι Ζ.. 
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δειαν τῆς τροφῆς, ἐπεὶ καθ᾽ ὃν ἄν χρόνον αὐζηθῶσι, καὶ 

ταύτας ὁμοίως συμβαύει μελαύίνεσθαι καθαπερ καὶ τὰς 

ἐπὶ τῆς ἥβης καὶ τῆς κεφαλῆς. φανερὸν δ᾽ ἐς" καὶ γὰρ 

ὅσα μῆκος ἔχει τῶν τριχωμάτων, ὡς τὸ πολύ ἐξι τὼ μὲν 

πρὸς τῷ σώματι μελάντερα, τὰ δὲ πρὸς τοῖς ἄκροις ξαν- 

θότερα. καὶ αἱ μὲν τῶν προβάτων καὶ ἵππων καὶ ἀνθρώ- 

πων, διὰ τὸ τὴν τροφὴν ἐλαχίςην αὐτοῖς ἐπὶ τούτους φέ- 

ρεσθαι τὸς τόπους, καὶ καταζηραίνεσθαι ταχέως. γίνονται 

δὲ καὶ τὰ πτερώματα τῶν μελείνων ὀρνίθων. τὼ μὲν «ρὸς 
τῷ σώματι μελάντερα πάντων, τὰ δὲ πρὸς τοῖς ἄκροις 40 ἀλλ᾽ ἀναλισκόμενον διὰ τὴν αὔξησιν, οὐ 

ξανθότερα. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον τοῦτον καὶ τὰ περὶ τὸν 

τράχηλον, καὶ ὅλως ὅσα βραχεῖαν τὴν τροφὴν λαμβάνει, 

δῆλον δέ καὶ γὰρ πρὸ τῆς πολιώσεως ἅπαντα τὰ τριχώ- 
ματα μεταβάλλει καὶ γίνεται πυρρὰ διὰ τὸ πάλιν τὴν 

ΠΕΡῚ ΧΡΩΜΑΤΏΩΝ, 

καὶ τὰ πλεῖξα τῶν ζῴων ὠσθενέστερα, γῴεται τὰ λευκὼ 
τῶν μελάνων" πρότερον γὰρ ἢ τὴν αὔξησιν αὐτῶν τελειω- 
θῆναι διὰ τὴν ὀλιγότητα τῆς τροφῆς ἐκπεττόμενα γίνεται 
λευκά, καθάπερ καὶ τῶν καρπῶν ὅσοι νενοσηκότες τυγχρ- 

5 νουσιν" καὶ γὰρ ὅτοι πολὺ μᾶλλον δὶ ἀσθένειαν ἐκπέττον» 
ται. ὅσα δὲ γίνεται λευκά, πολὺ διαφέροντα ἐκ τῶν. ἄλ- 
λων, οἷον ἵπποι καὶ κύνες. τὼ δὲ τοιαῦτα μεταβάλλει 

πάντα ἐκ τῷ κατὰ φύσιν χρώματος εἰς τὸ λευκὸν διὰ τὴν 
εὐτροφίαν. τὸ γὰρ ὑγρὸν ἐν τοῖς τοιέτοις οὐ χρονιζόμενον, 

ὁ γύεται μέλαν. 

τὰ πλεῖςα γάρ ἐς! τῶν τοιύτων ὑγρὰ καὶ εὔσαρκα διὰ τὴν 
εὐτροφίαν. διόπερ ὑδὲ μεταβάλλει τὰ λευκὰ τῶν τριχρ» 

μάτων. φανερὸν δὲ τῦτο ἐς ν᾽ καὶ γὰρ τὰ μέλανα πρότε- 
ρὸν τῆς πολιώσεως γίνεται πυρρά, ἤδη τῆς τροφῆς ἐν αὖ- 

τροφὴν ὑπολείπουσαν καταξηραίνεσθαι ταχέως. τὸ δὲ τε- (5 τοῖς ὑπολειπύσης καὶ μᾶλλον ἐκπεττομένης, τὸ δὲ τελευ- 

λευταῖον λευκά, πρότερον ἣ μελανθῆναι τὸ ὑγρόν, τῆς τρο- 

φῆς ἐν αὐτοῖς ἐκπεττομένης. μάλις α δὲ τῦτο ἐπὶ τῶν ὑπο- 

ζυγίων φανερόν ἐςιν" πάντων γὰρ τὰ τριχώματα γίνεται 

λευκα. τῶν γὰρ τόπων οὐ δυναμένων ὁμοίως ἐπισπᾶσθαι 

ταῖον λευκαί. καίτοι τινὲς ὑπολαμβάνουσι μέλανα γίνεσθαι 
πάντα διὰ τὸ συγκάεσθαι τὴν τροφὴν αὐτῶν ὑπὸ τῷ θερμῦ 
καθάπερ καὶ τὸ αἷμα καὶ τῶν ἄλλων ἕκαςον, 

γοντες, ἔνια γὰρ καὶ τῶν ζῴων εὐθὺς ἐν ἀρχῇ γίεται μέ- 
τὴν τροφὴν διὰ τὴν ἀσθένειαν τὴν τῷ θερμῇ, ταχέως κατα- 20 λανα, οἷον κύνες καὶ αἶγες καὶ βόες, καὶ ὅλως ὅσων τὼ 

ξηραινόμενον τὸ ὑγρὸν γίνεται λευκόν. καὶ τὰ περὶ τοὺς 
κροτάφους μάλιςα “πάντων πολῶνται, καὶ ὅλως περὶ τοὺς 
ἀσθενεῖς καὶ πεπονηκότας τῶν τόπων. παρὸ καὶ παρὰ παν- 
τα μάλιςα εἰς τῦτο τὸ χρῶμα μεταβάλλει, ὖ ὅταν τὴν φύ- 

ϑίρματα καὶ τὰ τριχώματα κατ᾽ ἀρχὰς ἔχει ἯΜΠη 
προϊέσης δὲ τῆς ὁλικίας ἧττον. καίτοι γε ἐκ ἐχρῆν, ἀλλὰ 

πάντων ἔδει καὶ τὼ τριχώματα μελαύεσθαι κατὰ τὴν 

ἀκμήν, καθ᾿ ὃν ἂν χρόνον μάλιςα αὐτῶν ἰσχύῃ καὶ τὸ 
σιν παραλλάζῃ τὴν οἰκείαν. καὶ γὰρ λαγὼς ἤδη γέγονε 5 θερμόν, καὶ βαλε ἅπαντα πολῶσθαι κατ᾿ ἀρχάς. πολὺ 
λευκός, καὶ μέλας δέ ποτε πέφηνε καὶ ἔλαφος καὶ ἄρ- 
κτος, ὁμοίως δὲ τύτοις καὶ ὄρτυξ καὶ πέρδιξ καὶ χελιδών. 

ὅταν γὰρ ἀσθενήσωσι τῇ γενέσει, πάντα τὰ τοιαῦτα διὰ 

τὴν ὀλιγότητα τὴς τροφῆς πρὸ ὥρας ἐκπεττόμενα γίνεται 

γὰρ ὡπάντων ὠπὸ πρώτης ἀσθενές ερόν τι γίγεται[τὸ θερ- 
ν, »ἂἃ , γ Ν , ;» Ἂν μὸν ἢ καθ᾽ ὃν χρόνον ἄρχεται τὰ τριχώματα αὐτῶν λευ- 

καίνεσθαι. φανερὸν δὲ τῦτο ἐςὶ καὶ ἐπὶ τῶν λευκῶν. ἔνιω 
μὲν γὰρ εὐθὺς ἴσχει τὸ χρῶμα λευκότατον, ὅσα καὶ τού- 

λευκά. οὕτως καὶ τὰ τῶν παίδων εὐθὺς καὶ τὼς κεφαλὰς 30 των πλείςην ἔχει κατ᾽ ἀρχας τροφήν, καὶ μὴ πρὸ ὥρας 
ἴσχει λευκὼς καὶ τὰ βλέφαρα καὶ τὰς ὀφρῦς, ὥσπερ καὶ 
τῶν ἄλλων ἑκάςῳ πρὸς τὸ γῆρας φανερῶς ἅπασι δὶ ἀσθέ- 
νειαν καὶ ὀλιγότητα [τῆς τροφῆς] συμβαίνει τὸ πάθος. δὶὸ 

ἐν αὐτῇ καταξηραίνεται τὸ ὑγρόν" προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας 
΄ “ ",, Δ δ ἡ “ ᾽ ΄ Ν ξανθα,, τροφῆς αὐτοῖς ἐλάττονος ὕςερον ἐπιρρεύσης. τὼ δὲ 

ἐν ἀρχῇ μὲν γίνεται ξανθά, κατὰ δὲ τὴν ἀκμὴν λευκό- 

2. ταῦτα ἘΘ5Η͂“. 1 συμβαίνει ὁμοίως 5. ἢ 3. καὶ τῆς} καὶ τὰς ἐπὶ τῆς ΣΟΙ͂Σ. 1 γὰρ οτὰ 175. ἢ 5. τῷ σώματος Ζ.. ἢ 6. μὲν 
οτὰ ΖΟ5Η“. ἢ 1. τὴν οπι «Χ΄. 1] αὐτοῖς οπλ 1.6 “575. ͵}} 9. τὰ ροβὶ καὶ οτὰ Μῖ΄. ἢ 11. τῦτον τρόπον Ὁ. ᾿ 12. λαμβάνουσι ΨΚ. ἢ 18. 

πρὸ] ὑπὸ 15, πρὸ τῆς ὑπὸ Ἐ, οὐαὶ Ῥ. 1 λειωσεως Ε,, τελειώσεως 1. ΠΟἤ ΗΠ“. 15. ἀπολείπουσαν Ὁ. 11 11. ὑχοζύγων }, ᾿ 18. ἰςιν 

οπι ». 20. τὴν Δῃΐα τοῦ οὐὰ Ζ5.ὄ "ὶ 21. γϑεται] φαύεται λευκὸν γεγονός Ῥ. 1 22. τελειοῦνται Ὁ. 1 παρὼ 575. ἢ 23. πάντα τὰ χρώματα, 
μάλιςα εἰς τῦτο μεταβάλλει Χ΄. ἢ 26. δὴ 1.. 1} 21. ὕρυξ ἘΜΗ͂ΡΧ. ἃ 31. ἔχει 1.175..} 33. τῆς τροφῆς οἵα ἘΣΡΧΟ“Η5 ἣ τὸ πά-- 

βος] τῶτο Χὶ. 
4. Ὑένονται ῬΧ. ἱὶ τὰ] τὰ δὲ Α΄. |} 2. πρότερα 175. ΠΤ γὰρ 5] τὸ γὰρ Ῥὶ γὰρ Ε. ἢ 6. 3σ«] τὰ 1.. ἢ χίρονται ΚΡΧΌΟΚΗ. ἢ ΄. 

δὴ Χ. ἢ πώντα μεταβάλλει Ζ65}81“5. 10. ἀλλ᾽ οἱ οὐ οαἱ ΕΔΙΜΟΝΗΦ. ὁ 11. εὕκαρπα ἘΕΖΙ͂Θ“Η“. ἃ 1λ.. γίνονται ΤΉΟΚΗΣ ἡ 15. 
ἀπολειπύσης ἘΧΖΙ͂. ἢ 417. αὐτὸ ΕΣΛΙ͂ΡΟ"Η“. || 19. καὶ οὰλ ΡΧ. ᾿ὶ 22. γε οπι ». ἢ 23. δεὶ ΕΣ ΜΟΝῊ, οπιὶδϑὶβ τῆοχ μελαίνεσθαι 

κατὰ. Π 2... ἀρχήν Ῥ. ἢ ἂν ρμοδὶ αὐτῶν ἘΖΗ͂, οτὰ Ῥ. ἢ καὶ οπι Θ΄“. 1] 25. ποῖῦσϑαι ἘΠΗ͂Ϊ, πονεῖσθαι »ς Ῥὶ ἢ 26. ἀπὸ πρώτης ροδὲ 

ϑερμόν Ῥ. ᾿ὶ 30. πλείςην κατ᾽ ἀιχὰς ἔχει ῬΙ, κατ' ἀρχὰς ἔχει πλείξην 65, κατ᾽ ἀρχὰς πλείςην ἔχει 7.. ἢ πρὸ ὥρας] προέφθασεν ῬΑ͂. ἢ 
31. καταξηραήεσθαι ἘΜΙ͂ΡΑ. Υ 32. ξανθόν ῬᾺ. ᾿ἱὶ τροφῆς ἰν αὐτοῖς ΧΙ, 1 ὕξερον δηῖς ἐλάττονος ΧΟ “75, τὰ Χ'. 
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τάτα, καθάπερ καὶ τῶν ὀρνίθων μεταβάλλουσι τὰ χρώ- καὶ τῶν κοράκων τὰ πτερώματα τὸ τελευταῖον εἰς τὸ ξαν- 

ματα πάλιν τῆς τροφῆς ἐν αὐτοῖς ὑπολειπύσης. δηλοῖ δέ" θὸν χρῶμα μεταβάλλει, τῆς τροφῆς ἐν αὐτοῖς ὑπολειπού- 

πάντα γὰρ αὐτὰ γίεται ξανθὰ καὶ περὶ τὸν τράχηλον, σης. τῶν δὲ τριχωμάτων οὐδὲν ὅτε φοινικῶν ὅθ᾽ ἁλουργὲς 
καὶ ὅλως ὅσα σπανίζει τροφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς ὑπολειπούσης. οὔτε πρώσινον οὔτε ἄλλην οὐδεμίαν ἔχον τοιαύτην γίνεται 

δῆλον δέ' ὥσπερ γὼρ καὶ τὸ πυρρὸν εἰς τὸ μέλαν μετὰ- 5 χρόαν, διὰ τὸ πάντα τὼ τοιαῦτα χρώματα γίνεσθαι μιγ- 
βάλλει καὶ τὸ μέλαν πάλιν εἰς τὸ πυρρόν, οὕτω καὶ τὸ νυμένων αὐτοῖς τῶν τοῦ ἡλίου αὐγῶν, ἔτι δὲ τῶν τρίχω- 
λευκὸν εἰς τὸ ξανθόν. συμβαίνει δὲ τῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ῴν- μάτων ὡπαντων τῶν ὑγρῶν ἐντὸς τῆς σαρκὶ; συμβαίνειν 
τῶν" ἔνια γὼρ ἐκ τῆς ὑςέρας πέψεως ἀνατρέχει πάλιν ἐὶ τὼς μεταβολάς, καὶ μηδεμίαν αὐτὼ λαμβάνειν μίξιν. 
τὴν προτέραν. μάλιςα δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῆς ῥοιᾶς φανερόν δῆλον δ᾽ ἐςίν" καὶ γὰρ τῶν πτερωμάτων τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς 
ἐςιν. τὸ μὲν γὰρ ἐξ ἀρχῆς οἱ κόκκοι γίνονται φοινικοῖ, 10 οὐδὲν γίνεται τῷ χρώματι τοιοῦτον, ἀλλὰ καὶ τὼ ποικίλα 
καὶ τὰ φύλλα, δι᾽ ὀλιγότητα τῆς τροφῆς ἐκπεττομένης' τῶν ὀρνέων πάνθ᾽ ὡς εἰπεῖν μέλανα, οἷον ὅ τε ταὼς καὶ ἡ 
ὕστερον δὲ πάλιν μεταβάλλουσιν εἰς τὸ ποῶδες χρῶμα, περιςερὰ καὶ ἡ χελιδών" ὕςερον δὲ λαμβάνει πάσας τὼς 
πολλῆς τροφῆς ἐπιρρεόσης καὶ τῆς πέψεως ἐχ ὁμοίως δυ- τοιαύτας ποικιλίας, ἤδη τῆς πέψεως αὐτῶν ἔξω τῷ σώμα» 
ν«μέης κρατεῖν᾽ τὸ τελευταῖον δὲ πεττομένης ἤδη τῆς τρο- τος γιγνομένης, ἔν τε τοῖς πτερώμασι καὶ τοῖς καλαίοις" ὥς ε 
φῆς πάλιν γίνεται τὸ χρῶμα φοινικίῖῶν. καθόλου δὲ εἰπεῖν (5 συμβαίνει, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν, καὶ τότων ἔξω τῷ 
καὶ περὶ τῶν ἄλλων τριχωμάτων καὶ πτερωμώτων, ἅπαντηω σώματος γίγνεσθαι τὴν τῶν χρωμάτων πέψιν. διὸ καὶ τὰ 
λαμβάνει τὰς μεταβολάς, οἷς μῶν, καθάπερ εἴρηται, τῆς λοιπὰ τῶν ζῴων, τά τ᾽ ἔνυδρα καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὼ κογχύ- 

τροφῆς ἐν αὐτοῖς ὑπολειπύσης, οἷς δὲ τὐναντίν πλεοναζό- λια, παντοδαπὼς ἴσχει χρωμάτων μορφάς, πολλῆς καὶ τό- 
της. διόπερ ἄλλα κατ᾽ ἄλλους χρόνους τῆς ἡλικίας καὶ τοις τῆς πέψεως γινομένης. τὴν μὲν ἦν περὶ τὰ χρώματα 
λευχότατα καὶ μελάντατα γύεται τῶν τριχωμάτων, ἐπεὶ 2) θεωρίαν μάλις᾽ ἄν τις ἐκ τῶν εἰρημένων δύναιτο συνιδεῖν. 

2. τάλιν οτχὰ ἢ. ἢ 3. πώτα --- 5. δῆλον δέ οὐχ 20. [Ϊ 5. γὰρ] δὲ ἘΜΠΡᾺ, οἵὰ 2.. "} μέλαη λευκὸν 7.6. ἢ 8 εἰ 12. πάλη] 
εύτα Ζ.. ἢ 9. ἑοᾶς ΕΠΡ, ἰόας Χ', ᾿ὶ 10. Ὑὰρ οἵα Ζ. ἢ! κότιοοι ΕΣΗΡΧ, οἱ δον 5, κόκινοι δ. Ἷ φοπίκεοι ἘΗΡ φοινικεῦὶ 65, 
φοσίκεισι Α΄, ἃ 13. τροφῆς πολλῆς Α΄. ἢ 15. πάτι Ζ,.. 1] φοινικῶν ΤΧΟΘΊΗ" [ 16. καὶ δηΐα πτ' οἵ Ε. Ἱ 19, ἄλλυς τὺς χρότως Ῥ. [ 
40. μέλανα, Ῥ. ἢ τῶν] καὶ τῶν 'ἘΜΙΡΧ. 

1. εἰς ξανθὸν Α΄, ἰκξηρανθὲν Ῥ. ἢ 3. φονικῶν ΔΧΉῊΝ. ἢ ἃ. ὑδεμίαν ἄλλην 1 Ω.Η5. ἢ 6. ἔτ] ἔγι ΕΜΟΚ 5. 1. τὸς] ἐν τῇ 5, 
ὦν τῷ ἘΣΘ“. ἢ συμβαΐει ΕΖΗ. ἢ 8. αὐτῶν ΜΙ͂. Π 9. τὸ] τὰ Ζ. ἢ 10. τριχώματι ΜΙ͂Ρ. 1 12. ὕςερον] ἕτερον Ε,, ἕτερα ἸΗ͂. Ι τὰ] 
δ. τὰς 27. ἢ 12. ποικιλίας] ἤδη ποικιλίας Ἐ. ΠΠ τῆς πέψεως αὐτῶν ἤδη τῇ σώματος ἕξω Ῥ. ἃ 13. πτερυγώμασι Ῥ. ἢ κάλοις ἘΠ, καυ- 

λεῖς Χ', λόφοις Ῥὶ Ἰὶ 15. καθάπερ οἵα Οσ. ΠΠ καὶ τώτων οὔκ Χ΄, [[|Ο16. τῦ] τῶν τῦ ΕΣ ΜΌΝΗ“. ᾿ τῶν χρωμάτων οἵα 5“. 11. τὰ 

καίε ἐρπ. οἵὰ α΄. ἢ 17. τὰ οἵὰ ΕΙ͂Ρ. ἢ πάντα δ᾽ ἁπάσας ΕΡΧ'. [] διαφορὰς Χ΄. [ΠΟ 18. τύτων (5. 1Π γενομένης Ῥ. Π περὶ] ἐκ τῶν περὶ 

ἈΜΡΑΧ. ἢ 20. ροϑὶ συνιδεῖν Ρ: ᾧ ὁ τῆς περιςερῶς τράχηλος διαιφόρων χρωμάτων φαντασίαν ποιεῖ διὰ τὴν τῷ ἡλία ὠνκτῖνα, προσβαλλώσης γὰρ 
αὐτὸς τῶ τραχήλω τῆς ἀκτῖτος παρὰ τὴν τῷ ὄμματος θίσιν πρὸς ἄλλην καὶ ἄλλην θέσιν τοῖς μὲν κυανοὺῦς φαίνεται, τοῖς δὲ χρυσίζων, τοῖς δὲ 

κίύλας, ἄλλοις ἀλλοῖος. 
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Ἴως- δὲ φωνὰς ἁπάσας συμβαίνει γίγνεσθαι καὶ τὸς ψό- 
ῴους ἢ τῶν δωμάτων ἢ τοῦ ἀέρος πρὸς τὰ σώματα προσ- 
πίπτοντος, ὦ τῷ τὸν ἀέρα σχηματίζεσθαι, καθάπερ οἴονταί 
τινες, ὠλλὰ τῷ κινεῖσθαι παραπλησίως αὐτὸν συςελλόμε- 

γον καὶ ἐκτεινέμενον καὶ καταλαμβανόμενον, ἔτι δὲ συγ- 5 
κρύοντα διὰ τὰς τῷ πνεύματος καὶ τῶν χορδῶν γιγνομένας 
πληγάς. ὅταν γὰρ τὸν ἐφεξῆς ἀέρα πλήξζη τὸ πνεῦμα τὸ 

πῖπτον αὐτῷ, ὁ ἀὴρ ἢ εται βία, τὸν ἐχόμενον αὖ- ἐμ ᾧ, ὁ ἀὴρ ἤδη φέρεται βίᾳ, τὸν ἐχόμ. 
ἕ “ “ν «.« ᾿ ν δ᾽ Ἁ Ἁ , ᾿Ὶ τοῦ πρρωθῶν ὁμοίως, ὥςε πάντη τὴν φωνὴν διατείνειν τὴν 

ἑαυτὸν ἐκθλίβειν βίᾳ τὸ πνεῦμα, καθάπερ ἐδ’ ἡμεῖς ταῖς 
φύτσαις, ὅταν ὦσι σκληραὶ καὶ μήτε διαστέλλεσθαι μήτε 
πιέζεσθαι δύνωνται ῥᾳδίως. τῦτο γάρ ἐςι τὸ ποιῶν τὴν τοῦ 
πνεύματος πληγὴν εὔρωστον, ὅταν ὁ πνεύμων ἐκ πολλοῦ 

διαςήματος συνάγων αὑτὸν ἐκόλίβη τὸν ἀέρα βιαίως. δὴ- 
λον δὲ τῦτ᾽ ἐςίν" οὐδὲ γὰρ τῶν ἄλλων μορίων ἐθὲν ἐκ μι- 
κρῶς ὠποστάσεως δύναται ποιεῖσθαι τὴν πληγὴν ἰσχυράν. 
οὔτε γὰρ τῷ σκέλει δυνατόν ἐστιν οὔτε τῇ χειρὶ πατάξαι 
σφοδρῶς ὑδὲ ἀπορρίψαι πέρρω τὸ πληγέν, ἐὰν μή τις αὖ- 

αὐτήν, ἐφ᾽ ὅσον συμβαίνει γίγνεσθαι καὶ τοῦ ὠέρος τὴν κί- ιο τῶν ἑκατέρῳ ἐκ πολλοῦ λάβη τῆς πληγῆς τὴν ἀπόστασιν: 

γησιν. διαχεῖται γὼρ ἐπὶ πλέονα ἡ βία τῆς κινήσεως αὖ- 

τοῦ γιγνομέης, ὥσπερ καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀπὸ τῶν πο- 

ταμῶν καὶ ἀπὸ τῆς χώρας ἀποπνέοντα. τῶν δὲ φωνῶν 
τυφλαὶ μὦ εἶσι καὶ νεφώδεις ὅσαι τυγχάνουσιν αὐτοῦ 

εἰ δὲ μή, σκληρὰ μὲν ἡ πληγὴ γίγνεται διὰ τὴν συντονίαν, 

ἐκβιάζεσθαι δὲ οὐ δύναται πόρρω τὸ πληγέν, ἐπεὶ οὔθ᾽ οἱ 

καταπέλται μακρὰν δύνανται βάλλειν ὅθ᾽ ἡ σφενδόνη ἵ ὅτε 

τόξον, ἃ ἂν ἤ σκληρὸν καὶ μὴ δύνηται κάμπτεσθαι, μηδὲ 

καταπεπνιγμέναι" λαμπραὶ δὲ οὖσαι “όρρω διατείνουσι, κς τὴν ἀναγωγὴν ἡ νευρὰ λαμβάνειν ἐπὶ πολὺν τόπον. ἐὰν 
Ὶ , “- .Ν “« ,ἷ ᾽ ὲ ν᾽ δὲ έ ε ΄ ᾿ »" Ὶ [2 Ἀ καὶ πάντα πληροῦσι τὸν συνεχϑῆῖ τόπον. ἀναπνέομεν δὲ τὸν δὲ μέγας ὁ πνεύμων ἦ καὶ μαλακὸς καὶ εὔτονος, πολὺν 

μὲν ἀέρα πάντες τὸν αὐτόν, τὸ δὲ πϑεῦμα καὶ τὼς φ- τὸν ἀέρα δύναται δέχεσθαι; καὶ τοῦτον ἐκπέμπειν πάλιν, 
γὰς ἐκπέμπομεν᾽ ἄλλας διὰ τὰς τῶν ὑποκειμένων ἀγ- ταμιευόμενος ὡς ἂν βύληται διὰ τὴν μαλακότητα καὶ διὰ 
γείων διαφοράς, δι᾿ ὧν ἑκάστου τὸ πνεῦμα περαιοῦται τὸ ῥᾳδίως αὑτὸν συςέλλειν. ἡ δὲ ἀρτηρία μακρὰ μὲν ὅταν 
[τὰ] πρὸς τὸν ἔξω τόπον. ταῦτα δέ ἐςιν ἥ τε ἀρτηρία καὶ Ὁ ἦ καὶ στενή, χαλεπῶς ἐκπέμπουσιν ἔξω τὴν φωνὴν καὶ 
ὁ πνεύμων καὶ τὸ στόμα. πλείστην μὲν ἦν διαφορὰν ἀπ- μετὼ βίας πολλῆς διὰ τὸ μῆκος τῆς τὸ πνεύματος φορᾶς. 
ἐργάζονται τὴς φωνῆς αἴ τε τοῦ ἀέρος πληγαὶ καὶ οἱ τοῦ 
στόματος σχηματισμοί. φανερὸν δ᾽ ἐστίν" καὶ γὰρ τῶν 
φθόγγων αἱ διαφοραὶ πᾶσαι γίγνονται διὰ ταύτην τὴν αἰἷ- 

φανερὸν δ᾽ ἐστίν" πάντα γὰρ τὼ τοὺς τραχήλους ἔχοντα, 
ε θέ ᾿Α Φφ «,,Ὁ Ὶ ΄ ) μακρὺς φθέγγονται βιαίως, οἷον οἱ χῆνες καὶ γέρανοι καὶ 

ἀλεκτρυόνες. μᾶλλον δὲ τῦτο καταφανές ἐς ιν ἐπὶ τῶν αὖ- 
τίαν, καὶ τὸς αὐτὸς ὁρῶμεν μιμουμένους καὶ ἵππων φωνὰς 5 τῶν᾽ πάντες γὼρ χαλεπῶς πληροῦσι τοὺς βόμβυκας καὶ 

,ὔ ΄ -“ καὶ βατράχων καὶ ἀηδόνων καὶ γεράνων καὶ τῶν ἄλλων 
΄ , “ὠ᾿ “ 

ζῴων σχεδὸν ἁπάντων, τῷ αὐτῷ χρωμένους πνεύματι καὶ 
᾽ Ψ' Ν Ν 
ἀρτηρίᾳ, παρὰ τὸ τὸν ἀέρα διαφόρως ἐκπέμπειν αὐτὸς ἐκ 

-»" ΄ ΝῚ -“ 

τοῦ ςόματος. πολλὰ δὲ καὶ τῶν ὀρνέων, ὅταν ἀκούσωσι, 

μετὼ συντονίας πολλῆς διὰ τὸ μῆκος τῆς ὠποςάσεως. ἔτι 

δὲ τὸ πνεῦμα διὰ τὴν ςενοχωρίαν ὅταν ἐντὸς θλιβόμενον 
εἰς τὸν ἔξω τόπον ἐκπέσῃ, παραχρῆμα διαχεῖται καὶ σκε- 

δάννυται, καθάπερ καὶ τὼ ῥεύματα φερόμενα διὰ τῶν εὖ- 

μιμῆνται τὰς τῶν ἄλλων φωνὰς διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν. 30 ρίτων, ὥςε μὲ δύνασθαι τὴν φωνὴν συμμένειν μηδὲ δὶα»- 

ὁ δὲ πνεύμων ὅταν ἢ μικρὸς καὶ πυκνὸς καὶ σκληρός, ὅτε 
δέχεσθαι τὸν ἀέρα δύναται πολὺν εἰς αὐτὸν ὅτε ἐκπέμπειν 
πάλιν ἔξω, ἐδὲ τὴν πληγὴν ἰσχυρὰν ὑδὲ εὕρωςοον ποιεῖσθαι 
τὴν τοῦ πνεύματος. διὰ γὰρ τὸ εἶναι σκληρὸς καὶ πυκνὸς 

τείνειν ἐπὶ πολὺν τόπον. ἅμα δὲ καὶ δυςαμίευτον ἐνάγκη 

πάντων τῶν τοιότων εἶναι τὸ πνεῦμα καὶ μὴ ῥᾳδίως ὑπη- 
ρετεῖν. ὅσων δέ ἐςι μέγα τὸ διάςημα τῆς ἀρτηρίας, τῶν 

δὲ τοιούτων ἔξω μὲν περαΐζσθαι συμβαίνει τὸ πνεῦμα ῥῳ- 

καὶ συνδεδεμένος οὐ δύναται λαμβάνειν τὴν διαςολὴν ἐπὶ 35 δίως, ἐντὸς δὲ φερόμενον διωχεῖσθαι διὰ τὴν εὐρυχωρίαν, 
δ ΄, Λ , , πολὺν τόπον, οὐδὲ πάλιν ἐκ πολλοῦ διαςήματος συνάγων 

(οάοχ 2275. 

καὶ τὴν φωνὴν γίεσθαι κενὴν καὶ μὴ συνεστῶσαν, ἔτι δὲ 

ὃ. 8. ἐδὲ γὰρ 1879. ΠΠ 9. αὑτὸν ἑκατίρω ποιήσας ἰκ 275, ΠΟ 10. ἀνάςασιν 275.. ἢ 1λ δύναται λάμπεσϑαι Π5. ἢ 28. τόπον οἵὰ {4 ἢ 

33. μέγα] μετὰ 29. 
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μὴ δύνασθαι διαιρεῖσθαι τῷ πνεύματι τὸς τοιότους διὼ τὸ ρωθεν ὁμοίαν εἶναι, τὴν δὲ πλησίον. φαφεῖς δὲ μάλις α, αἱ 

μὴ συνερείδεσθαι τὴν ὠρτηρίαν αὐτῶν. ὅσων δ᾽ ἐστὶν ἀνω- φωναὶ γίγνονταμ πκαρὼ τὴν ἀκρίθειαν τὴν τῶν φθόγγων. 
μάλως καὶ μὴ πάντοθεν ἔχει τὴν διας σιν ὁμοίαν, τότους ἀδύνατον γὰρ μὴ τελέως τούτων διιρθρωμένων τὰς φωνὼς 
ὠαγκαὴν ἁπασῶν μετέχειν τῶν δυσχερειῶν. καὶ γὰρ εἶναι σαφεῖς, καθάπερ καὶ τὰς τῶν δακτυλίων σφραγῖδαφ, 
ἀνωμάλως αὐτοῖς ἀνάγκη τὸ πνεῦμα ὑπηρετεῖν καὶ θλί- 5 ὅταν μὴ διατυπωθῶσιν ἀκριβῶς. διόπερ ὅτε τὰ παιδία δύ- 

βεσθαι καὶ καθ᾿ ἕτερον τόκον διαχεῖσθαι πάλιν. βραχείας γανται διαλέγεσθαι σαφῶς, οὔτε οἱ μεθύοντες, οὔτε οἱ γέ- 
δὲ τῆς ἀρτηρίας ἴσης ταχὺ μὲν ἀνάγκη τὸ πνεῦμα ἐκπέμ-. ροντες, ὅθ᾽ ὅσοι φύσει τραυλοὶ τυγχαάνεσιν ὄντες, ὅθ᾽ ὅλως 
τεῦ χαὶ τὸν πληγὴν ἰσχυροτέραν γίεσθαι τὴν τῷ ἀέρος, ὅσων εἰσὶν αἱ γλῶτται καὶ τὰ στόματα δυσκίνητα. ὥσπερ 
τάντας δὲ τὸς τοιύτους ὀξύτερον φωνεῖν διὰ τὸ τάχος τῆς γὰρ καὶ τὰ χαλκεῖα καὶ τὰ κέρατα συνηχῶντα ποιεῖ τοὺς 
τὸ πνεύματος φορᾶς. ὁ μόνον δὲ συμβαίνει τὰς τῶν ἀγ- 19 ὠπὸ τῶν ὀργάνων φϑόγγους σαφες ρους, ὕτως καὶ ἐπὶ τῆς 
γεων διαφοράς, ἀλλὰ καὶ τὰ πάθη πάντα τὼς φωνὰς διαλέκτυ πολλὴν ἀσώφειαν ὠπεργάζεται τὰ ἐκπίπτοντα τῶν 
ἐλλοῶν. ὅταν μὲν γὰρ ὥσιν ὑγρασίας πλήρη πολλῆς ὅ τε 

,ὔ΄ Ἀπ ν ὔ -»“ » “ αἱ ΕΣ δύ- 
τυεύμων καὶ ἡ ἀρτηρία, διασπᾶται τὸ πνεῦμα καὶ οὐ 

»"Σ57 ᾽ νΌῸΨ ᾽ » νων 
νεται περαίῦσθαι εἰς τὸν ἔξω τύπον συνεχῶς διὼ τὸ προσ- 

πνευμάτων ἐκ τῷ ςὅόματος, ὅταν μὴ ιατυπωθῶσιν ὁμοίως, 
᾽ Ἁ οὐ μόνον δὲ ἑαυτῶν τινὰ παρεμφαίνεσιν ἀσάφειαν, ἀλλὰ 

καὶ τὸς διηρθρωμένες τῶν φθόγγων ἐμποδίζεσιν, ἀνομοίας 
κόχτεν καὶ γίνεσθαι παχὺν καὶ ὑγρὸν καὶ δυσκίνητον, κα- ις αὐτῶν γιγνομένης τῆς περὶ τὴν ἀκοὴν κινήσεως. διὸ καὶ 
βάτερ καὶ περὶ τὸς κατάρρους καὶ τὰς μέθας. ἐὰν δὲ ξη- μᾶλλον ἑνὸς ἀκούοντες συνίεμεν ἢ πολλῶν ἅμα ταὐτὰ 
νὸν ἢ τὸ πνεῦμα παντελῶς, σκληροτέρα ἡ φωνὴ γίγνεται λεγόντων, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν χορδῶν" καὶ πολὺ ἧττον, 
καὶ διεσκασμένη᾽ συνέχει γὰρ ἡ νοτίς, ὅταν ἢ λεπτΥ,, τὸν ὅταν προσαυλῇ τις ἅμα καὶ κιθαρίζῃ, διὰ τὸ συγχεῖσθαι 

ν ᾿ » νυ" δὰ ἃ ᾿ »“ἪᾺ ΄“ ν᾽ ν Ν» ε.εΝ»Ή » ς ᾽ δὴν “ ᾿ “ ἀέρα, καὶ ποιεῖ τινὰ τῆς φωνῆς ἁπλότητα. τῶν μὲν ἦν ἀγ. τὰς φωνὼς ὑπὸ τῶν ἑτέρων. ἐχ ἥκιςω δὲ τῦτο ἐπὶ τῶν 

γεέω; αἱ διαφοραὶ καὶ τῶν παθῶν τῶν περὶ αὐτὰ γιγνομέ- ἢ συμφωνιῶν φανερόν ἐςτιν" ὠμφοτέρες γὰρ ἀποκρύπτεσθαι 
γῶν τοιαύτας ἔκαςαι τὼς φωνὰς ἀποτελῦσιν. αἱ δὲ φωναὶ 
ἀκῦσι μὲν εἶναι καθ᾽ ὃς ὧν ἕκαςαι γίγνωνται τόπες, ὠκόο- 
μὲν δὲ πασῶν αὐτῶν, ὅταν. ἡμῖν προσπέσωσι πρὸς τὴν ἀ- 
πρίν. ὁ γὰρ ὠσθεὶς ὑπὸ τῆς πληγῆς ὠὴρ μέχρι μέν τινος 

τὸς ἦχος συμβαύει ὑπ᾿ ἀλλήλων. ὠσαφεῖς μὲν ἦν φωναὶ 
Ὑίγνονται διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας, λαμπραὶ δὲ γίνονται 
καθάπερ ἐπὶ τῶν χρωμάτων' καὶ γὰρ ἐκεῖ τὼ μάλιστα 
δυνάμενα τὰς ὄψεις κινεῖν, ταῦτα εἶναι συμβαίνει τῶν 

φέρεται συνεχής, ἔπειτα κατὰ μικρὸν ἀεὶ διακινεῖται μᾶλ- Ὡς χρωμάτων λαμπρότατα. τὸν αὐτὸν τρόπον τῶν φωνῶν 
λον, καὶ τούτῳ γιγνώσκομεν πάντας τὸς ψόφους καὶ τοὺς 
τόρρω γιγνομένες καὶ τὸς ἐγγύς. δῆλον δ᾽ ἐςίν" ὅταν γάρ 
Ὡς λαβὼν κέραμον ἢ αὐλὸν ἢ σάλπιγγα, προσθείς τε ἑτέ- 

"ῳ πρὸς τὴν ἀκοήν, διὰ τότων λαλῇ, πῶσαι δυκοῦσιν αἱ 

ταύτας ὑποληπτέον εἶναι λαμπροτάτας, ὅσαι μάλμιςα δύ- 
νανταῖ προσπίπτυσαι κινεῖν τὴν ὠκοήν. τοιαῦται δέ εἰσιν αἱ 

σαφεῖς καὶ πυκναὶ καὶ καθαραὶ καὶ πόρρω δυνάμεναι δια» 
τείνειν" καὶ γὰρ ἐν τοῖς; ἄλλοις αἰσθητοῖς ἅπασι τὰ ἰσχν» 

φωναὶ παντελῶς εἶναι κλησίον τῆς ἀκοῦς διὰ τὸ μὴ σκε- 30 ρότερω καὶ πυκνότερα καὶ καθαρώτερα σαφεςέρας ποιεῖ τὼς 
ϑάννυσθαι τὸν ἀέρα φερόμενον, ἀλλὼ διατηρεῖσθαι τὴν φω- 
νὴ ὁμοίαν ὑπὸ τῷ περιέχοντος ὀργάνυ. καθώπερ ὧν καὶ ἐπὶ 
τῆς γραφῆς, ὅταν τις τοῖς χρώμασι τὸ μὲν ὅμοιον ποιήσῃ 
΄“- ᾿ νον δὲ ,ὔ Ἀ ε ᾽ τῷ πόρρω τὸ δὲ τῷ πλήσιον, τὸ μὲν ἡμῖν ἀνακεχωρηκώναι 

αἰσθήσεις. δῆλον δέ" τὸ γὰρ τελευταῖον αἱ φωναὶ πᾶσαι 
γίγνονται κωφαί, τῷ ἀέρος ἤδη διαχεομέν. δῆλον δ᾽ ἐςὶ 
κὠπὶ τῶν αὐλῶν. τὼ γιὶρ ἔχοντα τῶν δευτέρων τὸς γλώτο 
τας πλαγίας μαλακωτέραν μὲν ἀποδίδωσι τὴν φωνήν, ἔχ, 

ἀκεῖ τὴς γραφῆς τὸ δὲ προέχειν, ἀμφοτέρων αὐτῶν ὄντων 35 ὁμοίως δὲ λαμπράν" τὸ γὰρ πνεῦμα φερόμενον εὐθέως εἰς 
ἐεὶ τῆς αὐτῆς ἐπιφανείας, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ψόφων καὶ εὐρυχωρίαν ἐμπίπτει, καὶ ὑκέτι φέρεται σύντονον ὑδὲ συνε 
τῆς φωνῆς, ὅταν καὶ μὲν ἤδη διαλελυμένη προσπέττῃ πρὸς εςηκός, ἀλλὰ διεσκεδκσμένον. ἐν δὲ ταῖς σκληροτέραις 
τὴν ἀκοὴν ἡ δέ τις συνεχής, ὠμφστέρων αὐτῶν ἀφικνου- 
μένων πρὸς τὸν αὐτὸν τόπον, ἡ μὲν ἀφεςυκέχι. πόρρω δὸ- 

γλώτταις ἡ φωνὴ γίεται σκληροτέρα καὶ λαμπροτέρα, ἂν 
πιέσῃ τις αὐτὰς μᾶλλον τοῖς χείλεσι, διὰ τὸ φέρεσθαι τὸ 

κεὶ τῆς ἀκοῆς ἡ δ᾽ εἶναι σύνεγγυς, διὰ τὸ τὴν μώτοι πόρ- 10 πνεῦμα βιαιότερον. αἱ μὲν ὄν λαμπραὶ τῶν φωνῶν γίγνον- 

230. αἱ οπι 875. ἢ] αὐτὰ] τὼ αὐτὼ 275, 1 21. ἕκαστα 15. 11 22. ἕκας ἐν ἑχάστη 77. ᾿ 32. ἦν ογὰ .275.} 35. περιέχειν 2275. ᾿ 

37. 4] γὰρ κὶ ,Ώῖ΄...} ἀ0. μέντοι μὲν τῆῦ 

2. τὴν δῖα τῶν οὔὰ Νο. αὶ 9. χαλκία ,,75. ἢ 42. ἐκ τῷ φόματος οτὰ 175. 1} 13. δὲ οπι 3,5. ἢ 25. τὸν οτὰ 4375. Ι 21. κινεῦ] 

τιν 55. δῆ δαί 44. ἢ 371. συγκροτέραις ἡλώσσαις Πἴσ. 
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ταὶ διὰ τὼς εἰρημένας αἰτίας" παρὸ καὶ δοκῦσιν ὦ χείρους 
εἶναι τῶν λευκῶν αἱ καλόμεναι φαιαΐί, πρὸς γὰρ τὼ πάθη 
καὶ τὰς πρεσβυτέρας ἡλικίας μᾶλλον ὡρμόττεσιν αἱ τρα- 
χύτεραι καὶ μοιρὸν ὑποσυγκεχυμίαι καὶ μὴ λίαν ἔχεσαι 
τὸ λαμπρὸν ἐκφανές. ἅμα δὲ καὶ διὰ τὴν συντονίαν οὐχ 
ὁμοίως εἰσὶν εὐπειθεῖς, τὸ γὰρ βίᾳ φερόμενον δυσταμίευτον. 

ὅτε γὰρ ἐπιτεῖναι ῥάδιον, ὡς βέλεταί τις, ὅτε ἀνιέναι. ἐπὶ 
δὲ τῶν αὐλῶν γίγνονται αἱ φωναὶ λαμπραΐ, καὶ τῶν ἄλλων 

ὀργάνων, ὅταν τὸ ἐκπῖπτον πνεῦμα πυκνὸν ἢ καὶ σύντονον. 

ΕΚ ΤΟΥ͂ ΠΕΡῚ ἈΚΟΥΣΤΩΝ. 

τὸν κατάπαυσιν. πολὺ δὲ καὶ ἡ ὕπτησις ἡ τῶν κεράτων 

συμβάλλεται καὶ πρὸς εὐφωνίαν. μᾶλλον μὲν γὼρ κα- 
τοχτηθέτα παραπλήσιον τὸν ἦχον ἔχυσι τῷ κερώμῳ διὰ 

τὸν σκληρότητα καὶ τὴν σύγκαυσιν" ἐὰν δέ τις αὐτὰ κα- 

5 ταδεέςερον ὑπτήση, ἁὡπαλώτερον μὲν ἀφίησι διὰ τὴν μα- 
λακότητα τὸν ἤχον, οὐ δύναται δὲ γεγωνεῖν ὁμοίως. διὸ 

καὶ τὰς ἡλικίας ἐκλέγονται" τὰ μὲν γὰρ τῶν γερόντων 
ἐςὶ ξηρὰ καὶ πεπωρωμένα καὶ χαῦνα, τὰ δὲ τῶν νέων 
ὡπαλὼ παντελῶς καὶ πολλὴν ἔχοντα ἐν αὑτοῖς ὑγρασίαν. 

ἀνάγκη γὰρ καὶ τῷ ἔξωθεν ἀέρος τοιαύτας γίγνεσθαι τὼς 10 δεὶ δὲ εἶναι, καθάπερ εἴρηται, τὸ κέρας ζηρὸν καὶ πυκνὸν 
πληγάς, καὶ μάλιςα τὰς φωνὼς ὕὅτω διαπέμπεσθαι συνε- ὁμαλῶς καὶ εὐθύπορον καὶ λεῖον. ὕτω γὰρ ἂν μάλιςα 
ςώσας πρὲς τὴν ἀκοήν, ὥσπερ καὶ τὼς ὀσμὰς καὶ τὸ φῶς συμβαΐνοι καὶ τὺς ἤχους πυκνὲς καὶ λείςς καὶ ὁμαλὲς 
καὶ τὰς θερμότητας, καὶ γὰρ πάντα ταῦτα ἀὠραιότερα φέρεσθαι δι᾽ αὐτῶν, καὶ τῷ ἔξωθεν ἀέρος τὰς πληγὰς γί» 
φαινόμενα πρὸς τὴν αἴσθησιν ἀσημότερα γίγνεται, καθά- γνεσθαι τοιαύτας, ἐπεὶ καὶ τῶν χορδῶν εἰσὶν αἱ λειόταται 
περ καὶ οἱ χυλοὶ κραθέντες τῷ ὕδατι καὶ ἑτέροις χυλοῖς. 15 βέλτιςαι καὶ τοῖς πᾶσιν ὁμαλώταται, καὶ τὴν κατεργα- 

σίαν ἔχεσι πάντοθεν ὁμοίαν, καὶ τὼς συμβολὰς ὠδήλυς 

τὼς τῶν νεύρων" ὕτω γὰρ συμβαίνει καὶ ταύτας ποιεῖσθαι 

ΝῚ Ν᾽ « » » ς “2 Ἁ 

τὸ γὰρ ἑαυτῇ παρέχον αἴσθησιν ἀσαφεῖς ἑκάςῳ ποιεῖ τὰς 
΄ὔ »Ν Ν᾿ » Υ ᾽ Υ᾽ « “ ,, δυνάμεις. ἀπὸ δὲ τῶν ἄλλων ὀργάνων οἱ τῶν κεράτων 

Ψ ᾿ .-᾿ ν Ν ᾽ , ἧχοι πυκνοὶ καὶ συνεχεῖς πρὸς τὸν ἀέρα προσπίπτοντες 
ποΐσι τὰς φωνὰς ὠμαυράς" διὸ δεῖ τὸ κέρας τὴν φύσιν 

τὰς τῷ ὠέρος πληγὰς ὁμοιοτάτας. δεῖ δὲ καὶ τῶν αὐλῶν 
εἶναι τὰς γλώττας πυκνὰς καὶ λείας καὶ ὁμαλάς, ὅπως 

ἔχειν τῆς αὐξήσεως ὁμαλὴν καὶ λείαν καὶ μὴ ταχέως 20 ὧν καὶ τὸ πνεῦμα διαπορεύηται δὶ αὐτῶν λεῖον καὶ ὁμα- 
3 - π, τῶν Ν ’ ,΄ ἐκδιδραμηκυῖαν. ἀνάγκη γὰρ μαλακώτερα καὶ χαυνότερα 
γίγνεσθαι τὼ τοιαῦτα τῶν κεράτων, ὥστε τοὺς ἤχους διω- 
σπᾶσθαι καὶ μὴ συνεχεῖς ἐκπίπτειν δὲ αὐτῶν μηδὲ γεγω- 

ς Ν Ν ΄ Ν᾿ ᾿ ᾿ »" γεῖν ὁμοίως διὼ τὴν μαλακότητα καὶ τὴν ὠραιότητα τῶν 

λὸν καὶ μὴ διεσπασμένον. διὸ καὶ τὰ βεβρεγμένα τῶν 
ζευγῶν καὶ τὰ πεπωκότα τὸ σίαλον εὐφωνότερα γίγνεται, 
τὼ δὲ ξηρὰ κακόφωνα. ὁ γὰρ ἀὴρ διὰ ὑγρῷ καὶ λείμ 
φέρεται μαλακὸς καὶ ὁμαλός. δῆλον δέ" καὶ γὰρ αὐτὸ 

πόρων. μηδὲ πάλιν εἶναι δυσαυξῆ. τὴν φύσιν, μηδὲ τὴν 25 τὸ πνεῦμα, ὅταν ἔχῃ νοτίδα, πολὺ ἧττον προσκόπτει πρὸς 
σύμφυσιν ἔχειν πυκνὴν καὶ σκληραν καὶ δύσφορον" καθ’ τὼ ζεύγη καὶ διασπᾶται" τὸ δὲ ξηρὸν μᾶλλον ἀντιλαμ- 
ὅ τι γὰρ ὧν προσκόψῃ φερόμενος ὁ ἦχος, αὐτῇ λαμβάνει βάνεται καὶ τὴν πληγὴν ποιεῖται σκληροτέραν διὰ τὴν 
τὴν. κατάπαυσιν καὶ ὑκέτι περαΐσται πρὸς τὸν ἔξω τόπον, βίαν. αἱ μὲν ὄν διαφοραὶ τῶν ἤχων γίγνονται διὰ τὰς 

ὥςε κωφὺς καὶ ἀνωμάλες ἐκπίπτειν τὺς ἤχες ἐκ τῶν εἰρημώας αἰτίας. σκληραὶ δ᾽ εἰσὶ τῶν φωνῶν ὅσαι βιαίως 
τοιότων κεράτων. ὅτι δὲ ἡ φορὰ γίγνεται κατὰ τὴν εὐθυ- 30 πρὸς τὴν ἀκοὴν προσπίπτεσι" διὸ καὶ μάλιςα παρέχυσι 
πορίαν, φανερόν ἐςιν ἐπὶ τῶν ἱςῶν καὶ ὅλως ἐπὶ τῶν ξύλων τὸν τόνον. τοιαῦται δ᾽ εἰσὶν αἱ δυσκινητότεραι καὶ μετὼ 

τῶν μεγάλων, ὅταν αὐτὰ βασανίζωσιν. ὅταν γὰρ κρόσω- πλείςης φερόμεναι βίας" τὸ γὰρ ὑπεῖκον ταχέως ὁ δύνα- 
ται τὴν πληγὴν ὑπομένειν, ἀλλ᾽ ἀποπηδᾷ πρότερον. δῆλον 

δέ" τὰ γὰρ ὑπέρογκα τῶν βελῶν βιαιοτάτην φέρεται τὴν 

᾽ -»“ ς ἂν Ἀ ν»ν ἄν αἱ ΄ σιν ἐκ τὰ ἑτέρα ἄκρι, κατὰ τὸ ἕτερον ὁ ἦχος φέρεται συ- 
,ὔ ᾿. Η , νεχής, ἐὰν μή τι ἔχῃ σύντριμμα τὸ ξύλον" εἰ δὲ μή, 

ν»»ν τ Ἃ Ψ »"Ἢ μέχρι τέτυ προελθὼν αὐτῷ καταπαύεται διασπασθείς. πε- 35 φοράν, καὶ τὰ ῥεύματα φερόμενα διὰ τῶν εὐρίπων" καὶ 
ρικάμκπτει δὲ καὶ τὸς ὅζυς, καὶ ὦ δυνατὸς δὶ αὐτῶν εὐθυ- 
πορεῖν. κατάδηλον δὲ τῦτό ἐςι καὶ ἐπὶ τῶν χαλκείων, 

ὅταν ῥινῶσι τὰς ἀκηρτημένας ςολίδας τῶν ἀνδριάντων ἢ 
τὰ πτερύγια, τῷ συμμύειν" διὸ ῥοῖζον καὶ πολὺν ἦχον 

γὰρ ταῦτα γίγνεται σφοδρέτατα περὶ αὐτὰς τὰς ςενο- 
χωρίας κἡὶ δυνώμενα ταχέως ὑπείκειν, ἀλλὰ ὑπὸ πολλῆς 
ὠθόμενα βίας. ὁμοίως δὲ τῦτο συμβαίνει καὶ περὶ τὼς 

Ἁ λ Ἃ ,ὔ ν ,».» ,ὔ Ἁ «ε φωνὰς καὶ τὸς ψόφες. φανερὸν δ᾽ ἐςΐν' πάντες γὰρ οἱ 
ἀφιᾶσι καὶ ψόφον. ὧν δέ τις αὐτὼ ταινίᾳ διαδήσῃ, ἐ0 βίαιοι γίγνονται σκληροί, καθάπερ καὶ τῶν κιβωτίων καὶ 

΄ 
παύεσθαι συμβαίνει τὸν ἤχον" ἕως γὰὼρ τότε προελθών 
ε ὔ 4 , ἈΝ ΄ »» 
ὁ τρόμος, ὅταν προσκόψῃ πρὸς τὸ μαλακέν, αὐτῷ ποιεῖται 

ἁ, ἀποσυγκεχυμέναι 79. [[ 5. ἐμφανίς 875. }}Ο 6. ἀπειδεῖς 75. 

τῶν ςροφέων, ὅταν ἀνοίγωνται βιαίως, καὶ τὸ χαλκᾶ καὶ 
.“ ’ὔ ἊΣ δ ν .-“ ᾽ , , Ἃ 

τὸ σιδήρα. καὶ γὰρ ἀπὸ τῶν ἀκμόνων γίγνεται σκληρὸς 

Ἱ 35. προσελθὼν 375. ἢ ἀ2. προκόψη ΜΠ“. 
1. πολλὴ 215. 11 12. καὶ ὁμαλὸς οἵὰ 175. ἢ 31. πόνον 235. Π 38, 1 νὶ παρὰ, ἢ 42. τὸ οτχ 225. 



ἘΚ ΤΟΥ ΠΕΡῚ ΑἈΚΟΥΣΤΩΝ. 

καὶ μαλακός, ὅταν ἐλαύνωσι κατεψυγμένον καὶ σκληρὸν 
ἤδη τὸν σίδηρον. ἔτι δὲ ἀπὸ τῆς ῥίνης, ὅταν ῥινῶσι καὶ 

χαράττωσι τὰ σιδήρια καὶ τὸς πρίονας, ἐπεὶ καὶ τῶν βρον- 
τῶν αἱ βιαιόταται γέγνονται σκληρόταται καὶ τῶν ὑδάτων 
τὰ καλόμενα ῥαγδαῖω τὴν βίαν. ἡ μὲν γὰρ ταχυτὴς τῷ 
πνεύματος ποιεῖ τὴν φωνὴν ὀξεῖαν, ἡ δὲ βία σκληράν. 

διόπερ ἃ μόνον συμβαίνει τὸς αὐτὸς ὁτὲ μὲν ὀξυτέραν ὁτὰ 

δὲ βαρυτέραν, ἀλλὰ καὶ σκληροτέραν καὶ μαλακωτέραν. 
καΐτοι τινὲς ὑπολαμβάνυσι διὰ τὴν σκληρότητα τῶν ὠρτη- 
μῶν τὰς φωνὼς γίγνεσθαι σκληράς, διαμαρτάνοντες" τῦτο 
μὰ γὰρ βραχύ τι συμβάλλεται παντελῶς, ἀλλ᾽ ἡ τῷ 

πηύματος γιγνομένη πληγὴ βιαίως ὑπὸ τῇ πνεύμονος, 
ὥστερ γὰρ καὶ τὰ σώματα τῶν μὦ ἐςιν ὑγρὰ καὶ μα- 
λαχὰ τῶν δὲ σκληρὼ καὶ σύντονα, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ 
ἡ πιύμων. διόπερ τῶν μὲν μαλακὸν ἐκπίπτει τὸ πνεῦμα, 

. τῶν δὲ σκληρὸν καὶ βίαιον, ἐπεὶ διότι γε τὴν ἀρτηρίαν 

αὐτὴν μριράν τινα συμβαΐίει παρέχεσθαι δύναμιν, ῥείδιον 
συνιδεῖν. ὑδεμία γάρ ἐςιν ἀρτηρίχ σκληρὼ τοῖς αὐλοῖς 
ὁμοίως" ἀλλ᾽ ἐδὲν ἧττον δι᾽ αὐτὸ καὶ διὰ τότων φερομένε 
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«ρὸς μαλακὸν προσπίπτοντες ὑχ ὁμοίως ὠκοπηδῶσι μετὰ 
βίας. τραχύνεσθαι δὲ συμβαίνει τὰς φωνάς, ὅταν ἡ πληγὴ 
μὴ μία γώηται τῷ ὠέρος παντός, ἀλλὰ πολλαχῇ κατὰ 

μικρὰ διεσπασμένη, καθ᾽ αὐτὸ γὰρ ἕκαςον τῶν τῷ ἀέρος 
5 μορίων προσπῖπτον πρὸς τὴν ἀκοήν, ὡς ἂν ἀπὸ πληγῆς 

ἑτέρας ὄν, διεσπασμένην ποιεῖ τὴν αἴσθησιν, ὥςε τὴν μὲκ 
διωλείπειν τὴν φωνήν, τὴν δὲ προσπίπτειν βιαιότερον, καὶ 

γίγνεσθαι τὴν ἁφὴν τῆς ἀκοῆς ἀνομοίαν, ὥσπερ καὶ ὅταν 
τι τῶν τραχέων ἡμῖν προσπίπτῃ πρὸς τὸν χρῶτα. μάλιςα 

40 δὲ τῦτο συμφανές ἐςιν ἐπὶ τῆς ῥίης" διὰ γὰρ τὸ τὴν τῷ 

ἀέρος πληγὴν ἅμα γίγνεσθαι κατὰ μικρὼ καὶ πολλά, 

τραχεῖς οἱ ψόφοι προσπίχτυσιν ἀπ᾽ ,αὐτῶν πρὸς τὴν ὠκοήν, 

καὶ μᾶλλον, ὅταν πρὲς σκληρόν τι παρατρίβωνται, καθώ- 
περ καὶ ἐπὶ τῆς ἁφῆς" τὼ γὼρ σκληρὼ καὶ τραχέα βιαιό- 

(δ τερον ποιεῖται τὴν αἴσθησιν. - δῆλον δὲ τῦτό ἐς καὶ ἐτὶ 

τῶν ῥευμάτων" τοῦ γὰρ ἐλαΐς γίνεται πολὺ πάντων τῶν 
ὑγρῶν ὁ ψόφος ἀδηλότερος διὰ τὴν συνέχειαν τὴν τῶν 
μορίων. λεπταὶ δ᾽ εἰσὶ τῶν φωνῶν, ὅταν ὀλίγον ἧ τὸ 
πνεῦμα τὸ ἐκπῖπτον. διὸ καὶ τῶν παιδίων γίγνονται 

Ν πνεύματος οἱ μὲν μαλαχῶς αὐλῦσιν οἱ δὲ σκληρῶς. 20 λεπταί, καὶ τῶν γυναικῶν καὶ τῶν εὐνόχων, ὁμοίως δὲ 

ὅδλον δὲ τὸῆτ᾽ ἐςὶ καὶ ἐπ᾿ αὐτῆς τῆς αἰσθήσεως" καὶ γὰρ καὶ τῶν διαλελυμένων διὰ νόσον ἢ πόνον ἢ ἀτροφίαν" ὁ 

ὧν ἐππεόῃ τις τὸ πνεῦμα βιαιότερον, εὐθέως ἡ φωνὴ δύνανται γὰρ πολὺ τὸ πνεῦμα διὰ τὴν ἀσθένειαν ἐκπέμω- 
γήγιται σκληροτέρα διὰ τὴν βίαν, κἀν ἧ μαλακωτέρα. πεῖν. δῆλον δ᾽ ἐςὶ καὶ ἐπὶ τῶν χορδῶν᾽ ἀπὸ γὼρ τῶν 
τὶν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῆς σάλπιγγος' διὸ καὶ λεπτῶν καὶ τὼ φωνία γίγνεται λεκτὰ καὶ ςενὰ καὶ τρι- 
πάντες, ὅταν κωμαζωσιν, ἀνιᾶσιν ἐν τῇ σάλπιγγι τὴν τῷ 25 χώδη, διὼ τὸ καὶ τῷ ἀέρος τὴν πληγὴν γίγνεσθαι κατα 
πνεύματος συντονίαν, ἕπως ἂν ποιῶσι τὸν ἦχον ὡς μα- ςενόν. οἷας γὼρ ἂν τὼς ἀρχὰς ἔχωσι τῆς κινήσεως αἱ τῇ 
λακώτατον. φανερὸν δ᾽ ἐςὶ. καὶ ἐπὶ τῶν ὀργάνων. καὶ ἀέρος πληγαί, τοιαύτας καὶ τὼς φωνὰς συμβαίνει γίγνε- 
γὰρ αἱ κατεςραμμώαι χορδαί, καθάπερ εἴρηται, τὰς φω- σθαι προσπιπτύσας πρὸς τὴν ἀκοήν, οἷον ἀραιὰς ἢ πυκναῖς, 
νὸς ποῶσι σκληροτέρας, καὶ τὰ κατωπτημένα τῶν κερά- ἢ μαλακὰς ἢ σκληράς, ἢ λεπτὰς ἢ παχείας. ἀεὶ γὰρ ὁ 
τῶ, κἂν τις ἅπτηται τῶν χορδῶν ταῖς χερσὶ βιαίως καὶ 30 ἕτερος ἀὴρ τὸν ἕτερον κινῶν ὡσαύτως ποιεῖ τὴν φωνὴν ἅπα- 
μὴ μαλακῶς, ἀνάγκη καὶ τὴν ἀνταπόδοσιν αὐτὰς ὕτω σαν ὁμοίαν, καθάπερ ἔχει καὶ ἐπὶ τῆς ὀξύτητος καὶ τῆς 
τάλιν ποιεῖσθαι βιαιοτέραν. αἱ δὲ ἧττον κατεςραμμέώαι βαρύτητος" καὶ γὰρ τὰ τάχη τὼ τῆς πληγὴς τὰ ἕτερα τοῖς 
καὶ τὸ ὠμότερα τῶν κεράτων τὼς φωνὼς ποιεῖ μαλακω- ἑτέροις συνακολυθῶῦντα διαφυλάττει τὰς φωνὰς ταῖς ἀρχαῖς 
τῴας, καὶ τὼ μακρότερα τῶν ὀργάνων. αἱ γὰρ τὸ ἀέρος ὁμοίως. αἱ δὲ πληγαὶ γίνονται μὲν τῇ ἀέρος ὑπὸ τῶν 

τληγαὶ καὶ βραδύτεραι καὶ μαλακώτεραι γίγνονται διὰ 35 χορδῶν πολλαὶ καὶ κεχωρισμέναι, διὰ δὲ μικρότητα τῷ 
τὰ μύροη τῶν τόπων, αἱ δ᾽ ἐπὶ τῶν βαρυτέρων σκληρότα- μεταξυ χρόνε͵ τῆς ἀκοῆς ὁ δυναμένης συναισθάνεσθαι τὼς 
ται διὰ τὴν κατάτασιν τῶν χορδῶν. δῆλον δ᾽ ἐςίν" καὶ διαλεΐψεις, μία καὶ συνεχὴς ἡμῖν καὶ φωνὴ φαίνεται, καθώ- 

γὰρ αὐτῷ τῷ ὀργάνε σκληροτέρας συμβαίνει γίγνεσθαι τὼς περ καὶ ἐπὶ τῶν χρωμάτων" καὶ γὰρ τότων τὰ διεςηκότα 
φωνάς, ὅταν μὴ κατὰ μέσον τις ἅπτηται τῶν χορδῶν, δοκεῖ πολλάκις ἡμῖν συνάπτειν ἀλλήλοις, ὅταν φέρωνται 
διὰ τὸ μᾶλλον αὐτῶν τὰ πρὸς αὐτῷ τῷ ζυγῷ καὶ τῷ 40 ταχέως. τὸ δὲ αὐτὸ συμβαίνει τοῦτο καὶ περὶ τὼς συμ- 
χρρδοτόνῳ κατατετάσθαι. συμβαζΐει δὲ καὶ τὰ ναρϑήκινα φωνίας. διὰ γὰρ τὸ περισυγκαταλαμβανεσθαι τὸς ἑτέρες 

τῶν ὀργάνων τὰς φωνὰς ἔχειν ἁπαλωτέρας" οἱ γὰρ ἦχοι ἤχαες ὑπὸ τῶν ἑτέρων, καὶ γίγνεσθαι τὰς καταπαύσεις αὖ- 

3. χαράσωσι 775. " 30. τις οπι 275. 11 35. βαρύτεραι 5, καὶ 39. τι 21“. 
8. καὶ οτὰ .,75.ὄ ἢ 11. κατὰ] καὶ γὰρ 2275. 1 25. κατάςενον 75. 1 31. ὁμοίως 76, ἢ 317. διαλήψεις 85. 



δ04 ἘΚ ΤΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΑΚΟΥΣΤΩΝ. 

τῶν ἅμα, χανθάνυσιν ἡμῶς αἱ μεταξὺ γιγνόμεναι φωναί. τινὸς ὁ ἦχος φέρεται συνεχής, ἔπειτα διασπᾶται, καθ᾽ ἵ 
αλεονάκις μὲν γὰρ ἐν πάσαις ταῖς συμφωνίαις ὑπὸ τῶν τι ἀν ἢ μὴ συνεχὲς τὸ ὑποκείμενον, ὥςε μὴ μίαν γίγνε- 
ὀξυτέρων φθόγγων αἱ τῷ ἀέρος γίγνονται “ληγαὶ διὰ τὸ σόαι πληγὴν ἀλλὰ διεσπασμώην, καὶ φαίνεσθαι τὸν ἤχον 

τάχος τῆς κινήσεως" τὸν δὲ τελευταῖον τῶν ἤχων ἅμα σαθρόν. σχεδὸν γὼρ παρατλήσιαι τυγχάνυσιν ἴσαι ταῖς 
συμβαίνει προσπίπτειν ἡμῖν πρὸς τὴν ἀκοὴν καὶ τὸν ὠπὸ 4 τραχείαις" πλὴν ἐκεῖναι μέν εἰσιν ἀπ᾿ ἀλλήλων κωτὼ μια 
τῆς βραδυτέρας γιγνόμενον. ὥςε τὴς ἀκοῆς ὁ δυναμῶης κρὰ μέρη διεσκασμέναι, τῶν δὲ σαθρῶν αἱ πλεῖξαι τὰς 
αἰσθάνεσθαι, καθάπερ εἴρηται, τὼς «μεταξὺ φωνάς, ἄμα μὲν ἀρχὰς ἔχεσι συνεχεῖς, ἔχειτ᾽ εἰς πλείω μέρη τὴν διαΐ. 
δυκῦμεν ὠμφοτέρων τῶν φθόγγων ἀκύειν συνεχῶς. πα- ρεσιν λαμβάνυσιν. δασεῖαι δ᾽ εἰσὶ τῶν φωνῶν ὅσαις ἔσω- 
χεῖαι δ᾽ εἰσὶ τῶν φωνῶν τὐναντίον, ὅταν ἢ τὸ πνεῦμα πολὺ θεν τὸ πνεῦμα εὐθέως συνεκβάλλομεν μετὰ τῶν φθόγγων, 
καὶ ὠθρόον ἐκπῖπτον διὸ καὶ τῶν ἀνδρῶν εἰσὶ παχύτεραι 0 ψιλαὶ δ᾽ εἰσὶ τἀναντίν ὅσαι γίγνονται χωρὶς τῆς τῷ πνεύ- 
καὶ τῶν τελείων αὐλῶν, καὶ μᾶλλον ὅταν πληρώσῃ τις 
Δ “« ΄΄ Ν »ν»., Ν μ 

αὐτὸς τῷ πνεύματος. φανερὸν δ᾽ ἐςΐν" καὶ γὰρ ἂν πιέσῃ 
τις τὰ ζεύγη, μᾶλλον ὑζυτέρα ἡ φωνὴ γίγνεται καὶ 
λεπτοτέρα. κἀν κατασπάσῃ τις τὰς σύριγγας, κἂν δὲ 
ἐπιλάβη, καμπλείων ὁ ὄγκος γίγνεται τὴς φωνῆς διὰ τὸ 15 
αλῆθος τὰ πνεύματος, καθώπερ καὶ ἀπὸ τῶν παχνυτέρων 
χορδῶν. παχεῖαι δὲ γίγνονται καὶ τῶν τραγιζόντων καὶ 
τῶν βραγχιώντων, καὶ μετὰ τὸς ἐμέτως, διὰ τὴν τραχύ» 
γητα τῆς ἀρτηρίας καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπεξάγειν ἀλλ᾽ αὐτῷ 

ματος ἐκβολῆς. ἀπορρήγνυσθαι δὲ συμβαίνει’ τὼς φωνάς, 
ὅταν μηκέτι δύνωνται τὸν ἀέρα μετὰ πληγὰς ἐκκέμπει», 
ἀλλ᾽ ὁ περὶ τὸν πνεύμονα τόπος αὐτῶν ὑπὸ τῆς διας α΄- 
σεως ἐκλυθὴ. ὥσπερ γὰρ καὶ τὰ σκεύη καὶ τὸς ὦμους 
ἐκλύεσθαι συμβαίνει τὸ τελευταῖον συντόνως, ἕτως καὶ τὸν 
περὶ τὸν πνεύμονα. τόπον. κῦφον γὰρ ἔξω ᾧόρσθαι τὲ 
χνεῦμα διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι βίαιον αὐτῷ τὴν πληγήν" 
ἅμω δὲ καὶ διὰ τὸ τετραχύνθαι τὴν ἀρτηρίαν αὐτῶν 
ἰσχυρῶς, ὁ δύναται τὸ πνεῦμα ἔξω φέρεσθαι συνεχίς, 

προσκόπτεσαν ἀνειλεῖσθαι τὴν φωνὴν καὶ λαμβάνειν ὄγκον, τ) ἀλλὼ διεσπασμένον, ὡς ἀπερρωγυίας γίγνεσθαι τὰς φωνὼς 

καὶ μάλιςα διὰ τὴν ὑγρότητα τὸ σώματος. λιγυραὶ δ᾽ αὐτῶν. καί τίνες οἴονται διὰ τὴν τὰ πνεύμονος γλισιχρό- 

εἰσὶ τῶν φωνῶν αἱ λεπταὶ καὶ πυκναί, καθάπερ καὶ ἐπὶ τητα τὸ πνεῦμα οὐ δύνασθαι περαιΐὥσθαι περὶ τὸν ἔξω 
τῶν τεττίγων καὶ τῶν ἀκρίδων καὶ αἱ τῶν ἀηδόνων, καὶ τόπον, διαμαρτάνοντες" φθέγγονται μὲν γὰρ ἀλλ᾽ ἀ δύ- 
ὅλως ὅσαις λεκταῖς ὕσαις μηθεὶς ὠλλότριος ἦχος χαρα- νανται γεγωνεῖν διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι μετὰ συντονίας τὴν 
κολυθεῖ. ὅλως γὼρ ὑκ ἔςιν ὅτ᾽ ἐν ὄγκῳ φωνῆς τὸ λιγυ- 25 τῷ ἀέρος πληγήν, ὠλλὰ μόνον φωνῦσιν, ὡς ὧν ἀπ᾽ αὐτῷ τῇ 
βόν, ὅτ᾽ ἐν τόνοις ἀνιεμένοις καὶ βαρέσιν, ἔτ᾽ ἐν ταῖς τῶν φάρυγγος τὸ πνεῦμα βιαζόμενον. τῶν δ᾽ ἰσχνοφώνων ὅτε 
φθόγγων ὠὡφαῖς, ἀλλὰ μᾶλλον ὀξύτητι καὶ λεπτότητι περὶ τὰς φλέβας ὅτε περὶ τὲς ὠρτηρίας ἐςὶ τὸ πάθος, ἀλλὰ 
καὶ ἀκριβείᾳ. διὸ καὶ τῶν ὀργάνων τὰ λεπτὰ καὶ σύνς περὶ τὴν κῴησιν τῆς γλώττης. χαλεκῶς γὰρ αὐτὴν μετα» 
τονα καὶ μὴ ἔχοντα κέρας τὰς φωνὰς ἔχει λιγυρωτέρας.: φέρυσιν, ὅταν ἕτερον δέῃ φθόγγον εἰπεῖν. διὸ καὶ πολὺν 
ὁ γὼρ ἀπὸ τῶν ὑδάτων ἦχος, καὶ ὕλως ὅταν ὠπό τινος 50 χρένον τὸ αὐτὸ ῥῆμα λέγυσιν, ὁ δυνάμενοι τὸ ἑξῆς εἰπεῖν, 
Ὑιγνόμενος παρακολεθῇ, συνέχει τὴν ἀκρίβειαν τὴν τῶν 
φθόγγων. σαθραὶ δ᾽ εἰσὶ καὶ παρερρνηκυῖαι τῶν φωνῶν 
ὅσαι μέχρι τινὸς φερόμεναι συνεχεῖς διασπῶνται. φανε- 
ρώτατον δὲ τοῦτ᾽ ἐςὶν ἐπὶ τῇ κερώμε" πᾶς γὰρ ὁ ἐκ 

ἀλλὼ συνεχῶς τῆς κινήσεως καὶ τῷ πνεύμονος αὐτῶν ἐπὶ τὴν 
αὐτὴν ὁρμὴν φερομέν διὰ τὸ πλῆθος καὶ τὴν βίαν τῷ πνεύμων- 

τος. ὥσπερ γὰρ καὶ τὸ σῶμα ὅλον τῶν τρεχέντων βιαίως χιυ- 
λεπόν ἐς ιν ἐκ τῆς ὁρμῆς εἰς ἄλλην κίνησιν μεταςῆσαι, τὸν 

πληγῆς ῥαγεὶς ποιεῖ τὸν ἥχον σαθρόν, διασπωμένης τῆς 35 αὐτὸν τρόπον καὶ κατὰ μέρος. διὸ καὶ πολλώκις τὸ μὲν 
κινήσεως κατὰ τὴν πληγήν, ὥςε μηκέτι γίγνεσθαι τὸς ἐκ- 
πίχτοντας ἤχες συνεχεῖς. ὁμοίως δὲ τῦτο συμβαίνει καὶ 
ἐπὶ τῶν ἐρρωγότων κεράτων καὶ ἐπὶ τῶν χορδῶν τῶν παρω- 
γενευρισμένων. ἐπὶ πάντων γὰρ τῶν τοιύτων μέχρι μὲν 

ἑξῆς εἰπεῖν ὁ δύνανται, τὸ δὲ μετὰ τῦτο λέγυσι ῥᾳδίως, 
ὅταν ἄλλην ποιήσωνται τῆς κνήσεως ἀρχήν. δῆλον δ᾽ ἐς ν᾽ 
καὶ γὰρ τοῖς ὀργιζομίνοις τῦτο συμβαΐει πολλάκις διὰ τὸ 
βίαιον αὐτῶν γίγνεσθαι τὴν τῷ πνεύματος φοράν. 

ἃ, τὸ 174, } 24. παμπλείων Βαρεαῖ 7765 ὭδοΏδ Ὧοπ Ἠχαδῖ. ἢ 82. παρερρυκυῖαι 79. ἢ 38. τῶν παρα οἵα 75. ἢ 39. γὰρ! 
μὲν 475. 

11. προσρήγτυσθαι ἴσο. ἢ 21. πνεύματος 5. 



ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΟΝΙΚΑ. 

Ὅ; αἱ διάνοιαι ἕπονται τοῖς σώμασι, καὶ ὧς εἰσὶν αὐταὶ τὼ ἤθη μόνον φυσιογνωμονῦντες ὡμαρτάνουσιν, πρῶτον μὲν 
καθ᾽ ἑαυτὰς ὠπαθεῖς ἴσαι τῶν τῷ σώματος κινήσεων. τῶτο ὅτι ἕνιοι οὐχ; οἱ αὐτοὶ ὄντες τὰ ἐπὶ τῶν προσώπων ἤθη τὰ 

ἃ δῆλον πάνυ γίνεται ἔν τε ταῖς μέθαις καὶ ἐν ταῖς ἀρ- αὐτὼ ἔχουσιν, οἷον ὅ τε ἀνδρεῖος καὶ ὁ ἀναιδὴς τὰ αὐτὰ 
ρωςίαις" πολὺ γὰρ ἐξαλλάττουσαι φαίνονται αἱ διάνοιαι ἔχουσι, τὼς διανοίας πολὺ κεχωρισμένοι, δεύτερον δὲ ὅτι 
ὑπὸ τῶν τοῦ σώματος παθημάτων. καὶ τοὐναντίον δὴ τοῖς 6 κατὰ χρόνες τινὰς τὰ ἤθη ὦ τὰ αὐτὰ ἀλλ᾽ ἑτέρων ἔχεειν" 

τῆς ψυχϑὶς παθήμασι τὸ σῶμα συμπάσχον φανερὸν γίνε. δυσανίοις τε γὰρ ὄσιν ἐνίοτε συνέβη τὴν ἡμέραν ἡδέως διῶ» 
ται περί τε τὸς ἔρωτας καὶ τὸς φόβους τε καὶ τὼς λύπας γαγεῖν καὶ τὸ ἦθος λαβεῖν τὸ τοῦ εὐθύμου, καὶ τοὐναντίον 
καὶ τὰς ἡδονάς. ἔτι δὲ ἐν τοῖς φύσει γινομένοις μᾶλλον εὔθυμον λυπηθῆναι, ὥςε τὸ ἦθος τὸ ἐπὶ τὸ προσώπου μα» 
ἄν τις συνίδοι ὅτι οὕτως ἔχει πρὸς ἄλληλα σῶμα τε καὶ ταβαλεῖν, ἔτι πρὸς τύτοις περὶ ὀλίγων ἄν τις τοῖς ἐτιφω» 
,υχὶ συμφυῶς ὥςε τῶν πλείςξων ἀλλήλοις αἴτια γίνε- (0 νομένοις τεκμαίροιτο. οἱ δ᾽ ἐκ τῶν θηρίων φυσιογνωμονῶντες 
σθαι παθημάτων. ἐδὴν γὰρ πώποτε ζῷον γεγώνται τοῦτον οὐκ ὀρθῶς τὴν ἐκλογὴν τῶν σημείων ποιοῦνται. οὐ γὰρ δὴ 
ὃ τὸ μὲν εἶδος ἔσχεν ἑτέρου ζῴου, τὴν δὲ διάνοιαν ἄλλον, ἑκάςου τῶν ζῴων τὴν ἰδέαν διεξελϑόντα ἔςιν εἰπεῖν ὅτι, ὃς 
ἀλλ ἀὴ τὸ αὐτῷ τό τε σῶμα καὶ τὴν ψυχρίν, ὥςε ἀναγ- ἀν ὅμοιος τούτῳ τὸ σῶμα ἧ, καὶ τὴν ψυχὴν ὅμοιος ἔς αι. 
καὶὸον ἔχεσθαι τῷ τοιῷδε σώματι τοιάνδε διάνοιαν, ἔτι δὲ πρῶτον μὲν γὰρ ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν οὕτως ὅμοιον θηρίῳ ἄν-᾿ 
καὶ τῶν ἄλλων ζῴων οἱ περὶ ἕκαστον ἐπιστήμονες ἐκ τῆς (5 θρωπὸν ἀδεὶς ὧν εὕροι, ἀλλὰ προσεοικότα μέν τι.. ἔτι πρὸς 
ἐλάς δύνανται θεωρεῖν, ἱππικοί τε ἵππους καὶ κυνηγέται τότοις τὰ ζῷα ὀχίγα μὲν τὰ ἴδια ἔχει σημεῖα, πολλιεὲ δὲ 
κύνας. εἰ δὲ ταῦτα ἀληθὴ εἴη (ἀεὶ δὲ ταῦτα ἀληθῆ ἐς), τὰ κοινά" ὥστε ἐπειδὰν ὅμοιός τις ἦ μὴ κατὰ τὸ ἴδιον 

ὦ ἀν φυσιογνωμονεῖν. οἱ μὲν οὖν προγεγενημώοι φυσιο- ἀλλὰ κατὼ τὸ κοινόν, τί μᾶλλον οὔτος λόοντι ἢ ἐλώφῳ 
γώμονες κατὰ τρεῖς τρόπους ἐπεχείρησαν φυσιογνωμονεῖν, ὁμοιότεροςς εἰκὸς γὼρ τὰ μὲν ἴδια τῶν σημείων ἴδιόν τι 
ἄχος καθ᾿ ἕνα. οἱ μὲν γὰρ ἐκ τῶν γενῶν τῶν ζῴων ᾧυ- Ὁ σημαίνειν, τὰ δὲ κοινὰ κοινόν. τὰ μὲν οὖν κοινὰ τῶν σι" 
πινγνωμονοῦσι, τιθέμενοι καθ᾿ ἕκαςον γένος εἶδός τι ζῴου μείων ἐδὲν ἂν διασαφηθείη τῷ φυσιογνωμονῖντι. εἰ δὲ τις 
καὶ διάνοιαν. οἱ δ᾽ ἐπὶ τύτοις σῶμά τι, εἶτα τὸν ὅμοιον τῷ τὰ ἴδια ἑκαςου τῶν θηρίων ἐκλέξειεν, ὑκ ἂν ἔχοι ἀποδᾶναι 
σώματι σῶμα ἔχοντα καὶ τὴν ψυχὴν ὁμοίαν ὑπελάμβα- οὗ ἐςὶ ταῦτα σημεῖα. εἰκὸς γὰρ τῷ ἰδίου, ἴδιον δὲ οὐδενὸς 
πν. ἄλλοι δέ τινες τοῦτο μὲν ἐποίουν, οὐκ ἐξ ὠπάντων δὲ ὑδὲν τῶν ζῴων τῶν φυσιογνωμονυμένων ἕν γε τῇ διανοίᾳ, 
τῶν ζῴων ἐδοκίμαζον, ἀλλ᾽ ἐξ αὐτῷ τῷ τῶν ἀνθρώπων γέ. 5 ἔχρι ἄν τις λαβεῖν" οὔτε γὰρ ἀνδρεῖον μόνον ὁ λέων ἐς, 
νυς, διελόμενοι κατὼ τὰ ἔθνη, ὅσα διέφερε τὰς ὄψεις καὶ ἀλλὰ καὶ ἄλλα πολλαί, ὅτε δειλὸν ὁ λαγωύς, ὠλλὰ καὶ 

τὰ ἤθη, οἷον Αἰγύπτιοι καὶ Θρᾷκες καὶ Σκύθαι, ὁμοίως ἄλλα μυρία. εἰ οὖν μήτε τὰ κοινὰ σημεῖα ἐκλέξαντι σὰν 
τὴν ἐκλογὴν τῶν σημείων ἐποίῶντο. οἱ δὲ τινες ἐκ τῶν ἠθῶν φές τι γίνεται μήτε τὰ ἴδια, οὐκ ἀν εἴη καθ᾽ ἕκαςον τῶν 
τῶν ἐπιφαινομένων, οἷᾳ διαθέσει ἕπεται ἔκαςον ἦθος, τῷ ζῴων σκέπτεσθαι, ἀλλ᾽ ἐξ ἀνθρώπων τὴν ἐκλογὴν ποιπτέον 
ἀγγιζομένῳ, τῷ φοβουμώῳ, τῷ ἀφροδισιάζοντι, καὶ τῶν 30 τῶν τὸ αὐτὸ πάθος πασχόντων, οἷον, ἂν μὲν ἀνδρείου ἔπι» 

ὅλλων δὴ παθημάτων ἑκάςῳ. ἔς! δὲ κατὰ πάντας τότους σκοπῇ τις τὰ σημεῖα, τὰ ἀνδρεῖα τῶν ζῴων εἰς ἂν λα 
τὸς τρόπους φυσιογνωμονεῖν, καὶ ἔτι κατ᾽ ἄλλους, καὶ τὴν βόντα δεῖ ἐξοτώσαι, ποῖα παθήματα τούτοις μὲν ἅπασιν 

ἰχλογὴν τῶν σημείων ἀνομοίως ποιεῖσθαι. οἱ μὲν οὖν κατὼ ὑπάρχει, τῶν δὲ ἄλλων ζῴων οὐδενὶ συμβέβηκεν. εἰ γὰρ 
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ἵτω τις ἐκλέζειεν, ὅτι ταῦτά ἐς: τὰ σημεῖα ἀνδρείας τοῖς πὰ ϑμν ἀκριβέσερον φράσαι, τά τε σημεῖα λέγοντα, 
προκριθεῖσι ζῴοις, μὴ μόνον ἀνδρείας κοινὸν ὑπάρχειν πά- οἷά τ᾽ ἐςὶν ἔκαςα καὶ ἐπὶ τί ἀναφέρεται, ὅ ὅσα μὴ ἐν τοῖς 
θημα, τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ, ἀλλὰ καὶ ἄλλο τι" οὕτω δ᾽ ἂν προειρημένοις δεδήλωται. αἱ μὲν οὖν χροιαὶ σημαίνουσιν 

ἀπορήσειε πότερον ἀνδρείας ἢ θατέρα τὼ σημεῖά ἐςιν. ἀλλὰ αἱ μὲν ὀξεῖαι θερμὸν καὶ ὕφαιμον, αἱ δὲ λευκέρυθροι εὐ- 
δεῖ ἐκ πλείςων τε ἐκλέγεσθαι ζῴων, καὶ μηδὲν πάθος κοινὸν 5 φυΐαν, ὅταν ἐπὶ λείου χρωτὸς συμβῇ τοῦτο τὸ χρῶμα. 

ἐχόντων ἐν τῇ διανοίᾳ ἄλλο τι, οὗ ὧν τὼ σημεῖα σκοπῇ. τὼ δὲ τριχώματα τὰ μὲν μαλακὰ δειλόν, τὰ δὲ σκληρὰ 
“ ᾿ ᾿νκ ᾿ ,, « ᾽ , Υ͂ ὶ ᾽ δὶ ., »“ δὲ Ν - ν. 5 «3 “ ὅσα μὲν οὖν τῶν σημείων μόνιμά ἐςι, μόνιμον ἄν τι καὶ ἀνδρεῖον. τοῦτο δὲ τὸ σημεῖον εἴληπται ἐξ ἁπάντων τῶν 
σημαίνοι" ὅσα δὲ ἐπιγινόμενά τε καὶ ἀπολείποντα, πῶς ζῴων. δειλότατον μὲν γώρ ἐςιν ἔλαφος λαγωὸς πρόβατα, 
ἂν τὸ σημεῖον ἀληθὲς εἴη τῷ ἐν τῇ διανοίᾳ μὴ μένοντος; εἰ καὶ τὴν τρίχα μαλακωτάτην ἔχει" ἀνδρειότατον δὲ λέων, 

μὲν γὰρ μόνιμον ἐπιγινόμενόν τε καὶ ὠπολεῖτον σημεῖόν το ὗς ἄγριος, καὶ τρίχα σκληροτάτην φέρει. ἔςι δὲ καὶ ἐν 
τις ὑπολάβοι, ἐνδέχοιτο μὲν ὧν αὐτὸ ἀληθὲς εἶναι, ὁ μὴν 

ἐπιεικὲς ὧν εἴη, μὴ ἀεὶ τῷ πράγματι παρεπόμενον. ὅσα 
δὲ παθήματα ἐγγινόμενα τῇ ψυχῇ μηδὲν τι ἐνδιωλλάτ- δειλοί, καὶ κατὰ μέρη ἔςι ταὐτὸ τοῦτο. ἰδεῖν ἔν τε τοῖς 
τε τὰ σημεῖα τὰ ἐν τῷ σώματι, οἷς χρῆται ὁ φυσιογνώ- ὄρτυξι καὶ ἐν τοῖς ἀλεκτρυόσιν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 
μων, οὐκ ἄν εἴη τὰ τοιαῦτα γνωρίσματα τῇ τέχνῃ» οἷον (5 γενῶν τῶν ὠνθρώπων ταὐτὸ τοῦτο συμπίπτει" οἱ μὲν γὰρ 

, ν Ν Η ,ὕ Η Ν Ἁ Ἁ .«΄Ν »ἷὖᾧ' γα ᾽ “7 ᾽ν ᾿Ὶ , 
τὰ περὶ τὼς δόξας καὶ τὰς ἐπιςήμας ἰατρὸν ἢ κιθαριςὴν ὑπὸ ταῖς ἄρκτοις οἰκῆντες ἀνδρεῖοί τέ εἰσι καὶ σκληρότρι- 
ἀκ ἐνδέχεται γνωρίζειν" ὁ γὰρ μαθὼν ὅ τι μάθημα, δὲν χες, οἱ δὲ πρὸς μεσημβρίαν δειλοί τε καὶ μαλακὸν τρίς 
ἐξήλλαξε τῶν σημείων οἷς χρῆται ὁ φυσιογνώμων.. χωμα φέρυσιν. ἡ δὲ δασύτης ἡ περὶ τὴν κοιλίαν λα- 

2. Δεῖ δὴ ἦν ὁρίσαι περὶ ποῖα ὦττα ἐςὶν ἡ φυσιογνω- λιαν σημαίνει. τῦτο δὲ ἀναφέρεται εἰς τὸ γένος τῶν ὀρνί- 
3 ν» ,ὔὕ Ὶ ᾽ ’ ΄ “ 6 Ἂ ἴδ νῪ 8 “ ) Ν “ . ΄ «ε 

μονία,, ἐπειδὴ ὁ περὶ παντα, καὶ ἐκ τίνων ἕκαςα σημεῖα 20 θων" ἴδιον γὰρ ὄρνιθος τῶν περὶ τὸ σῶμα ἡ δασύτης ἡ 

λαμβάνεται, ἔπειτ᾽ ἐφεξῆς καθ᾽ ἐν ἔκωςον περὶ τῶν ἐπι- περὶ τὴν κοιλίαν, τῶν δὲ. περὶ διάνριαν ἡ λαλιά. ἡ δὲ 

Ύ Ἁ ν»ν Ἄ } τοῖς ὄρνισι τὸ αὐτὸ τῶτο ἰδεῖν" καθόλου τε γὰρ ὅσοι μὲν 
Ν Ν Ν . ᾿ σκληρὸν τὸ πτερὸν ἔχουσιν, ἀνδρεῖοι, ὅσοι δὲ μαλακῶν, 

᾽ν ᾿ 
φανεςέρων δηλῶσαι. ἡ μὲν ἕν φυσιογνωμονία ἐςί, καθά- 

γ ν Ψ' περ καὶ τἔνομα αὐτῆς λέγει, περὶ τὰ φυσικὰ παθής- 
, ματα τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ, καὶ τῶν ἐπικτήτων ὅσα παρα- 

σὰρξ ἡ μὲν σκληρὰ καὶ εὐεκτικὴ φύσει ἀναίσθητον ση- 
μαίνει,, ἡ δὲ λεία καὶ εὐφυέα καὶ ἀβέβαιον, ἐὰν μὴ ἐπ 

ἰσχυρᾷ σώματος καὶ τὰ ὠκρωτήρια ἐγκρατὴ ἔχοντος τῦτο 
γινόμενα μεθίςησι τῶν σημείων τῶν φυσιογνωμονουμένων. 25 συμβῇ. αἱ δὲ κινήσεις αἱ μὲν νωθραὶ μαλακὴν δὶιώνοιαν, 

- 
ὁποῖα δὲ ταῦτά ἐςιν, ὕςερον δηλωθήσεται. ἐξ ὧν δὲ γε- 
»- . “ , ,ν»»"» ᾿ ἤ Ψ ᾿ νῶν τὼ σημεῖα λαμβάνεται, νῦν ἐρῶ, καὶ ἔςιν ἅπαντα 

Ἁ -“ “Μ »“»ὦ ἔκ τε γὰρ τῶν κινήσεων φυσιογνωμονοῦσι, καὶ ἐκ τῶν 
σχημάτων, καὶ ἐκ τῶν χρωμάτων, καὶ ἐκ τῶν ἠθῶν τῶν 

αἱ δὲ ὀξεῖαι ἔνθερμον. ἐπὶ δὲ τῆς φωνῆς ἡ μὲν βαρεῖα 
καὶ ἐπιτεινομένη ἀνδρεῖον, ἡ δὲ ὀξεῖα καὶ ἀνειμένη δειλόν. 

Ἁ 7 ᾿Ὶ Ἁ , ν» ὔ Ω 
τὰ δὲ σχήματα καὶ τὰ παθήματα τὼ ἐπιφαινόμενα ἐπὶ 

τῶν προσώπων κατὰ τὰς ὁμοιότητας λαμβάνεται τῷ πά- 
᾿ ) “ , ᾽ Ὶ 3 “ ’, 6 - Ἂ, ΄ ’, Φ » »“ Ψ ΄σ 
ἐεὶ τῷ προσώπου ἐμφαινομένων, καὶ ἐκ τῶν τριχωμάτων, 80 θει. ὅταν γὰρ πάσχῃ τι, γίνεται οἷον «εἰ τοῦτον ἔχει ὅταν 

καὶ ἐκ τῆς λειότητος, καὶ ἐκ τῆς φωνῆς, καὶ ἐκ τῆς ααρ- 

κός, καὶ ἐκ τῶν μερῶν, καὶ ἐκ τῷ τύπου ὅλου τοῦ σώ- 
Ὡ΄ ᾿ ᾿ »ν , » ἃ ε ματος. καθόλου μὲν ὃν τοιαῦτα ἐςὶν ἃ λέγουσιν οἱ φυ- 

͵7 ΄ » “ ᾽ φΦ. γ».Ν Ν “-ν σιογνώμονες περὶ ὅλων τῶν γενῶν ἐν οἷς ἐςὶ τὼ σημεῖα. 

τις ὀργίζηται, ὀργίλον τὸ σημεῖον τῷ αὐτῷ γώους. τὸ δὲ 
γ ων 4. ΟΣ ᾽ ΄ ᾿ ν,» [Ὰ ὦρρεν τῷ θήλεος μεῖζον καὶ ἰσχυρότερον, καὶ τὼ ἀκρωτή- 
ρια τοῦ σώματος ἰσχυρότερα καὶ λιπαρώτερα καὶ εὐεκτι- 
κώτεραω καὶ βελτίω κατὰ πάσας τὼς ἀρετάς. ἰσχυρότερα, 

εἰ μὲν ἵν ἀσαφὴς ἢ μὴ εὔσημος ἣν ἡ τοιαύτη διέξοδος, 35 δὲ τῶν ἐπὶ τοῖς μέρεσι σημείων ἐςὶ τὼ ἐν τοῖς ἤθεσι τοῖς 

ἀπέχρησεν ἂν τὰ εἰρημένα. νυνὶ δ᾽ ἴσως βέλτιόν ἐςτ καθ᾽ 

ἕχαςον περὶ πάντων, ὅσα ἐπιφανῇ παρὼ τῶν φυσιογνω- 
ἐν τοῖς ἐπιφαινομένοις λαμβανόμενα καὶ τὰ κατὰ τὰς 

κινήσεις καὶ τὰ σχήματα. ὅλως δὲ τὸ ἑνὶ μὲν πιςεύειν 

.2. μόνον δ᾽ ἀνδρείας 1.5. 1} 3. ἐν οπιὶ 7.1.5. τι] τι ὕτως ἕξιν 22.5.1 ἅ, εὐπορήσεις 1.5. ἢ ἀλλὰ δὲ ἐκ 2.5. ἢ 1. μὲν ὅν] τε μὲν 25. 
8. ἐχιγινόμενα καὶ ἀπογινόμενώ τε καὶ ἀπ. 7.19. Π 12. μὴ] μὲν 1519, }} 16. ἰατρὸς ἢ κιθαριςὴς 79 Κ41.4..} 19. δὲ 15. ἢ 26. ςηλωϑήσετα: 
15..} 29. σχημάτων --- 30. ἐκ τῶν ογἵχὰ 15. ἢ 30. χρωμάτων 7.119 εἰ σοῖν 25. ἢ 81. καὶ ῥγπιυπι οὶ 25. Π ἐκ τογιίασα οπὶ 152. 5 
24. 1 32. ἐκ δηῖθ τὸ οὔὰ 2415. }} 33. ὦ] ὗν αὖ 15. ἢ} 35. ἄσημος Ζ.σ. ᾿ὶ 317. πε τῶν πάντων 75 Κ5. ἢ περὶ 1.5. 

2. καὶ ἰξὶ τί οῃ 7.61.5. 11 μὴ] μὲν 7Κα. 1 9. τρίχαν 75..}} 13. αὐτὸ 1.9. Π 16. τοῖς 5. ᾿ 18. τὴν οἵὰ 15. ἢ 21. περὶ τὴν 

διζνοιαν 1,5. ἢ 26. βραβεῖα 4. ἢ 28. τῶν παθῶν 1.5. 1} 30. τοιῦτο 2.5, || ἔχοι Κο. ἢ 31. δὲ οαι 2.5." 33. καὶ τὰ εὐεκτικώτερα 7.12.5 Ηὶ 
86. τὰ οι 15Χ5..}} 31. τὸ] τῷ 2.5. 



ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΟΝΙΚΑ. 

τῶν σημείων εὔηθες᾽ ὅταν δὲ πλείω συμῴφωνῶντα καθ᾽ ἑνὸς 
λάβη, μᾶλλον ἤδη κατὰ τὸ εἰκὸς ἄν τις ὑπολαμβάνοι 

ἀληθὴ εἶναι τὰ σημεῖα. ἔςι δὲ ἄλλος τρόπος καθ᾽ ὃν ἄν 
τις φυσιογνωμονοΐη" οὐδεὶς μώτοι ἐπικεχείρηκεν. οἷον εἰ 
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προσεσπασμώαι" ὄμμα χαροπόν, ὅτε λίαν ἀνεπτυγμένον 
ὅτε παντάχασι συμμύον" αὐχμηρότερον τὸ χρῶμα τὸ ἐπὶ 
τοῦ σώματος" ὀξὺ μέτωπον, εὐθύ, οὐ μέγα, ἰσχνόν, οὔτε 

λεῖον οὔτε παντάπασι ῥυτιδῶδες. δειλοῦ σημεῖα τριχω- 

ἀνώγκη ἰςὶ τὸν ὀργίλον καὶ τὸν δυσάνιον καὶ μικρὸν τὸ 5 μάτιον μαλακόν, τὸ σῶμα συγκεκαθικός, οὐκ ἐπισπερχής" 
ἦϑος φθονερὸν εἶναι, εἰ καὶ μή ἐςι φθονεροῦ σημεῖα, ἐξ αἱ δὲ γαςροκνημίαι ἄνω ἀνεσπασμέναι" περὶ τὸ πρόσω- 
ἐχεύων δὲ τῶν προτέρων ἐνδέχοιτο ἂν τῷ φυσιογνώμονι πον ὕπκωχρος" ὄμματα ἀσθενὴ καὶ σκαρδαμύττοντα, καὶ 
καὶ τὸν φθονερὸν εὑρίσκειν, μάλιςα μὲν ὧν ὁ τοῦτος ἴδις τὰ ἀκρωτήρια τῷ σώματος ἀσθενῆ, καὶ μικρὰ σκέλη, καὶ 
τρέκος εἴη τοῦ πεφιλοσοφηκότος. τὸ γὰρ δύνασθαι τινῶν χεῖρες λεκταὶ καὶ μακραί' ὀσφὺς δὲ μικρὰ ὲ καὶ ἀσθενής" 
ἕντων ἀναγκαῖον εἶναι, ἴδιον ὑπολαμβάνοιμεν φιλοσοφίας" 0 τὸ σχῆμα σύντονον ἐκ ταῖς κινήσεσιν" οὐκ ἰταμὸς ἀλλ᾽ 
ὅτιρ ἐςὶν ὅτε ἐναντίῶδται τύτῳ κατὼ τὼ πάθη φυσιογνω- ὕπτιος καὶ τεθαμβηκώς: τὸ ἦθος τὸ ἐπὶ τῷ προσώπε εὖ- 

Μονεῖν καὶ τὰ κακά. μετάβολον, κατηφής. εὖ φυοῦ ς σημεῖα σὰρξ ὑγροτέρα 
Περὶ φωνῆς κατὰ μὲν τὸ πάθος ἐπισκοπῶν ὀξεῖαν καὶ ὠπαλωτέρα, ἡ ἐκ εὐεκτοοὶ ὑδὲ πιμελώδης σφόδρα" τὼ 

εἰδείη ἄν τις δυεῖν ἕνεκεν τιθέναι τοῦ θυμοειδοῦς. ὁ γὰρ περὶ τὼς ὠμοπλάτας καὶ τράχηλον ἰσχνότερα, καὶ τὰ 
ὠγανακτῶν καὶ ὀργιζόμενος ἐπιτείνειν εἴωθε τὸν φθόγγον 15 περὶ τὸ πρόσωπον, καὶ σύνδετα τὼ περὶ τὼς ὠμοπλάτας, 
καὶ ὑξὺ φθέγγεσθαι, ὁ δὲ ῥαθύμως διακείμενος τόν τε 
τόνον ἀνώσι καὶ βαρὺ φθέγγεται. τῶν δ᾽ αὖ ζῴων τὰ 
μὲν ἀνδρεῖα βαρύφωνά ἐςι, τὰ δὲ δειλὼ ὀξύφωνα, λέων 
μὲν καὶ ταῦρος, καὶ κύων ὑλακτικός, καὶ τῶν ἀλεκτρυό- 

καὶ τὰ κάτω ἀφειμένα" εὔλυτα τὼ περὶ τὼς πλευρώς" 
καὶ τὸν νῶτον ἀσαρκότερος" τὸ σῶμα λευκέρυθρον καὶ κα- 
θαρόν" τὸ δερμάτιον λεπτόν, τριχωμάτιον μὴ λίαν σκλη- 
ρὸν μηδὲ λίαν μέλαν, ὄμμα χαροπόν, ὑγρόν. ἀνα ισθήτε 

νων οἱ εὔψυχοι βαρύφωνοι φθέγγονται" ἔλαφος δὲ καὶ Ὦ σημεῖα τὰ περὶ τὸν αὐχένα καὶ τὼ σκέλη σαρκώδη καὶ 
λαγιὰς ἐξύφωνα ἐςιν. ἀλλ᾽ ἴσως καὶ ἐν τούτοις κρεῖσσόν 
ἐξι μὴ ἐν τῷ βαρεῖαν ἢ ὀξεῖαν εἶναι τὴν φωνὴν αὐτῶν 
ἀνδρεῖον ἢ δειλὸν τιθέναι, ἀλλ᾽ ἐν τῷ τὴν μὲν ἐρρωμώην 
ἀνδρείου τὴν δὲ ἀνειμένην καὶ ἀσθενὴ δειλοῦ ὑποληπτέον 

συμπεπλεγμένα καὶ συνδεδέμενα, κοτύλη ςρογγύλη, ὠμο- 
πλάται ἄνω ἀνεσπασμέναι, μέτωπον μέγα περιφερὲς σαρ- 
κῶδες, ὄμμα χλωρὸν κωφόν, κνῆμαι περὶ σφυρὸν πα- 
χεῖαι σαρκώδεις ςρογγύλαι, σιωγόνες μεγάλαι σαρκώδεις, 

ἐδαι. ἔςι δὲ κράτιςον, ὅταν τὰ σημεῖα μὴ ὁμολογέμενα 25 ὀσφὺς σαρκώδης, σκέλη μακρά, τράχηλος παχύς, πρόσω- 
ἀλλ᾽ ὑπεναντιόμενα, μηδὲν τιθέναι, εἰ μή ἐςι τῶν διῃρη- πον σαρκῶδες, ὑπόμακρον ἱκανῶς, τὰς δὲ κινήσεις καὶ τὸ 

μων ποῖα ποίων πιστότερα, καὶ μάλιστα μὲν εἰς εἴδη σχῆμα καὶ τὸ ἦθος τὸ ἐπὶ τῷ προσώπου ἐπιφαινόμενον 
ἀλλὰ μὲὴ εἰς ὅλα τὰ γώη ἀναφέρειν. ὁμοιότερα γάρ ἐξι κατὰ τὼς ὁμοιότητας ἀναλαμβάνει. ἀναιδοῦς σημεῖα 
τῷ Ἰητουμένγῳ: ὁ γὼρ ὅλον τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων φυ- ὀμμάτιον ἀνεπτυγμώον καὶ λαμπρόν, βλέφαρα ὕφαιμα 
σιογνωμονῶμεν, ἀλλά τινα τῶν ἐν τῷ γέει. 80 καὶ παχέα᾽ μικρὸν ἔγκυρτος" ὠμοπλάται ἄνω ἐπηρμέναι" 

᾿Ανδρείου σημεῖα τρίχωμα σκληρόν, τὸ σχῆμα τό τῷ σχήματι μὴ ὑρθὸς ἀλλὼ μικρῷ προπετέςερος, ἐν ταῖς 
σώματος ὀρθόν, ὀὁςἃ καὶ πλευραὶ καὶ τὼ ὠκρωτήρια τοῦ κινήσεσιν ὀξύς, ἐπίπυρρος τὸ σῶμα' τὸ χρῶμα ὕφαιμον" 
σώματος ἰσχυρὼ καὶ μεγάλα, καὶ κοιλία πλατεῖαν, καὶ ςρογγυλοπρόσωπος" τὸ ςῆθος ἀνεσπασμένον. κοσμίν ση- 
χροσεςαλμένη" ὠμοπλάται πλατεῖαι καὶ διεςηκυῖαι, ὅτε μεῖα. ἐν ταῖς κινήσεσι βραδύς, καὶ διάλεκτος βραδεῖα καὶ 

λίαν συνδεδεμέώναι ὅτε παντώπασιν ἀπολελυμέναι" τράχη- 35 φωνὴ πνευματώδης καὶ ἀσμενής, ὀμμάτιον ὠλαμπὲς μέ- 
λος ἐρρωμένος, οὐ σφόδρα σαρκώδης" τὸ ςῆθος σαρκῶδέςε λαν καὶ μήτε λίαν ἀνεπτυγμένον μήτε παντώτασι συμ- 

τε καὶ πλατύ, ἰσχίον προσεςαλμένον, γαςροκνημίαι κάτω μεμυκός, σκαρδαμυκτικὸν βραδέως" τὰ μὲν γὰρ ταχέως 

6. σημεῖα -- 8. φθονερὸν οτα 1.5. 8. 4)] ὅταν 7.19. }} 10. ὑπολαμβώνη μὲν ἈΦ ἵ᾿ 11. ὅτε οπι 25.  τῦῶτο 25. ἢ" 13. περὶ φω- 

τῆς ἰὴ τηαγρὶπε 5, οπὶ 7192.5. Π 14. δεῖν 1.5, οπιῖδ8ο ἕνεκεν. 20. ἔμψυχοι βαρύφωνα 1.9. ἢ 21. λαγωὸς 15Χ5. ἢ 22. μὴ} μὲν 15 
ΚΟ 1 24. ἀνδρείαν 1.5, Π 25. ἔτι 15. ἢ 26. οὐδὲν 1.5. ἢ μή] μέν 1.115. {1 τωνδὶ εἰρημένα 25. 1 341. ἀνδρείου σημεῖα, ἴα ταδτκίπς Ψζ5, 

τὰ 1.1.5. εἰ ρεῦπάε δειλοῦ σημεῖα δά, εὐφνοῦς σημεῖα δΊ12, δἰταί!οδαυ 1 6!665. 

1. ἔχτυγμένον Κ΄. ἢ] 3. ἰσχνὸν 1.5. ἢ ἀ, τρίχωμα 1.5. ἵ 5. τῷ σώματι 15119. ἢ 6. δὴ Κο. ᾿' 7. σκαρδαμύττει 75.Κο. » 10. οὐχ, 

πεαμὸς Ἀ41,5. αὶ 12. κατηφές Ζ.5. ἢ 14 οἱ 15. τὰς] τὺς 15. } 15. καὶ οτλ 1.5. ἢ 16. ἄλντα 1.5. ἢ 18. τρίχωμα τὸ 25. } μὴ] μὲν 

1Κο. ᾿ 22. περιβερὲς 15. ἢ 26. κυήσεις 15..}} 30. ἔγκυρτον 1.5. ἢ 31. προπετέςξερον 2.5. Π 32. ἐπίπυρορ 1. Κ4 15. καὶ 33. φρσγγυλοκρόσω- 
τι ΠΚ6. ἢ 34. διαλεκτικὸς 7191.51.5. ἢ} 35. ἀσμεὴὶς 51,5, ἀσθενὴς 75. 1 36. συμβεβηκὸς 5. 
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σκαρδαμύττοντα τῶν ὀμμάτων τὼ μὲν δειλὸν τὰ δὲ θερ- εἴρηται. ἐλεήμων ὁ σοφὸς καὶ δειλὸς καὶ κόσμιος, ἀνε- 
μὸν σημαίνει. εὐθύμν σημεῖα μέτωπον εὐμέγεθες καὶ λέητος ὠμαθὰὴς καὶ ἀναιδής. ἀγαθοὶ φα γεῖν οἷς τὸ ἀπὸ 
σαρκῶδες καὶ λεῖον, τὰ περὶ τὰ ὄμματα ταπεινότερα. τῷ ὀμῴφαλῇ πρὸς ςῆθος μεῖζόν ἐςιν ἢ τὸ ἐντεῦθεν πρὸς τὸν 

καὶ ὑπνωδέξερον τὸ πρόσωπον φαίνεται, μήτε δεδορκὸὲ αὐχένα. λάγνου σημεῖα. λευκόχρως καὶ δασὺς εὐθείαις 
μήτε σύννεν. ἕν τε ταῖς κινήσεσι βραδὺς ἔξω καὶ ἀνει- 5 θριξὶ καὶ παχείαις καὶ μελαΐναις" καὶ οἱ κρόταφοι δασεῖς 

-“ ΄ὔ “» ἢ “"» “ ’, - μέώος" τῷ σχήματι καὶ τῷ ἤθει τῷ ἐπὶ τῷ προσώπε μὴ 
ἐπισπερχὴς ἀλλὰ ἀγαθὸς φαινέσθω. ἀθύμνε σημεῖα. τὰ 
ῥυτιδώδη τῶν προσώπων καὶ ἰσχνὼ ὄμματα κατακεκλασ- 

μώα, ἅμα δὲ καὶ τὰ κεκλασμένα τῶν ὀμμάτων, δύο ση- 

εὐθείαις θριξί: λιπαρὸν τὸ ὀμμάτιον καὶ μάργον. φίλνπνοι 

οἱ τὰ ἄνω μείζω ἔχοντες καὶ γυπώδεις καὶ θερμοί, εὐεκ- 
ἧς “ 2 ᾿ Ν ΜΝ - 

τικὴν σάρκω ἔχοντες, καὶ γλαφυροὶ τὰ εἴδη, καὶ δασεῖς 
τὼ περὶ τὴν κοιλίαν. μνήμονες οἱ τὰ ἄνω ἐλάττονα 

μαίνει, τὸ μὲν μαλακὸν καὶ θῆλυ, τὸ δὲ κατηφὲς καὶ τὸ ἔχοντες καὶ γλαφυρὼ καὶ σαρκωδέςερα. 
ἄθυμον. ἐν τῷ σχήματι ταπεινὸς καὶ ταῖς κινήσεσιν ἀπη- Δοκεῖ δέ μοι ἡὁὶ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα συμπαθεῖν ἀλ- ἀ 
γορευκώς. κιναίΐίδου σημεῖα ὄμμα κατακεκλασμένον, λήλοις" καὶ ἡ τῆς ψυχῆς ἔξις ἀλλοινμώη συναλλοιοῖ τὴν 
γονύκροτος᾽ ἐγκλίσεις τῆς κεφαλῆς εἰς τὼ δεξιά" αἱ φοραὶ τῷ σώματος μορφήν, πάλιν τε ἡ τῇ σώματος μορφὴ ἀλ- 
τῶν χειρῶν ὕπτιαι καὶ ἔκλυτοι, καὶ βαδίσεις διτταί, ἡ λοωμένη συναλλοιοῖ τὴν τῆς ψυχῆς ἔξιν. ἐπειδὴ γάρ ἐς! 

μὲν περινεύοντος, ἡ δὲ κρατῦντος τὴν ὑσφύν' καὶ τῶν 1.5 ψυχῆς τὸ ἀνιᾶσθαί τε καὶ εὐφραίνεσθαι, καταφανὲς ὅτι 
ὀμμάτων περιβλέψεις, οἷος ὧν εἴη Διονύσιος ὁ σοφιςής. οἱ ἀνιώμενοι σκυθρωπότεροί εἰσι καὶ οἱ εὐφραινόμενοι ἵλα- 
πικρῦ σημεῖα τὸ πρόσωπον σεσηρός" μελανόχρως, ἰσχνός" ροί, εἰ μὲν ἵν ἦν τῆς ψυχῆς λελυμένης ἔτι τὴν ἐπὶ τῷ 

τὰ περὶ τὸ πρόσωπον διεξυσμένα, τὸ πρόσωπον ῥυτιδῶδες σώματος μορφὴν μένειν, ἣν μὲν ὧν καὶ ἕτως ἡ ψυχή τε 
ἄσαρκον" εὐθύθριξ καὶ μελάνθριξ. θϑυμώδες σημεῖα. ὀρ: καὶ τὸ σῶμα συμπαθῆ, ἀ μέντοι συνδιατελῦντα ἀλλήλοις. 
θὸς τὸ σῶμα, τῷ σχήματι εὔπλευρος, εὔθυμος, ἐπίπυρρος" Ὁ νῦν δὲ καταφανὲς ὅτι ἑκάτερον ἑκατέρῳ ἔχεται. μάλιςα 
ὠμοπλάται διεςηκυῖαι καὶ μεγάλαι καὶ πλατεῖαι" ἀκρω- μώντοι ἐκ τῦδε δῆλον γένοιτο. μανία γὰρ δυκεῖ εἶναι περὶ 
τήριω μεγάλα καὶ ἐγκρατῆ" λεῖος καὶ περὶ τὰ ςήθη καὶ ψυχήν, καὶ οἱ ἰατροὶ φαρμάκοις καθαίροντες τὸ σῶμα 
περὶ βυβῶνας, εὐπώγων' εὐαυζὴς ὁ περίδρομος τῶν τρι- καὶ διαίταις τισὶ πρὸς αὐτοῖς χρησάμενοι ἀπαλλάττουσι 
χῶν, κάτω κατεληλυθώς. πραέος σημεῖα. ἰσχυρὸς τὸ τὴν ψυχὴν τῆς μανίας. ταῖς δὴ τῷ σώματος θεραπείαις 

εἶδος, εὔσαρκος" ὑγρὰ σὰρξ καὶ πολλή᾽ εὐμεγέθης καὶ 25 καὶ ἅμα ἥ τε τῷ σώματος μορφὴ λέλυται καὶ ἡ ψυχὴ 
σύμμετρος" ὕπτιος τῷ σχήματι" ὁ περίδρομος τῶν τριχῶν μανίας ἀπήλλακται. ἐπειδὴ ἦν ἅμα ἀμφότερα λύονται, 
ἀνεσπασμένος. εἴρωνος σημεῖα πίονα τὼ περὶ τὸ πρόσω- δῆλον ὅτι συνδιατελῦσιν ἀλλήλοις. συμφανὲς δὲ καὶ ὅτι 
πον, καὶ τὰ περὶ τὰ ὄμματα ῥυτιδώδη" ὑπνῶδες τὸ πρόσω- ταῖς δυνάμεσι τῆς ψυχῆς ὅμοιαι αἱ μορφαὶ τοῖς σώμασιν 
πὸν τῷ ἤθει φαίνεται. μικροψύχν σημεῖα. μικρομελής, ἐπιγίνονται, ὥς ἐςὶν ἅπαντα ἐν τοῖς ζῴοις τῇ αὐτῷ τινὸς 
μικρογλάφυρος, ἰσχνός, μικρόμματος καὶ μικροπρόσωπος, 30 δηλωτικά, πολλὰ δὲ καὶ ὧν διαπράττεται τὰ ζῷα, τὼ 

οἷος ἂν εἴη Κορίθιος ἢ Λευκάδιος. φιλόκυβοι γαλεαγκῶ- 

νες καὶ ὀρχηςαί. φιλολοίδοροι οἷς τὸ ἄνω χεῖλος μετέω- 
ρον᾿ καὶ τὰ εἴδη προπετεῖς, ἐπίπυρροι. ἐλεήμονες ὅσοι 
γλαφυροὶ καὶ λευκόχροοι καὶ λιπαρόμματοι καὶ τὼ ῥινίᾳ 

μὲν ἴδια ἑκάςε γέες πάθη τῶν ζῴων ἐςί, τὰ δὲ κοινά. 
ἐπὶ μὲν ἂν τοῖς ἰδίοις ἔργοις τῆς ψυχῆς ἴδια τὼ πώθη 

κατὼ τὸ σῶμα, ἐπὶ δὲ τοῖς κοινοῖς τὰ κοινά. κοινὰ μὲν 

ἕν ἐςὶν ὕβρις τε καὶ ἡ περὶ τὰ ἀφροδίσια ἔκς σις. τῶν 
ἄνωθεν διεξυσμένοι, καὶ ἀεὶ δακρύνσιν. οἱ αὐτοὶ ὅτοι καὶ 35 μὲν ἦν λοφύρων κοινόν ἐςιν ὕβρις, τῶν δὲ ὄνων τε καὶ 
φιλογύναιοι καὶ θηλυγόνοι καὶ περὶ τὰ ἤθη ἐρωτικοὶ καὶ συῶν ἡ περὶ τὰ ἀφροδίσια ἕξις. ἴδιον δ᾽ ἐξὶν ἐπὶ μὲν τῶν 
ἀειμνήμονες καὶ εὐφυεῖς καὶ ἔνδερμοι. τότων δὲ σημεῖα κυνῶν τὸ λοίδορον, ἐπὶ δὲ τῶν ὄνων τὸ ἄλυπον. ὡς μὲν 

8. ταπεινότερον 7,5, ταπεινότης 75. 1 5, Ὁ] ὅν 7.9. ἢ 9. τὰ] κατὰ 2.5. Π 10. καὶ ροβὶ κατηφὲς οπὶ 7415. Π 15. ἐκρατῦντος 2.5. }} 
16. οἷον ὧν εἴη διονύσιον Ζ,5. ΠΠ 18. ῥυτιδώδης 7515. } 20. ἐπίπυρος 75192.5. ἢ 23. εὐαξὴς 1.5. ἢ 25. ἀμεγέθης 1.9. ἢ 80. ἰσχνὸς καὶ μυερ. 

15. ἢ 314. γαλιαγκῶνες Ζ,5. ἢ} 32. φιλόδωροι 75, ἢ 33. ἐπίπυροι 191.4. } ἐλεήμονες ὅσοι ἡλαφυροὶ οπὶ 2.5. }} 36. φιλογέναιοι 7.5. 

4. κόσμος Κο. ΠΠ ἀνελέσητος 75 Κ5. ἢ ἀ, καὶ] δὲ καὶ 2.5. 1 11. Ψυχή τε καὶ Ζσ. 12. ψυχῆς οπι 79. }} 15. ψυχὴ 15. ἡ 16. 

οἱ ροβῖ »»ὰ οπχ 751.52.5. ἢ 17. ἡ] ἔτι 7.1.5. 1 ἔτι οπὰ 741.5. ἢ 18. μένειν] οὖσαν 15Χ15. 1 19. συμπαθῆ --- 20. ὅτι ἑ οπι Ζ.5.}} 23. 

αὐτὸ 75.Κα. ἢ 2λ, δὲ 75, οπι 25. ἢ 26. ἀμφοτέρως 15. ἢ 29, ἢν] ὅμοια ἐν Ζ5.. {1 80. διαπέπρακται 76.5. ἢ τὰ ἀπο ζῷα οτι Ζ5. Ὁ 
81. τὰ οὶ 1515. 1 84. ἕκτασι; 25, 1} 35. λοφύρων] λοφύρων λοθίρων 155, λοφύρων νοθόρων 7.95. 



ΦΥΣΙΟΡΓΡΝΩΜΟΝΙΚΑ. 

ἦν τὸ κοινόν τε καὶ τὸ ἰδιον χρὴ διελέσθαι, εἴρηται. δεῖ 
μώτοι πρὸς ἅπαντα πολλῆς συνηθείας, εἰ μέλλει τις αὐτὸς 
ἔσεσθαι ἱκανὸς περὶ τότων ἕκαςα λέγειν. ἐπειδὴ γὰρ τὰ 
ὁρώμενα ἐπὶ τῶν σωμάτων λέγεται ἀναφέρεσθαι ἐπὶ τὰς 
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αἱ μὲν ὃν γυναῖκες καὶ τὰ περὶ ἡμᾶς τρεφόμενα καὶ πανυ 
νι ΟΝ Ν ΟΝ κα " ε “ που φανερὼ ὄντα" τὰ δὲ περὶ τὴν ὕλην πάντες ὁμολογῦσιν 

οἱ νομεῖς τε καὶ θηρευταὶ ὅτι τοιαῦτά ἐςιν οἷα προείρηται. 

ὠλλὰ μὴν καὶ τόδε δῆλον, ὅτι ἕἔκαςον ἐν ἑκάςῳ γέρει 
ὁμοιότητας τάς τε ἀπὸ τῶν ζῴων καὶ τὰς ἀπὸ τῶν πρά. 5 θῆλυν ἄρρενος μικροκεφαλώτερόν ἐς καὶ ςενοπροσωπότερον 
ξοων γινομένας, καὶ ἰδέαι τινὲς ἄλλαι ἀπὸ θερμοτήτων καὶ καὶ λεπτοτραχηλέτερον, καὶ τὰ ςήθη ἀσθενέξερα ἔχει, καὶ 

ὠτὴ ψυχροτήτων γίνονται, ἔςξι τε τότων ἔνια τῶν ἐπιφα!- ὠπλευρότερά ἐς!, τά τε ἰσχία καὶ τὲς μηρὸς περισαρκότερα 
τομένων ἐπί τε τοῖς σώμασι μικραῖς διαφοραῖς κεχρημώα τῶν ἀρρένων, γονύκροτα δὲ καὶ τὰς κνήμας λεχτὰς ἔχοντα, 
καὶ τῷ αὐτῷ ὀνόματι προσαγορευόμενα, οἷον αἴ τε ὠπὸ τάς τε πόδας κομψοτέρες, τήν τε τῇ σώματος ὅλην μορφὴν 
φέβων ὠχρότητες καὶ ἀπὸ πόνων (αὗται γὰρ ὀνόματί τε το ἡδίω μάλις᾽ ἂν ἢ γενναιοτέραν, ἀνευρότερα δὲ καὶ μαλα- 
τῷ αὐτῷ κέχρηνται, καὶ διαφορὰν μικρὰν ἔχεσι πρὸς ἀλ- κώτερα, ὑγροτέραις σαρξὶ κεχρημένα. τὼ δὲ ἄρρενα τού- 

λύήλαφ), μικρᾶς δὲ ὅσης τῆς διαφορῶς ὁ ῥῴδιον γινώσκειν τοις ἅπασιν ἐναντίᾳ, τὴν φύσιν ἀνδρειοτέραν καὶ δικαιοτέ- 
ἀλλὰ ἢ ἐκ τῆς συνηθείας τῆς μορφῆς τὸν ἐπιπρέπειαν ραν εἶναι γίνει, τὴν δὲ τῷ θήλεος δειλοτέραν καὶ ἀδικωτέραν. 
εἐλαφότα,, ἔςι μὲν ὖν καὶ τάχιςος καὶ ἄριςος ὁ ὠπὸ τὴς τότων ὕτως ἐχόντων, φαίνεται τῶν ζῴων ὡπάντων λέων 
ἐτιπρεπείας, καὶ ἔς! γε ὅτως τότῳ χρώμενον πολλὼ δια» 15 τελεώτατα μετειληφέναι τῆς τῷ ἄρρενος ἰδέας. ἔς, γὰρ 

- ησώσκερ. καὶ ὁ μόνον καθόλε χρήσιμόν ἐςῖν, ἀλλὰ καὶ 
τρὸς τὴν τῶν σημείων ἐκλογήν" ἕκαςον γὰρ τῶν ἐκλεγο- 
μένων καὶ πρέπειν δεῖ τοιοῦτον οἷον τὸ ἐκλεγόμενον θέλει. 

ἔτι τε κατὰ τὴν ἐκλογὴν τῶν σημείων, καὶ τῷ συλλο- 

ἔχων ςόμα εὐμέγεθες, τὸ δὲ πρόσωπον τετραγωνότερον, ἐκ 
ἄγαν ὑςῶδες, τὴν ἄνω τε γένυν οὐ προεξεςηκυῖαν ἀλλὰ 
ἰσορροπῦσαν τῇ κάτω, ῥα δὲ παχυτέραν ἣ λεπτοτέραν, 

χαροπὲς ὀφθαλμὸς ἐγκοίλες, ὁ σφόδρα περιφερεῖς ἔτε ἄγαν 
γισμῷ, ᾧ δεὶ χρῆσθαι ὅπε ὧν τι τύχῃ, προστιθέντας τοῖς 20 προμήκεις, μέγεθος δὲ μέτριον, ἐφρὺν εὐμεγέθη, μέτωπον 
προσῶσι τὰ προσήκοντα, οἷον εἰ ἀναιδής τε εἴη καὶ μικρο- 
λόγος, καὶ κλέπτης ἂν εἴη καὶ ἀνελεύθερος, καὶ κλέπτης 
μὲν ἑπομένως τῇ ἀναιδείᾳ, τῇ δὲ μικρολογίᾳ ἀνελεύθερος. 
ἐπὶ μὲν ἦν τῶν τοιότων ἑκάςε δεῖ τῦτον τὸν τρόπον προ- 
σαρμόζοντα τὴν μεθοδὺν ποιεῖσθαι. 

5. Νυνὶ δὲ πρῶτον πειράσομαι τῶν ζῴων διελέσθαι, ὁποῖα 

αὐτῶν προσήκει διαλλάττειν πρὸς τὸ εἶναι ἀνδρεῖα καὶ δειλὰ 
καὶ δίκαια καὶ ἄδικα. διαιρετέον δὲ τὸ τῶν ζῴων γένος εἰς 
δα μορφαῖς, εἰς ἄρσεν καὶ θῆλυ, προσάπτοντα τὸ πρέπον 

τετράγωνον, ἐκ μέσα ὑποκοιλότερον, πρὸς δὲ τὼς ὀφρῦς καὶ 
τὴν ῥῖνα ὑπὸ τῷ μετώπι οἷον νέφος ἐπανεςηκός. ἄνωθεν δὲ 
“ , Ν . - ’ 2 -. Φ» Ἃ τὸ μετώπιε κατὰ τὴν ῥῖνα ἔχει τρίχας ἐχκλινεῖς οἷον ἄν 
ἄσιλον, κεφαλὴν μετρίαν, τράχηλον εὐμήκη, πάχει σύμ 

25 μέτρον, θριξὶ ξανθαῖς κεχρημένον, ὁ φριξαῖς ὅτε ἄγαν ἀπε- 
ςραμμέώναις" τὰ περὶ τὰς κλεῖδας εὐλυτώτερα μᾶλλον ἢ 
συμπεφραγμώα" ὥμες ῥωμαλέως, καὶ ςῆθος νεανικόν, καὶ 
τὸ μετάφρενον πλατὺ καὶ εὔπλευρον καὶ εὔνωτον ἐπιεικῶς" 
ζῷον ὠσαρκότερον τὼ ἰσχία καὶ τὸς μηρύός" σκέλη ἐρρωμώα 

ἑκατέρᾳ μορφῇ. ἔς! δὲ ὅμοια. ἐπιχειρῦμεν ἦν τρέφειν τῶν 30 καὶ νευρώδη, βάσιν τε νεανικήν, καὶ ὅλον τὸ σῶμα ἀρθρῶ- 

ἑπρίων προσηνέξερα καὶ μαλακώτερα τὼς ψυχὰς τὰ θήλεα 
τῶν ἀρρένων, ἧττόν τε ῥωμαλείμενα, τάς τε τροφὰς καὶ 
τὰς χειροχθείας μᾶλλον προσδεχόμενα. ὥστε τοιαῦτα ὄντα 

ὧὰ τὰ ἀν ἀθυμότερα τῶν ἀρρένων. καταφανὲς δὲ τῦτο ἐξ᾽ 

δὲς καὶ νευρῶδες, ὅτε λίαν σκληρὸν ὅτε λίαν ὑγρόν. βα- 
δίζον δὲ βραδίώως, καὶ μεγάλα διαβαῖνον, καὶ διασαλεῦον 

ἐν τοῖς ὦμοις, ὅταν πορεύηται. τὼ μὲν ἦν περὶ τὸ σῶμα 
τοῦτον" τὰ δὲ περὶ τὴν ψυχὴν δοτικὸν καὶ ἐλεύθερον, μΦ- 

ἐμῶν σύ ἐς», ὅτι ἐπὰν ὑπὸ θυμῶ κρατηθῶμεν, δυσπαρα- 35 γαλόψυχον καὶ φιλόνικον, καὶ πραῦ καὶ δῥιαιον καὶ φιλό- 

τις τεροί τε, καὶ μάλιςα ἐρρώμεθα πρὸς τὸ μηδαμῇ μηδὲν 
εἶξαι, ἐπὶ τὸ βιάζεσθαι δὲ καὶ πρᾶξαι φερόμεθα, πρὸς ὃ 
ἂν ὁ θυμὸς ὁρμήσῃ. δυκεῖ δέ μοι καὶ κακεργότερα γίνεσθαι 
τὰ ῥήλεα τῶν ἀρρένων, καὶ προπετέςερα τε καὶ ἀναλκέςερα. 

φοργον πρὸς ἃ ἂν ὁμιλήσῃ. ἡ δὲ πάρδαλις τῶν ἀνδρείων 
εἶναι δοκύντων θηλυμορφότερόν ἐςιν, ὅτι μὴ κατὼ τὰ σκέλη" 
τέτοις δὲ συνεργεῖ καί τι ἔργον ῥώμης ἀπεργάζεται. ἔς: 
γὰρ ἔχον πρόσωπον μικρόν, ςόμα μέγα, ὀφθαλμὲς μικρύς, 

2. μέλλοι τις αὐτῆς 1.5. 6. ϑερμόντων 25. Π Ἰ. ἀπὸ οτὰ 15. ἢ τάτων ἔα 25, 14. τάχιςον καὶ ἄριξον 5. 19. κατὰ] καὶ 

ΒΟ Δ 20. τῇ τι τὸ 1.5. αὶ 22.΄ ἄν --- κλέπτης οπὶ Ζ.5. ἰ 30. δὲ] γὰρ 5. ἢ ἐπιχειρῶν μὶν 7Ζ4Κ5..}} ὅν οτὰ 2.5. ἢ 35. ἐπὴν 19. ἢ 86. 

διώμφα 75. ἢ 37. εἶα, 75. 1 39. τε οἵὰ 14, 

1. τὰ οἵὰ {4ΚΆ. 11:9. ἔλα 755. ἢ 14. κεχρημῦκι 1.5. 1} 18. τὴν 1.5. ἢ 21. ὑποκοιλότερος 75. .}} 22. τῇ ἀ βόας 15. τοὶ ῥῖνα 

ΚΙΝ405. 1 τὸ οαι 75. 1} 24. πάχν 715“. ἃ 30. τε τὸν 75, ἢ ἀνθρῶδες 25. ἢ 32. διασαλεῦσιν 1Κ 5, διὸ σαλεῦσιν 75. ἢ 35. φιλόνεικον 

1 ΚΟ. 1 36. ἃ] οὗ 15. 
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ἐκλεύκυς, ἐγκοίλες, αὐτὸς δὲ περιπολαιοτέρες" μέτωπον 
προμηκέςερον, πρὸς τὰ ὦτα περιφερέςερον ἢ ἐπιπεδώτε- 
ρον" τράχηλον μακρὸν ἄγαν καὶ λεπτόν, ςῆθος ἄπλευρον, 
καὶ μακρὸν νῶτον, ἰσχία σαρκώδη καὶ μηρός, τὼ δὲ περὶ 
τὰς λαγόνας καὶ γαςέρα ὁμαλὰ μᾶλλον" τὸ δὲ χρῶμα 5 
ποικίλον, καὶ ὅλον ἀναρθρόν τε καὶ ἀσύμμετρον. ἡ μὲν ἕν 
ο ᾿ » ’΄ Δ Ἀ Ν Ν 

τὸ σώματος ἰδέα τοιαύτη, τὰ δὲ περὶ τὴν ψυχὴν μικρὸν 
καὶ ἐπίκλοπον καὶ ὅλως εἰπεῖν δολερόν. τὰ μὲν ἦν ἐκπρε- 

χέξερα μετειληφότα ζῷα τῶν δοκύντων ἀνδρείων εἶναι τῆς 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΟΝΙΚΑ. 

ἐπὶ τὸ λυ. ὅσοι δὲ πῦγα ὀξεῖαν ὁςώδη ἔχρυσιν, εὖ- 

ρωςοι, ὅσοι δὲ σαρκώδη πίονα ἔχουσι, μαλακοί, ὅσοι δὲ 
ἔχουσιν ὀλίγην σάρκα, οἷον ὠπωμοργμώα, κακοήθεις" 
ἀναφέρεται ἐπὶ τὰς πιθήκους. οἱ ζωνοὶ φιλόθηροι" ἀνα- 
φέρεται ἐπὶ τοὺς λέοντας καὶ τοὺς κύνας. ἴδοι δ᾽ ὧν τις 
καὶ τῶν κυνῶν τὸς φιλοθηροτάτους ζωνοὺς ὄντας. οἷς τὰ 
περὶ τὴν κοιλίαν λακαρά, εὔρωςοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ 
ἄρρεν. ὅσοι δὲ μὴ λαπαροί, μαλακοί. ἀναφέρεται ἐπὶ τὴν 
ἐπιπρέπειαν. ὅσοις τὸ νῶτον εὐμέγεθές τε καὶ ἐρρωμένον, 

τε τῷ ἄρρενος ἰδέας καὶ τῆς τῇ θήλεος εἴρηται. τὼ δ᾽ ἄλλα 10 εὔρωστοι τὰς ψυχάς" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ ἄρρεν. ὅσοι δὲ 
οἷα τυγχάνει, ῥᾷδιον ἤδη μετιέναι. ὅσα δὲ πρὸς τὸ φυ- 

σιογνωμονῆσαι συνιδεῖν ἁρμόττει ἀπὸ τῶν ζῴων, ἐν τῇ τῶν 
, ᾽ Ὁ ς-ς , σημείων ἐκ ΟΎΝ ῥηθήσεται. 

6 ἙἩ δὲ ἐκλογὴ τῶν σημείων ἡ κατὰ τοὺς ἀνθρώπους 

τὸ νῶτον ςενὸν καὶ ὠσθενὲς ἔχουσι, μαλακοί: ἀναφέρεται 
ἐπὶ τὸ θῆλυ. οἱ εὔπλευροι εὕρωςοι τὰς ψυχάς" ἀνα- 
φέρεται ἐπὶ τὸ ἄρρεν. οἱ δὲ ἄπλευροι μαλακοὶ τὰς ψυ- 
χάς" ἀναφέρται ἐπὶ τὸ θῆλυ. ὅσοι δὲ ἐκ τῶν πλευρῶν 

ὧδε λαμβάνεται. ὅσοις οἱ πόδες εὐφυεῖς τε καὶ μεγάλοι 15 περίογκοί εἰσιν, οἷον πεφυσημένοι, λάλοι καὶ μωρολόγοι" 
διηρθρωμένοι τε καὶ νευρώδεις, ἐρρωμένοι τὰ περὶ τὴν ψυχήν" 
ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ ἄρρεν γένος. ὅσοι δὲ τὸς πόδας μικρὸς 
ςενὶς ἀνάρθρους ἔχουσιν, ἡδίους τε ἰδεῖν ἢ ῥωμαλεωτέρυς, 
μαλακοὶ τὰ περὶ τὴν ψυχήν" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ θῆλυ 

ἀναφέρεται ἐπὶ τὺς βὲς ἢ ἐπὶ τὸς βατράχους. ὅσοι δὲ τὸ 
γε νΐν Ὁ Σ » Ν ἧζ Ἷ -« Ἄ Ἁ ὠπὸ τῷ ὑμφαλῇ πρὸς τὸ ὠκροςήθιον μεῖζον ἔχουσιν ἢ τὸ 
ἀπὸ τῷ ὠκροςηθίου πρὸς τὸν τράχριλον, βοροὶ καὶ ἀναίσθη- 
τοι, βοροὶ μὲν ὅτι τὸ τεῦχος μέγα ἔχουσιν ᾧ δέχονται 

γένος. οἷς τῶν ποδῶν οἱ δάκτυλοι καμπύλοι, ἀναιδεῖς, καὶ 2 τὴν τροφήν, ἀναίσθητοι δὲ ὅτι ςενώτερον τὸν τόπον ἔχεσιν 
ὅσοις ὄνυχες καμπύλαι" ἀναφέρεται ἐπὶ τοὺς ὄρνεις τοὺς αἱ αἰσθήσεις, συνενωμένον τε τῷ τὴν τροφὴν δεχομέῳ, 
γαμψώνυχας. οἷς τῶν ποδῶν τὰ δάκτυλα συμπεφρα- ὥςε τὰς αἰσθήσεις βεβαρύνθαι διὰ τὰς τῶν σιτίων πληρώ- 
γμώα ἐςί, δειμαλέοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸς ὄρτυγας τοὺς σεις ἢ ἐνδείας. ὅσοι δὲ τὰ ςηθία ἔχεσι μεγάλα καὶ διηρ- 
φενόποδας τῶν λιμναίων. ὅσοις τὰ περὶ τὰ σφυρὼ νευ- ϑρωμώα, εὔρωςοι τὰς ψυχάς" ἀναφῴεται ἐπὶ τὸ ἄρρεν. 
ρώδη τε καὶ διηρθρωμένα ἐστίν, εὔρωστοι τὰς ψυχάς" 25 ὅσοι δὲ τὸ μετάφρενον ἔχουσι μέγα καὶ εὕσαρκον καὶ 
ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ ἄρρεν γένος. ὅσοι τὰ σφυρὰ σαρκώς ἀρθρῶδες, εὔρωςοι τὰς ψυχάς" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ ἄρρεν. 
δεις καὶ ἄναρθροι, μαλακοὶ τὰς ψυχάς" ἀναφέρεται ὅσοι δ᾽ ἀσθενὲς καὶ ἄσαρκον καὶ ἄναρθρον, μαλακοὶ τὼς 
ἐπὶ τὸ θῆλυ γένος. ὅσοι τὰς κνήμας ἔχουσιν ἠρθρω- ψυχάς" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ θῆλν. ὅσοις δὲ τὸ μετάφρενον 
μέας τε καὶ νευρώδεις καὶ ἐρρωμένας, εὔρωςοι τὴν ψυ- κυρτόν ἐςι σφόδρα οἷ τε ὦμοι πρὸς τὸ ςῆθος συνηγμένοι, 
χήν" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ ἄρρεν. ὅσοι δὲ τὰς κνήμας λεπτὰς 30 κακοήθεις " ἀναφέρεται ἐπὶ τὴν ἐπιπρέπειαν, ὅτε ὠἀφανίζε- 
νευρώδεις ἔχουσι, λάγνοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τοὺς ὄρνιθας. ταῖι τὰ ἔμπροσθεν προσήκοντα φαίνεσθαι. ὅσοι δὲ τὸ μετά- 
ὅσοι τὰς κνήμας περιπλέους σφόδρα ἔχουσιν, οἷν ὀλίγου ᾧρενον ὕπτιον ἔχουσι, χαῦνοι καὶ ἀνόητοι" ἀναφέρεται ἐπὶ 
διαρρηγνυμένας, βδελυροὶ καὶ ἀναιδεῖς" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸς ἵππους. ἐπεὶ δὲ οὔτε κυρτὸν σφόδρα δεῖ εἶναι οὔτε 
τὴν ἐπιπρέπειαν. οἱ γονύκροτοι κίναιδοι" ἀναφέρεται ἐὶ κοῖλον, τὸ μέσον ζητητέον τοῦ εὖ πεφνκότος, ὅσοις αἱ 
τὴν ἐπιπρέπειαν. οἱ τοὺς μηροὺς ὀστώδεις καὶ νευρώδεις 85 ἐπωμίδες ἐξηρθρωμέναι καὶ οἱ ὦμοι, εὔρωστοι τὼς ψυ-- 
ἔχοντες εὔρωςοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ ἄρρεν. οἱ δὲ τὸς μη- χάς" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ ἄρρεν. ὅσοις δὲ οἱ ὦμοι ἀσθενεῖς, 
ρὸς ὀςώδεις καὶ περιπλέους ἔχοντες μαλακοί" ἀναφέρεται ἄναρθροι, μαλακοὶ τὰς ψυχάς" ἀναφέρεται ἐκὶ τὸ θῆλυ. 

1, ἐγκοίους 75, ἐγκύλους 1.5. }} 8, ἐπίκολπον 159 1Χ5. }} 14. Ἢ -- 15. λαμβάνεται τὰ 775. 1 16. τὴν οπι 2.5. ΠΠ 19. ἐπὶ] δὲ ἐπὶ 25. ἢ 

20. γένος οτὰ 25. ἢ 21. καμπύλοι 751.9. 1 τὰς ὄρνεις τὰς Ζ.5. 1 23. δεισαλέοι ΨΧ41.5. }} 2λ. διμναίων 1.5. }} 26. ὅσοις 1,5. 1 32. ὅσοι 

δὲ τὸς 25. ἡ ὀλῥρν 15. } 84, οἱ --- 35. ἱπιπρέπειαν οαχ Ζ.5. [Π 34. γονύκρατοι Ἀ6. Π] 36. ἄρωςοι 7.5. 1] 37. περιπλοίους Ζ,9. 

8. ὀλίγην τὴν σάρκα 175. ἡ ἀπομοργμένα 2,5, ἀποβρυγμένκ 19, ἀπομορουμένα Ψ5. 1} ἁ εἰ 5. ἐπὶ] δὲ ἐπὶ 2.5. }} 7. εὐπάρωςοι Ἀγ 15. ἢ 

9. τὸν 75. Π 10. ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ ἄρρεν οπὶ Ζ.5. 11. τὸν 741,5, } 46. ἐπὶ ροϑὲ ἢ οπι Ζ5. [ 18 οἱ 19. μορὸὶ 75,.}} 19. χένταιε 
ΤΉ ΚΎΙο. Π 21. σννιομένοι 755, συνεσωσμένοι 7,4. ἢ 23. ἢ] καὶ 2.5, Π ςήθη 15. ἢ 25. ὅσοι --- 26. ἄρρεν ογα 1.5. ἢ 235. ἄσαρκον ἀρ- 
θρώδεις τε καὶ εὕρωςοι 155. ἡ. 833, ὕτε κυρτὸν] ὕτω κυρτὸν 2.5. 



ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΟΝΙΚΑ. 

ταὐτὰ λέγω ἅπερ περὶ ποδῶν καὶ μηρῶν. ὅσοις ὦμοι εὖ- 
λυτοΐ εἰσιν, ἐλεύθεροι τὼς ψυχάς" ἀναφέρεται δὲ ἀπὸ τῷ 
φαινομένου, ὅτι πρέπει τῇ φαινομένη μορφῇ ἐλευθεριότης. 
ἴσοις δὲ οἱ ὦμοι δύσλυτοι συνεσπασμένοι, ἀνελεύθεροι" 
ἀναφέρεται ἐπὶ τὴν ἐπιπρέπειαν. οἷς τὼ περὶ τὰς κλεῖδας 5 
εὔλυτα,, αἰσϑητοιοί" εὐλύτων γὰρ ὄντων τῶν περὶ τὼς κλεῖ- 
δας εὐκόλως τὴν κύησιν τῶν αἰσθήσεων δέχονται. οἷς δὲ 
τὰ περὶ τὰς κλεῖδας συμχκεφραγμένα ἐστίν, ἀναίσθητοι" 
δυσλύτων γὰρ ὄντων τῶν περὶ τὰς κλεῖδας ἐξαδυνατοῦσι 
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ριφέρειαν ἄνω ἀνεστηκυῖαν, λάγνοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τοὺς 
ὠλεκτρυόνας. οἱ δὲ σιμὴν ἔχοντες λάγνοι" ἀναφέρεται ἐπὶ 
τὸς ἐλάφυς. οἷς δὲ οἱ μυκτῆρες ἀναπεκταμένοι, θυμώδεις" 
ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ παθος τὸ ἐν τῷ θυμῷ γινόμενον. οἱ τὸ 
πρόσωπον σαρκῶδες ἔχοντες ῥάθυμοι" ἀναφέρεται ἐπὶ 
τοὺς βοῦς. οἱ τὰ πρόσωπα ἰσχνὰ ἔχοντες ἐπιμελεῖς, οἱ δὲ 
σαρκώδη δειλοί: ἀναφέρεται ἐπὶ τὲς ὄνες καὶ τὼς ἐλάφες. 
οἱ μικρὰ τὰ πρόσωπα ἔχοντες μικρόψυχρι" ἀναφέρεται 
ἐπὶ αἴλουρον καὶ πίθηκον. οἷς τὰ πρόσωπα μεγάλα, νω- 

τὴν κύησιν χαραδέχεσθαι τῶν αἰσθήσεων. ὅσοι τὸν τρ ά:-- το θροΐ" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸς ὄνους καὶ βᾶς. ἐπεὶ δὲ ἔτε μικρὸν 
χιλὸν παχὺν ἔχουσιν, εὔρωςοι τὰς ψυχάς" ἀναφέρεται ὅτε μέγα δεῖ εἶναι, ἡ μέση ἔξις εἴη ἂν τάτων ἐπιεικής. οἷς 

ἐξὶ τὸ ἄρρεν. ὅσοι δὲ λεπτόν, ἀσθενεῖς" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ δὲ τὸ πρόσωπον φαίνεται μικροκρεπές, ἀνελεύθεροι" ἀνα- 
ϑλυ. οἷς τρώχηλος παχὺς καὶ πλέως, θυμοειδεῖς" ἀνα- φέρεται ἐπὶ τὴν ἐπιπρέπειαν. οἷς τὸ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν 
φέρεται ἐπὶ τοὺς θυμοειδεῖς ταύρους. οἷς δὲ εὐμεγέθης μυὴ οἷον κύστιδες προκρέμανται, οἰνόφλυγες. ἀναφέρεται ἐπὶ 
ἄγαν παχχίς, μεγαλόψυχοι" ἀναφῴεται ἐπὶ τὸς λέοντας. (5 τὸ κάθος" ἔςι γὰρ τοῖς σφόδρα ἐμπεκτωκόσι τὰ πρὸ τῶν 
ἐς λεπτὸς μακρός, δειλοί’ ἀναφέρεται ἐπὶ τὸς ἐλάφους. ὀφθαλμῶν οἷον κύςιδες, ἐφεςήκασι, φίλυκνοι" ἀναφέρε- 
ἐς δὲ βραχὺς ἄγαν, ἐπίβουλοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸς λύκες. ται ἐπὶ τὸ πάθος, ὅτι τοῖς ἐξ ὕπνε ἀνεςηκόσιν ἐπικρέμα- 
ἧς τὰ χείλη λεπτὰ καὶ ἐπ᾿ ἄκραις ταῖς συγχειλίαις ται τὼ ἐπὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς. οἱ τοὺς ὀφθαλμὸς μικρὸς 
χρλαρά, ὡς ἐπὶ τῷ ἄνω χείλους πρὸς τὸ κάτω ἐπιβεβλῆ- ἔχοντες μικρόψυχοι" ἀναφῴεται ἐπὶ τὴν ἐπιπρέκειαν καὶ 
σθαι τὸ τρὶς τὼς συγχειλίας, μεγαλόψυχοι" ἀναφέρεται 29 ἐπὶ πίθηκον. οἱ δὲ μεγαλόφθαλμοι νωθροί’ ἀναφέρεται 

ἐπὶ τὸς λέντας. ἴδοι δ᾽ ὧν τις τῦτο καὶ ἐπὶ τῶν μεγάλων ἐπὶ τὸς βὲς. τὸν ἄρα εὖ φύντα δεῖ μήτε μικρὶς μήτε με- 
καὶ εἰρώςων κυνῶν. οἷς τὰ χείλη λεπτὰ σκληρά, κατὼ γάλους ἔχειν τὸς ὀφθαλμές. οἱ δὲ κοίλους ἔχοντες κακῶρ- 
τοὺς κυνόδοντας τὸ ἐπανεςηκός, οἱ ἕτως ἔχοντες εὐγενεῖς" γοι" ἀναφέρεται ἐπὶ πίθηκον. ἔσοι ἐξζόφθαλμοι, ἀβέλτεροι" 
ἐραφέρεται ἐπὶ τὸς ὗς, οἱ δὲ τὰ χείλη ἔχοντες παχέα καὶ ἀναφέρεται ἐπὶ τὴν ἐπιπρέκειάν τε καὶ τὸς ὄνους. ἐπεὶ 
τὸ ἄνω τῷ κατω προκρεμώμενον μωροί: ἀναφέρεται ἐπὶ τὺς 25 ὅτε ἐξόφθαλμον ὅτε κοιλόφθαλμον δεῖ εἶναι, ἡ μέση ἕξις 
ἕνους τε καὶ πιθήκους. ὅσοι δὲ τὸ ἄνω χεῖλος καὶ τὰ λα 

προιςηριότα ἔχουσι, φιλολοίδοροι" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸς κύ- 
νας. οἱ δὲ τὴν ῥῖνα ἄκραν παχεῖαν ἔχοντες ῥάθυμοι" ἀνα- 

φῴεται ἐπὶ τὸς βῦς. οἱ δὲ τὴν ῥῖνα ἀκρόθεν παχεῖαν ἔχον- 

ἂν κρατοίη. ὅσοις ὀφθαλμοὶ μικρὸν ἐγκοιλότεροι, μεγαλό- 
ψυχοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τοὺς λέοντας." οἷς δ᾽ ἐπὶ πλεῖον, 
πραεῖς" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸς βοῦς. οἱ τὸ μέτωπον μικρὸν 
ἔχοντες ἀμαθεῖς" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸς ὗς. οἱ δὲ μέγα ἄγαν 

τες ἀναίσθητοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸς ὗς. οἱ τὴν ῥῖνα ἄκραν 80 ἔχοντες νωθροί" ἀναφέρεται ἐπὶ τοὺς βοῦς. οἱ δὲ περιφερὲς 
ἐξεῖαν ἔχοντες δυσόργητοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τοὺς κύνας. οἱ ἔχοντες ἀναίσθητοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τοὺς ὄνους. οἱ μακρό- 
ἃ τὴν ῥῖνα περιφερῆ ἔχοντες ἄκραν, ἀμβλεῖαν δέ, μεγα- τερον ἐπίπεδον ἔχοντες ἀναίσθητοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸς κύ- 
λέψυχοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τοὺς λέοντας. οἱ δὲ τὴν ῥῖνα ἄ- νας. οἱ δὲ τετράγωνον σύμμετρον τῷ μετώπῳ ἔχοντες με- 
αραν λεπτὴν ἔχοντες ὀρνιθώδεις. οἱ ἐπέγρυπον ἀπὸ τοῦ με- γαλόψυχοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τοὺς λέοντας. οἱ δὲ συννεφὲς 
τώπου εὐθὺς ἀγομένην ἀναιδεῖς" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸς κόρω- 35 ἔχοντες αὐθάδεις" ἀναφέρεται ἐπὶ ταῦρον καὶ λέοντα. οἱ 
χας. οἱ δὲ γρυπὴν ἔχοντες καὶ τοῦ μετώπου διηρθρωμόην δ᾽ ἀτενὲς ἔχοντες κόλακες" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ γιγνόμενον 
μεγαλόψυχοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸς ἀετός. οἱ δὲ τὴν ῥδα παΐθος. ἴδοι δ᾽ ἄν τις ἐπὶ τῶν κυνῶν, ὅτι οἱ κύνες ἐπειδὰν 

ἔγκοιλον ἔχοντες τὼ πρὸ τῷ μετώπε περιφερῆ, τὴν δὲ πε- θωπεύωσι, γαληνὲς τὸ μέτωπον ἔχουσιν. ἐπειδὴ οὖν ἢ τε 
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812 ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΟΝΙΚΑ. 

συννεφὴς ἔξις αὐθάδειαν ἐμφαίνει ἥ τε γαληνὴ κολακείαν, μοὶ ἄγαν μέλανες, δειλοί" ἡ γὰρ ἄγαν μελαΐη χρόα 

ἡ μέση ἀν τότων ἔξις εὐαρμόςως ἔχοι. οἱ σκυθρωπὰ μέ- ἐφάνη δειλίαν σημαίνουσα. οἱ δὲ μὴ ἄγαν μέλανες ἀλλὰ 

τωπα ἔχοντες δυσάνιοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ πάθος, ὅτι οἱ κλίνοντες πρὸς τὸ ξανθὸν χρῶμα εὔψυχοι. οἷς δὲ οἱ ὀφθαλ-- 

ἀνιώμενοι σκυθρωποί εἰσιν. οἱ δὲ κατηφεῖς ὀδύρται" ἀνα- μοὶ γλαυκοὶ ἢ λευκοί, δειλοί" ἐφάνη γὰρ τὸ λευκὸν χρῶ- 
φέρεται ἐπὶ τὸ πάθος, ὅτι οἱ ὀδυρόμενοι κατηφεῖς. οἱ τὴν 5 μα δειλίαν σημαῖνον. οἱ δὲ μὴ γλαυκοὶ ἀλλὰ χαροποὶ 
κεφαλὴν μεγάλην ἔχοντες αἰσθητικοί ἀναφέρεται ἐπὶ εὔψυχοι" ἀναφέρεται ἐπὶ λέοντα καὶ ἀετόν. οἷς δὲ οἰνω- 
τοὺς κύνας. οἱ δὲ μικρὼν ἀναίσθητοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τοὺς ποί, μάργοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τὰς αἶγας, οἷς δὲ πυρώδεις, 
ὄνους. οἱ τὼς κεφαλὰς φοξοὶ ἀναιδεῖς" ἀναφέρεται ἐπὶ τὲς ἀναιδεῖς" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸς κύνας. οἱ ὠχρόμματοι ἐντε- 
γαμψώνυχας. οἱ τὰ ὦτα μικρὼ ἔχοντες πιθηκώδεις, οἱ ταραγμέώνους ἔχοντες τοὺς ὀφθαλμοὺς δειλοί" ἀναφέρεται 
δὲ μεγάλα ὀνώδεις" ἴδοι δ᾽ ἄν τις καὶ τῶν κυνῶν τὸς ἀρί- τὺ ἐπὶ τὸ πάθος, ὅτι οἱ φοβηθώτες ἔνωχροι γίνονται χρώματι 
ςους μέτρια ἔχοντας ὦτα. ἐχ ὁμαλῷ. οἱ δὲ τοὺς ὀφθαλμὲς ςιλπνὸς ἔχοντες λάγνοι" 

Οἱ ἄγαν μέλανες δειλοί" ἀναφέρεται ἐπὶ τοὺς Αἰ ἀναφέρεται ἐπὶ τὸς ἀλεκτρυόνας καὶ κόρακας. 

γυπτίους, Αἰθίοπας. οἱ δὲ λευκοὶ ἄγαν δειλοί" ἀναφέρεται Οἱ δασείας ἔ, ἔχεντες τὼς »νήμας λάγνοι' ἀναφέρεται 
ἐπὶ τὰς γυναΐκας, τὸ δὲ πρὸς ἀνδρείαν συντελοῦν χρῶμα ἐπὶ τὸς τρώγους. οἱ δὲ πρὶ τὰ ςήθη καὶ τὴν κοιλίαν ἄγαν 

μέσον δεῖ τότων εἶναι. οἱ ξανθοὶ εὔψυχοι" ἀναφέρεται ἐπὶ 15 δασέως ἔχοντες, ὑδέποτε πρὸς τοῖς αὐτοῖς διατελῆσιν" ἀνα- 
φέρεται ἐπὶ τοὺς ὄρνιθας, ὅτι ταῦτα τὰ ςήἤθη καὶ τὴν κοι- 

λίαν δασυτάτην ἔχουσιν. οἱ τὰ ςήθη ψιλὰ ἄγαν ἔχοντες 

λοί- ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ πάθος τὸ ἐκ τῷ φόβου γιγνόμενον. ἀναιδεῖς" ἀναφέρεται ἐπὶ τὰς γυναῖκας. ἐπειδὴ οὖν οὔτε 
οἱ δὲ μελίχλωροι ἀπεψνυγμώοι εἰσίν" τὼ δὲ ψυχρὰ δυσ- ἄγαν δασέα δεῖ εἶναι ὅτε ψιλά, ἡ μέση ἕξις κρατίςη. οἱ 
κίνητα᾽ δυσκινήτων δὲ ὄντων τῶν κατὰ τὸ σῶμα εἶεν ἂν 20 τοὺς ὥμους δασεῖς ἔχοντες ὑδέποτε πρὸς τοῖς αὐτοῖς διατε- 

τὸς λέοντας. οἱ πυρροὶ ἄγαν πανϑργοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τὰς 
ὠλώπεκας. οἱ δὲ ἔνωχροι καὶ τεταραγμένοι τὸ χρῶμα, δὲι- 

βραδεῖς. οἷς τὸ χρῶμα ἐρυθρόν, ὀξεῖς, ὅτι πάντα τὰ κατὼ 
τὸ σῶμα ὑπὸ κινήσεως ἐκθερμαινόμενα ἐρυθραίνεται. οἷς δὲ 
τὸ χρῶμα φλογοειδές, μανικοί, ὅτι τὰ κατὰ τὸ σῶμα 
σφόδρα ἐκθερμανϑώτα φλογοειδῆ χροιεὶν ἴσχει" οἱ δὲ ὦκρως 

λοῦσιν" ἀναφέρεται ἐπὶ τοὺς ὄρνιθας. οἱ τὸν νῶτον δασὺν 
ἔχοντες ἄγαν ἀναιδεῖς" ἀναφέρεται ἐπὶ τὰ θηρία. οἱ δὲ τὸν 
αὐχένα ὄπισθεν δασυὺν ἔχοντες ἐλευθέριοι" ἀναφέρεται ἐπὶ 
τοὺς λέοντας. οἱ δὲ ἀκρογίειοι εὔψυχοι" ἀναφέρεται ἐπὶ 

θερμανθέντες μανικοὶ ὧν εἴησαν. οἷς δὲ περὶ τὰ ςήθη ἐπι- 25 τὸς κύνας. οἱ δὲ συνόφρυες δυσάνιοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τὴν τῷ 
φλεγές ἐς! τὸ χρῶμα, δυσόργητοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ πάρες ὁμοιότητα. οἱ δὲ τὼς ὀφρῦς κατεσπασμέώνι πρὸς τῆς 
παθος" τοῖς γὰρ ὀργιζομένοις ἐπιφλέγεται τὰ περὶ τὰ ῥινός, ἐνεσπασμέοι δὲ πρὸς τὸν Ἐῤ παϑμεῦ εὐήθεις" ἐναφέ- 
στήθη. οἷς τὰ περὶ τὸν τράχηλον καὶ τοὺς κροτάφους αἱ ρεται “ἐπὶ τοὺς σῦς. οἱ φριξὰς τὰς τρίχας ἔχοντες ἐπὶ τῆς 
φλέβες κατατεταμώναι εἰσί, δυσόργητοι" ἀναφέρεται ἐπὶ κεφαλῆς δειλοί" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ πάθος, ὅτι καὶ οἱ ἔκ- 
τὸ πάθος, ὅτι τοῖς ὀργιζομένοις ταῦτα συμβαίνει. οἷς τὸ 80 φοβοι γιγνόμενοι φρίσσουσιν. οἱ τὰς τρίχας σφόδρα ἅλας 
πρόσωπον ἐπιφοινίσσον ἐς, αἰσ;χυντηλοί εἰσιν" ἀναφέρεται 
ἐπὶ τὸ παθος, ὅτι τοῖς αἰσχυνομένοις ἐπιφοινίσσεται τὸ 
πρόσωπον. οἷς αἱ γνάθοι ἐπιφοινίσσεσιν, οἰνφλυγες" ἀνα- 
φῴεται ἐπὶ τὸ πιίθος, ὅτι τοῖς μεθύουσιν ἐπιφοινίσσουσιν 

ἔχοντες δειλοί" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸς Αἰθίοπας. ἐπειδὴ ἦν αἵ 
τε φριξαὶ καὶ αἱ σφόδρα οὖλαι δειλίαν ἀναφέρουσιν, αἱ 

ἄκρουλοι ὧν εἶεν πρὸς εὐψυχίαν ἄγουσαι" ἀναφέρεται δὲ 

καὶ ἐπὶ τὸν λέοντα. οἱ τοῦ μετώπου τὸ πρὸς τῇ κε- 
αἱ γνάθοι. εἷς δὲ οἱ ὀφθαλμοὶ δειφονίσσονσθι, ἐκστατρνοὶ 35 φαλῇ ἀναςεῖλον ἔχοντες ἐλευθέριοι" ἀναφέρεται, ἐπὶ τοὺς 
ὑπὸ ὑργῆς᾽ ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ πάθος, ὅτι οἱ ὑπ᾽ ὀργῆς λέοντας. οἱ ἐτὶ τῆς ἀλάώεν πρεξεφυκνθις ἔχοντες τὼς 

ἐξεςηχότες ἐκφοινίεσονται τὸς ὀφθαλμός. οἷς δὲ οἱ ὀφθαλ- τρίχας ἐπὶ τοῦ μετώπου κατὰ τὴν ῥῖνα ἀνελεύθεροι" ἀνα» 
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φέρεται ἐπὶ τὴν ἐκιπρέκειαν, ὅτι δουλοπρεπὲς τὸ φαινό- φέρεται ἐπὶ τὼς γυναῖκας καὶ ἐπὶ τὴν ἐπιπρέπειαν. ὅσοι 
μενον. βαρυτονον φωνῦσι μέγα, μὴ πεπλεγμένον, ἀναφέρεται ἐπὶ τὰς 

Μακροβάμων καὶ βραδυβάμων εἴη ὧν νωθρεπιθέτης εὐρώςυς κύνας καὶ ἐπὶ τὴν ἐπιπρέπειαν. ὅσοι μαλακὸν ὦτο- 
τελεςικός, ὅτι τὸ μακρὰ βαίνειν ἀνυςικόν, τὸ βραδέως δὲ νον φωνῦσι, πραεῖς" ἀναφέρεται ἐπὶ τὰς ὄϊς. ὅσοι δὲ φω- 
μελλητικόν. βραχχυβάμων βραδυβάμων νωθρεπιθέτης ὁ τε- 5 νῦσιν ὀξὺ καὶ ἐγκεκραγός, μαάργοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τῶς 

λεςικός, ὅτι τὸ βραχέα βαίνειν καὶ βραδέως ἐκ ἀνυςοκόν. αἶγας. 

μακροβάμων ταχυβάμων ὑκ ἐπιθετικός, τελεςικός, ὅτι τὸ Οἱ μικροὶ ἄγαν ὀξεῖς" τῆς γὰρ τῷ αἴματος φορᾶς 
μὲν τάχος τελες ικόν, ἡὶ δὲ μακρότης ὑκ ἀνυςικόν. βραχυ- μικρὸν τόπον κατεχόσης καὶ αἱ κινήσεις ταχὺ ἄγαν ἀφυν- 

βάμων ταχυβάμων ἐπιθετικός, ὁ τελες υἱός. περὶ δὲ χει- νῦνται ἐπὶ τὸ φρονῶν. οἱ δὲ ἄγαν μεγάλοι βραδεῖς" τῆς 

ρὸς καὶ πήχεος καὶ βραχίονος φορᾶς, αἱ αὐταὶ ἀναφέρον- 10 γὰρ τῷ αἴματος φορᾶς μέγαν τόπον κατεχέσης αἱ κινήσεις 
ται. οἱ δὲ τοῖς ὦμοις ἐπισαλεύοντες ὀρθοῖς ἐκτεταμένοις βραδέως ἀφιινῦνται ἐπὶ τὸ φρονῶν. ὅσοι τῶν μικρῶν ζη- 
γαλεαγκῶνες" ἀναφέρεται ἐπὶ τοὺς ἵππους. οἱ τοῖς ὦμοις ραῖς σαρξὶ κεχρημώοι εἰσὶν ἢ καὶ χρώμασιν, ἃ διὰ θερ- 
ἐχενταλεύοντες ἐγκεκυφότες μεγαλόφρονες: ἀναφέρεται ἐπὶ μότητα τοῖς σώμασιν ἐπιγίνονται, ὑδὲν ἀποτελῦσιν" ὅσης 
τοὺς λέοντας. οἱ δὲ τοῖς ποσὶν ἐξεστραμμένοις πορευόμενοι γὰρ τῆς φορᾶς ἐν μικρῷ καὶ ταχείας διὰ τὸ πυρῶδες, ὑδέ- 
καὶ ταῖς κνήμαις θηλείαις" ἀναφέρεται ἐπὶ τὼς γυναῖκας. 15 ποτε κατὰ ταὐτόν ἐς! τὸ φρονεῖν, ἀλλὰ ἄλλοτ᾽ ἐπ᾿ ἄλλων, 
εἱ δὲ τοῖς σώμασι περικλώμενοι καὶ ἐντριβόμενοι κόλακες" πρὶν τὸ ὑπερέχον περᾶναι. ὅσοι δὲ τῶν μεγώλων ὑγραῖς 
ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ πάθος. οἱ ἐγκλινόμενοι εἰς τὰ δεξιὰ ἐν σαρξὶ κεχρημώοι, ἢ καὶ χρώμασιν ἃ διὰ ψυχρέτητα ἐγ- 
τῷ πορεύεσθαι κίναιδοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τὴν ἐπιπρέπειαν. γίνονται, ὑδὲν ἐπιτελᾶσιν' ὅσης γὰρ τῆς φορᾶς ἐν μεγάλῳ 

οἱ εὐκινήτες τὸς ὀφθαλμὺς ἔχοντες ὀξεῖς, ἁρπαςικοί" ἀνγα- τόπῳ καὶ βραδείας διὰ τὴν ψυχρότητα, οὐ συνανύει ἀφι- 

φέρεται ἐτὶ τοὺς ἱέρακας. οἱ σκαρδαμύκται δειλοί, ὅτι ἐν 20 κνεμένην ἐπὶ τὸ φρονῆν. ὅσοι δὲ τῶν μικρῶν ὑγραῖς σαρξὶ 
τοῖς ὄμμασι πρῶτα τρέπονται. οἱ κατιλλαντιωρίαν τε, καὶ κεχρημένοι εἰσὶ καὶ χρώμασι διὰ ψυχρότητα, γίονται ἐπι- 
εἷς τὸ ἕτερον βλέφαρον ἐπιβέβηκε τοῖς ὀφθαλμοῖς, κατὰ τελες κοί" ὕσης γὰρ τῆς κινήσεως ἐν μικρῷ, τὸ δυσκίνητον 
μέσον τῆς ὄψεως ἑςηκυίας, καὶ οἱ ὑπὸ βλέφαρα τὰ ἄνω τῆς κράσεως συμμετρίαν παρέσχε τὸ πρῶτον ἐπιτελεῖν. ὅσοι 
τὰς ὀψίας ἀνάγοντες, μαλακόν τε βλέποντες, καὶ οἱ τὰ δὲ τῶν μεγάλων ξηραῖς σαρξὶ κεχρημένοι εἰσὶ καὶ χρώμασι 
βλέφαρα ἐπιβεβληκότες, ὅλως τε πάντες οἱ μαλακόν τε 29 διὰ θερμότητα, γίνονται ἐπιτελες:ικοὶ καὶ αἰσθητικοί" τὴν γὰρ 
καὶ διακεχυμένον βλέποντες, ἀναφέρονται ἐπὶ τὴν ἐπιπρέ. τῷ μεγέθυς ὑπερβολὴν σαρκῶν τε καὶ χρώματος ἡ θερμό- 
πειαν καὶ τὰς γυναῖκας. οἱ τοὺς ὀφθαλμοὺς διὰ συχνοῦ τὴς ἠκέσατο, ὥςε σύμμετρον εἶναι πρὸς τὸ ἐπιτελεῖν. τὼ 
χρόνου κινοῦντες, ἔχοντές τε βάμμα λευκώματος ἐπὶ τῷ μὲν ἦν μεγέθεσιν ὑπερβάλλοντα τῶν σωμάτων η σμυιρό- 
ὀφθαλμῷ, ὡς προσεςηκότας, ἐννοητικοί" ὧν γὰρ πρός τινι τησιν ἐλλείποντα, ὡς τυχόντα ἐπιτελεςικα ἐς! καὶ ὡς 

ἐννοία σφόδρα γένηται ἡ ψυχή, ἴςαται καὶ ἡ ὄψις. 30 ἀτελῇ, εἴρηται. ἡ δὲ τότων μέση φύσις πρὸς τὼς αἰσθήσεις 
Οἱ μέγα φωνῆντες βαρύτονον ὑβριςαί: ἀναφέρεται κρατίςη καὶ τελεςικωτάτη, οἷς ὧν ἐπιθῆται" αἱ γὰρ κινή- 

ἐπὶ τὸς ὄνος. ὅσοι δὲ φωνῦσιν ὠπὸ βαρέος ἀρξάμενοι, τε σεις οὐ διὰ πολλῦ ἦσαι ῥᾳδίως ὠφικνῦνται πρὸς τὸν νοῦν᾽ 

λευτῶσι δὲ εἰς ὀξύ, δυσθυμοιοί, ὀδύρται" ἀναφέρεται ἐὶ σαί τε οὐ κατὰ μικρὸν ὑπερχωρῦσιν. ὥς ε τὸν τελεώτατον 

τὸς βὰς καὶ ἐπὶ τὸ πρέπον τῇ φωνῇ. ὅσοι δὲ ταῖς φωναῖς πρὸς τὸ ἐπιτελεῖν τε ἃ ὧν προθῆται καὶ αἰσθάνεσθαι μέλ- 

ὀξείαις μαλακαῖς κεκλασμῴναις διαλέγονται, κίναιδοι" ὠνα- 35 λοντὰ μέτριον δεῖ εἶναι τὸ μέγεθος. οἱ ἀσύμμετροι πανὃρ- 
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γοι" ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ πάθος καὶ τὸ θῆλυ. εἰ γὰρ οἱ 
ἀσύμμετροι πανῆργοι, οἱ σύμμετροι δίκαιοι ἂν εἴησαν καὶ 
ἀνδρεῖοι. τὴν δὲ τῆς συμμετρίας ἀναφορὰν πρὸς τὴν τῶν 
σωμάτων εὐαγωγίαν καὶ εὐφυΐαν ἀνοιςέον, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς 
τὴν τοῦ ἄρρενος ἰδέαν, ὥσπερ ἐν ἀρχῇ διηρέθη. καλῶς δ᾽ 5 
ἔχει καὶ πάντα τὰ σημεῖα, ὅσα προείρηται, ἀναφέρειν ἐπὶ 
τὴν ἐπιπρέπειαν καὶ εἰς ἄρρεν καὶ θῆλυ" ταῦτα γὰρ τελεω- 
τάτην διαίρεσιν διήρηται, καὶ ἐδείχθη ἄρρεν θήλεος δικαιότε- 
ρον καὶ ὠνδρειότερον καὶ ὅλως εἰπεῖν ὦμεινον. ἐν ὡπάφῃ δὲ 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΟΝΙΚΑ. 

“᾿ 
τῇ τῶν σημείων ἐκλογῇ ἕτερα, ἑτέρων σημεῖα μᾶλλον δὰ- 
λῦσιν ἐναργῶς τὸ ὑποκείμενον. ἐναργέςξερα δὲ τὰ ἐν ἐπ:- 
καιροτάτοις τύποις ἐγγινόμενα. ἐπικαιρότωτος δὲ τόπος ὁ 
περὶ τὰ ὄμματά τε καὶ τὸ μέτωπον καὶ κεφαλὴν καὶ 
αρόσωπον, δεύτερος δὲ ὁ περὶ τὰ στήθη καὶ ὦμους, ἔχ- 

εἴτα περὶ τὰ σκέλη τε καὶ πόδας" τὼ δὲ περὶ τὴν κοιλίαν 
ἥκιςα, ὅλως δὲ εἰπεῖν οὗτοι οἱ τόποι ἐναργέστατα σημεῖα, 
παρέχονται, ἐφ᾽ ὧν καὶ φρονήσεως πλείςης ἐκιπρέκεια γί- 
νεται. 

ΠΕΡῚ ΦΥΤΌΝ, 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ἙΡΜΗΝΕΩΣ ΕἸΣ ΤῸ ΠΕΡῚ ΦΥΤΩΝ ἈΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ. 

Τῷ τῆς ᾿Αριςοτελικῆς ἀειθαλεῖ φιλοσοφίας λειμῶνι πολλαὶ μὲν καὶ 10 πεύει φυταλιάς. ἔχαιρε γῆν ̓ Ιταλὸς Ἐπὶ τύτῳ, καὶ τὰ μεγάλα ἐκόμπαζε" 
ἄλλαι δέλτοι κατὰ τὰ εὐγενῆ παραπεφύκασι τῶν φντῶν, παμφόρυς μὲν 
οἷς θεωρῦμεν, πολύχιοας δὲ καὶ οἷς διαπραττόμεθα προϊέμεναι τὸς καρπός. ἦν 
δὰ πρὸς ταῖς ἄλλαις καὶ ἡ περὶ τῶν φυτῶν ὅσα καὶ φυτὸν εὐφνὲς βραχὺ μέν, 
ἀλλὰ συχναῖς ταῖς χάρισι βρύον καὶ καλλίςοις ἐκφορίοις τὸς τῶν λόγων ἐραν- 

ταῖς ᾽Ἀριςοτελικαῖς γὰρ φιλοτιμεῖσθαι βίβλοις ὑπὲρ πάντας βρενθύεται" 
καὶ τοσῦτον ἐνεκαυχᾶτο τῷ χρήματι, ᾿ιέρξης ὑχ, ἧττον ἐκεῖνος εἰς ἣν ὑπό- 
σκιάσθη καὶ ἣν χρυσέαν ἔδειξε πλάτανον. ἦλθον εἰς ἐπιθυμίαν (μακρὸς ἐξό- 
τοὺ χρόνος) κἀγὼ τῷ φυτῇ" λόγοι γάρ μοι τῶν τῷ κόσμε πάντων χρῆμα τὸ 

φὰς δεξιώμενον, οὐ μόνον λέγω τὺς ἡμετέρες, τὸς πάνυ, τὸς περιφανεῖς τὰ ἐς 16 τιμιώτατον. ἐπόθυν ἐμφορηθῆναι τῶν τότυ καρπῶν, τῶν νοημώτων εἰς ἕξιν 
λόγους καὶ τὴν σοφίαν ἀπαραμίλλυς καὶ τὴν σύνεσιν Αὔσονας, ἀλλὰ καὶ τὸς 

ἐκ μοίρας ᾿Ιταλικῆς, καὶ οὐ τότες μόνον, ἀλλὰ καὶ ὅσυς τοιύτυς οἶδεν ἡ τῶν 
εὐδαιμόνων ᾿ Ἀράβων τρέφειν καὶ τῶν ᾿Ινδῶν. συχνὸν γὼρ ἐνέβαλεν ἵμερον τῶν 
ἑαυτῷ συγγραμμάτων τοῖς ὁπυδήποτε φιλοσόφοις ὁ ἐκ ΣΣταγείρων ἄκρος φι- 

ἐλθεῖν. ἐψυχαγώγει μοι τὴν ἐπιθυμίαν ἐλπίς, καὶ τὴν ἐλπίδα πάλιν εὐχὴ 
διεδέχετο. ἀλλὰ μέχρι πολλῇ τὰ τῆς ἐπιθυμίας ἀτέλεςα, ἡ ἐλπὶς καὶ μόνον 
ἰλκίς" τὰ δὲ τῆς εὐχῆς ἐπετείνετο. τί δ᾽ κἡὶ τῶν ἀγαθῶν ἀπάντων παντελὴς 

αἰτία, καὶ ὑπερτελὴς καὶ προτέλειος: ἠρεμίαν τῇ ἐπιθυμίᾳ χορηγεῖ, τῇ ἐλ- 

λόσοφος. ἀλλὰ τὸ τοιῶῖτον φντὸν ἐκ οἶδ᾽ ὅπως οὐ μόνον αὔανσιν πέπονθε 40 πίδι πέρας, καὶ τὰ τῆς αἰτήσεως τῇ εὐχῇ. ᾿Ιταλὲς γάρ τις ἔκποθεν ἡμΌ 

παρ᾽ ἡμῖν, ἀλλοίωσίν τινα τάχα περὶ τὸ χεῖρον, οἷα φιλεῖ ὁ χρόνος ποιεῖν, 

ἀλλὰ καὶ προθέλυμνον ἐκκοπὴν καὶ εἰς τὸ μὴ ὃν ἀποςροφήν, ὡς ὑδ᾽ ἄν ποτε 

φυτηκόμον εἶδεν, ἀδ᾽ εἰ προῆλθεν εἰς φῶς, ὑπίςη τὰ ἴσα καὶ ᾿Ιταλὸς μα- 
κρὸν χρόνον σὺν ἡμῖν χηρεύων τῇ χρήματος. τοῖς “Άραψιν ἐγνωρίζετο μόνοις, 

αἰφνιδίως ἀναφανείς, ἱκανῶς ἔχων λογικῆς παιδείας καὶ νύσεως, πρόσεισιν 
ὡς ἡμᾶς, ἀσπάζεται χαριέντως, τὰ φιλικὰ προσλαλεῖ, εἶτα τὴν ποθυμίένην 
βίβλον ἡμῖν ἐγχειρίζεται. ηὐφράνθην ἐγὼ ὡς ἐφ᾽ ἑρμαίῳ τῷ χρήματι. 
ἐδεξάμην τὴν βίβλον ἐκθύμως. ὅλος αὐτῆς ἐγενόμην, τὸν ἐγκείμενον νῦν ἀν- 

καὶ μόνοι τῶν τότυ καρπῶν ἀφθόνως ἀπήλαυνον. ἀλλώ τις ἹΚελτὸς μὲν τὸ “6 ελεξάμην ἐπιμελῶς, καὶ οἷον ὡς ἐν ἐσόπτρῳ τῇδε ἐκ πρώτης αὐτῆς βαλβῇ- 

Ὑένος, ἐς τοσῦτον δὲ τῆς τῶν ᾿Ιταλῶν σοφίας ἐλάσας ὡς τῶν πρωτείων παρα- 

χωρεῖν μηδενί, εἶτα βραχὺ τῦτο, καίπερ ὃν τοσῦτον, καθ᾽ ἑαντὸν οἰηθείς, ὧν 

μὴ καὶ τὴν τῶν Ἀράβων μετὰ τὴν τῶν Λατίων μεταλάβοι γνῶσιν καὶ τὴν 

καλλίςην ἔξιν ἀσκήσειεν, ὅλος γίνεται τῇ ἔργο, καὶ εἰς πέρας τὴν γνώμην 
ἀγαγεῖν θέλει καὶ τυχεῖν παντοίως τῇ ἐφετῦ, ςέλλεται λοιπὸν τὴν ἀλλο- 

δαπήν, χρῆται τοῖς Ἄραψι παιδευταῖς, καὶ τῇ εὐφυΐα, συμμετρήσας σπυδὴν 

τοσῦτον εὐμοίρησε παιδείας, φασίν, ὡς δύνασθαι καὶ τὼ τῶν Ἀράβων εἰς 
᾿Ιταλὺς καὶ τὰ τῶν Ἰταλῶν μεταπορθμεύειν εἰς Άραβας. τος ἦν πρός τισιν 

ἄλλαις καὶ τὴν περὶ φυτῶν τήνδε βίβλον μεθερμηνεύει, κἀκ τῶν λογικῶν 

δὸς τὸν ᾿Αριφοτέλην ἔγνων καὶ τὺς ᾿Αριςοτελικὺς κατὰ τῶν πάλαι φιλέσο- 

φύντων ἀντιλογικὺς ἐτασμύς. ἀδικεῖν δ᾽ φήθην, μὰ τὸς λόγες, τὸς λόγως 
αὐτὺς καὶ τὺς αὐτῶν ἐραςώς, καὶ γραφῆναι βασκάνν ψνχῆς πὐλαβήθην, ὧν 
μὲ ταύτην ἱκανῶς ἔχων ὑπὸ τῆς ἄνωθεν χάριτος πρὸς τὴν Ελλάδα μεθερ- 

30 μηνεύσαιμε γλῶτταν καὶ ταῖς λοιπαῖς ᾿Ἀριςοτελικαῖς δέλτοις δείξαιμε 

συναρίθμιον. τῷ τοι καὶ σὺν θεῷ τὸ ἔργον διόνυσα,, καὶ εἰς κοινὴν προθέμην 

τὴν βίβλον τοῖς αἱρυμένοις ἀπόλαυσιν, πολλὴν εὑρὼν τὴν δυσχέρειαν καὶ τὴν 

τῶν ὀνομάτων σύγχυσιν διὰ τὰς συχνὼς τῶν μεθερμηνεύσεων μεταβολὰς ἐκ 

τῆς ἡμετέρας εἰς τὴν τῶν ᾿Ιταλῶν, εἰς τὸς Ἄραβας ἐκεῖθεν, καὶ πάλιν ἐξ 

᾿Αραβικῶν λειμώνων ὅσαι καὶ φυτὸν εὐγενὲς εἰς τὰς ᾿Ιταλικὰς μετῶκης 35 Ἀράβων εἰς ᾿Ιταλύς, καὶ εἰς ἡμᾶς ἐκ τύτων ἐπ᾿ ἔσχατον. ὦ γὰρ διπρόσω- 

ὃ. 8. ἐγγενόμενα 77 Κ6. 11 8. παρέχοντες 751Κ5. ἢ ἐπιπρέπειαν Ψζσ. 
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τος, ὅσοι ἐπὶ ταύτῃ τῇ βίβλῳ, ὁ Σταγειρίτης ὥφθη κατὰ τὸν θρυλλύμενον σχολικαῖς παρασημειώσεσιν, εἴ τι τὺ ἐκ τῆς ἀσαφείας ἄχαρι καὶ ἀτερπές, 
Ἱκίνον ἐκεῖνοι, ὃν καὶ εἰς χρόνον ἄγει λόγος ἰσχνός, ἀλλὰ πολύμορφος κατὰ ἐψυχαγωγήσαμεν, κἀκ τῆς σκληρῶς καὶ τραχείας τὸς λογιεὺς ὁδίτας εἰς 
τὸν Πρωτία τὸν Φάριον, ἐπὴ δὲ πᾶσα δέλτος ἐκ μιᾶς πρὸς ἑτέραν μετα- τὴν λείαν τε καὶ πλατεῖαν ἐχειραγωγήσαμεν, καὶ τῷ ὑπὲρ ἡμᾶς τὴν εὐχαω- 
φερομένη διάλεκτον ἢ κατὰ λέξιν ἢ κατ᾽ ἔννοιαν προχωρεῖ, καὶ ἡ μὲν ὑςέξα ριφίαν καὶ τήν, ὡς εἰκός, ἀνθομολόγησιν ἀπενείμαμεν. τῦτο γὰρ ἀφ᾽ ἡμῶν 
τὸ σκφὶς ἔχυσα τῷ ἀκριβῶς ἀπολείπεται, ἡ δ᾽ ἑτέρα καὶ προτέρα προσόντος 5 ἀπαιτεῖ τῶν ὑπὸ χεῖρα ὁ μόνος σοφὸς καὶ δυνατὸς ϑεὸς κατὰ τὸν θεῖον ἀπό- 

τῷ ἀχριθύς εἰς ἀσάφειαν καταςρέφεται, ἡμεῖς ὡς ἀσφαλεςέρῳ τύτῳ τῇῃ ςολον. τίνας γὰρ ἄλλυ δεῖται παρ᾽ ἡμῶν, ἃς διά τινος τῶν προφητῶν περὶ 

μέρα καὶ ἀδιαβλήτῳ ςοιχῶντες, καθὼς καὶ ἐν ἑτέραις πεποιήκαμεν δέλτοις, ἑαυτῇ λέγει “τὸν ὑρανὸν πληρῶ καὶ τὴν γῆν," καὶ οὗ ἡ οἰκνμένη καὶ τὸ πλή- 

τῆς ἐχριβείας ἰχέμεθα. ἴα δὲ μὴ φαινοίμεθα καὶ χώραν τῇ ἀσαφείᾳ δ. ρωμα αὐτῆς͵ κατὰ τὸν Δαβίδ, καὶ μεθ᾽ ζ πᾶς ἀγρὸς παντοίοις ὡραϊσμένος 
δόντες, ἦν καχίαν καιτελῆ τοῖς λόγοις ἐγνώκαμεν, ἐπανερμηνείαις τισὶ καὶ φυτοῖς: 

«ε« ὦ 

Η ζωὴ ἐν τοῖς ζῴοις καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς εὑρέθη. ἀλλ᾽ ἐν 10 φανεροῖς, εἶτα καὶ τοῖς κεκρυμμένοις ἀκολουθήσωμεν. λέ- 
'μὲν τοῖς ζῴοις φανερὰ καὶ πρόδηλος, ἐν τοῖς φυτοῖς δὲ 
χεχρυμμένη καὶ ὑκ ἐμφανής. εἰς τὴν ταύτης γὰν βεβαίω- 
σιν πολλὴν ἀνάγκη ἐςὶ ζήτησιν προηγήσασθαι. συνίςαται 
γὰρ πότερον ἔχουσιν ἢ ὑχὶ τὰ φυτὰ ψυχὴν καὶ δύναμιν 

γόμεν τοίνυν ὡς ἐὰν εἴ τι τρέφεται, ἤδη καὶ ἐπιθυμεῖ, καὶ 

ἠδύνεται μὲν τῷ κόρῳ, λυπεῖται δὲ ὅτε πεινᾷ" καὶ οὐκ 
Η , - ε Ψ, ᾽ Ν Ν )» 47 ἐμπίπτουσιν αὗται αἱ διαθέσεις εἰ μὴ μετὰ αἰσθήσεως. 

τότου ἄρα θαυμάσιος μέν, οὐ μὴν φαῦλος πλανᾶται σκο- 
ἐκιθυμίας ὀδύνης τε καὶ ἡδονῆς καὶ διακρίσεως. ᾿Αναξαγό- 15 πός, ὃς καὶ τὰ φυτὼ αἰσθάνεσθαι καὶ ἐπιθυμεῖν ἐδόξασεν. 
ρας μὲν ἦν καὶ Ἐμπεδυκλῆς ἐπιθυμίᾳ ταῦτα κινεῖσθαι λές 
σουσιν, αἰσθάνεσθαί τε καὶ λυπεῖσθαι καὶ ἥδεσθαι διαβε- 
βαιοῦνται. ὧν ὁ μὲν ᾿Αναξαγόρας καὶ ζῷα εἶναι καὶ ὅδε- 
σθαι καὶ λυπεῖσθαι εἶπε, τῇ τε ἀπορροὴῇ τῶν φύλλων καὶ 

ὁ δὲ ᾿Αναξζαγόρας καὶ ὁ Δημόκριτος καὶ ὁ Ἐμπεδοκλῆς 
καὶ νοῦν καὶ γνῶσιν εἶπον ἔχειν τὰ φυτά. ἡμεῖς δὲ τὰ 

τοιαῦτα ὡς φαῦλα ἀποτρεπόμενοι τῷ ὑγιεῖ ἐνςῶμεν λό- 

γῳ. λέγομεν οὖν ὅτι τὰ φυτὰ ὅτε ἐπιθυμίαν ὅτε αἴσθησιν 
τῇ αὐζήσει τῦτο ἐκλαμβάνων, ὁ δὲ Ἐμπεδοκλῆς γένος ἐν 20 ἔχουσιν. ἡ γὰρ ἐπιθυμία ὑκ ἔςιν εἰ μὴ ἐξ αἰσθήσεως, καὶ 
τούτοις κεκραμένον εἶναι ἐδόξασεν. ὡσαύτως καὶ ὁ Πλάτων τὸ τοῦ ἡμετέρου δὲ θελήματος τέλος πρὸς τὴν αἴσθησιν 
ἐκιθυμεῖν μόνον αὐτὰ διὰ τὴν σφοδρὰν τὴς θρεπτικῆς δυ- ἀποςρέφεται. ὑχ εὑρίσκομεν γῆν ἐν τοῖς τοιούτοις αἰσθησιν 
νάμεως ἀνάγκην ἔφησεν. ὃ ἐὰν συσταίη, ἥδεσθαι ὄντως ὅτε μέλος αἰσθανόμενον, οὔτε ὁμοιότητα αὐτοῦ, οὔτε εἶδος 
αὐτὼ καὶ λυπεῖσθαι αἰσθάνεσθαί τε σύμφωνον ἔςαι. ἄν δὲ διωρισμένον, ὅτε τι ἀκόλουθον τότῳ, οὔτε τοπικὴν κίνησιν, 
συς αι τῶτο, τῷ ἐπιθυμεῖν, εἰ καὶ ἀὲ τῷ ὕπνῳ ἀνακτῶν- 25 ἔτε ὁδὸν πρός τι αἰσθητόν, ὅτε σημεῖόν τι δι᾿ Ὦ ἀν κρίνωμεν 
ται καὶ ἐγείρονται ταῖς ἔγρηγόρσεσι, σύμῴῳφωνον ἔςαι. ὧσ- ταῦτα αἴσθησιν ἔχειν, καθὼς σημεῖα δι᾽ ὧν ἐπιστάμεθα 
αὐτως καὶ ἐὰν ζητήσωμεν εἰ πνοὴν καὶ γένος ἐκ συγκρώ- ταῦτα καὶ τρέφεσθαι καὶ αὐξάνεσθαι εὑρίσκομεν. οὐδὲ 
σεως ἔχουσιν ἢ τὸ ἐναντίον, πολλὴν ὧν τὴν περὶ τούτου συνίξαται παρ᾽ ἡμῶν τοῦτο εἰ μὴ διότι τὸ θρεπτικὸν καὶ 
ἀμφιβολίαν καὶ μακρὰν ποιήσωμεν τὴν ζήτησιν. τὸ δὲ τὰ αὐξητικὸν νοῦμεν μέρη εἶναι τὴς ψυχῆς. ὁπόταν γοῦν τὸ 
τοιαῦτα, παραλιμκάνειν καὶ μὴ εὐαναλώτοις περὶ τὼ καθ᾽ 30 τοιῦτον φυτὸν εὑρίσκωμέν τι μέρος ψυχῆς τοιαύτης ἐν ἑαυτῷ 
ἕκαστον ἐρεύναις ἐνδιατρίβειν πρέπον ἐστίν. τινὲς δὲ ἔχειν ἔχον, ἐξ ἀνάγκης νοῦμεν καὶ ψυχὴν ἔχειν αὐτό" ὅτε δὲ 
ψυχας τὰ φυτὰ εἶπον, ὅτι γεννᾶσθαι τρέφεσθαι καὶ αὖὐ- ςερεῖται αἰσθήσεως, τότε αἰσθητικὸν αὐτὸ μὴ εἶναι μὴ ἐγχω- 
ξάνσεσθαι, νεώζειν καὶ χλοάζειν γήρᾳ τε διαλύεσθαι τε- ρεῖν ἃ δεῖ" ἡ γὰρ αἴσθησις αἰτία ἐςξὶν ἐλλάμψεως ζωῆς. τὸ 
θεωρήκασιν, ἐπείπερ ἐδὲν ἄψυχον ταῦτα μετὼ τῶν φυτῶν δὲ θρεπτικὸν αἰτία ἐςὶν αὐξήσεως πράγματός τινος ζῶντος. 
ἔχαι κοινά, διότι δὲ ἔχουσι ταῦτα τὼ φυτά, καὶ τὸ ἐπι- 35 αὗται δὲ αἱ διαφοραὶ προβαίνουσιν ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ὅτι" 
ϑυμίᾳ ὡσαύτως κατέχεσθαι ἐπίςευον. ἀλλὰ πρῶτον τοῖς δυσχερὲς ἐν ταὐτῷ μεταξὺ ζωῆς καὶ τῆς ςερήσεως αὐτῆς 
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μέσον τι καταλαβεῖν. εἴποι δέ τις ἂν ὡς ἐπεὶ τὸ φυτὸν 
ζῶν ἐςίν, ἤδη τῶτο καὶ ζῶον εἴποιμεν ἄν. οὐδαμῶς. καὶ 

γὰρ δυσνδητόν ἐς! τὴν διοίκησιν τῇ φυτῷ ὠποδιδόναι τῇ δὶοι- 
κήσει τῆς ψυχῆς τῷ ζῴου. τὸ γὰρ τὰ φυτὼ τῷ ζῆν ἀπο- 

ΠΕΡῚ ΦΥΤΩΝ Α. 

ἐκ ζωῆς εἰς μὴ ζωὴν κατὼ βραχύ, ὡς καὶ τὰ καθ᾽ ὄκαςτν. 
δυνάμεθα δὲ καὶ ἄλλως λέγειν, ὅτι ἔςιν ἔμψυχον τὸ φυ- 
τόν, καὶ ἀ λέγομεν ὅτι ἄψυχον. εἰ ἔχει δὲ ψυχήν, ὁ λέγο- 
μήν ὅτι καί τινα ἤδη ἔχει αἴσθησιν. πρῶγμα γὰρ τὸ τρε- 

ᾧασκον ὕτως, τῦτο ἐςὶν ὅτι ἐκ αἰσθάνονται. καὶ γάρ εἰσι 5 φόμενον ὑκ ἔςιν ἄνευ ψυχῆς. πᾶν δὲ ζῷον ἔχει ψυχήν. 
καί τινα ζῷα γνώσεως ἐςερημένα. ἐπεὶ δὲ ἡ φύσις τὴν τὸ τὸ δὲ φυτόν ἐςιν ἀτελὲς πρᾶγμα. πάλιν τὸ ζῷον ἔχει 
ζῴς ζωὴν ἐν τῷ θανάτῳ φθείρασα, πάλιν ἐν τῷ ἰδίῳ γένει μέλη διωρισμένα, τὸ φυτὸν ἀδιόριςα. ἔχει δὲ ὕλην οἰκείαν 

᾽’ ᾿ “ ,ὔ » “ἢ ᾽ν» » ,ὔ ΓΝ Υ ᾽ Η “ λ ͵ Ἀ 
ταύτην διὰ γενέσεως συντηρεῖ, πάντῃ ἀσύμφωνόν ἐςιν ἵνα κινήσεως, ἣν ἔχει ἐν ἑαυτῷ. πάλιν δυνάμεθα λέγειν τὰ 
μέσον ἐμψύχου τε καὶ ὠψύχου ἄλλο τι μέσον τιθῶμεν. φυτὰ ψυχὴν ἔχειν, ὅτι ψυχή ἐςιν ἡ ποίῦσα ἐν αὐτοῖς 
ἐπιςάμεθα δὲ ὅτι καὶ τὰ κογχύλιά εἰσι ζῷα, γνώσεως ἐςε- 10 γεννᾶσθαι τὰς κινήσεις. ἐπιθυμία δὲ καὶ κίνησις ἡ ἐν τό-- 
ρημώα, διότι εἰσὶ φυτὰ ἐν ταὐτῷ καὶ ζῷα. μόνη ἄρα ἡ 
αἴσθησίς ἐςιν αἰτία δι᾽ ἣν ταῦτα λέγονται ζῷα. τὰ γὰρ 
γένη διδόασι τοῖς οἰκείοις εἴδεσιν ὀνόματα καὶ ὁρισμός, τὰ 
δὲ εἴδη τοῖς οἰκείοις ἀτόμοις ὀνόματα. δεῖ τε τὸ γένος ἐκ 

ποις ὑκ ἔςιν εἰ μὴ κατὼ αἰσθήσεως. πάλιν τὰ ἕλκειν τροφήν 
ἐςιν ἐξ ἀρχῆς φυσικῆς, καὶ τοῦτ᾽ αὐτό ἐςι τὸ κοινὸν ζῴου 
καὶ φυτῦ. ὑκ ἔςαι δὲ φροντὶς ἐπὶ τῇ ἑλκύσει τῆς τροφῆς 

» Δ, Ἀ ΄, -- - Ἀ ΄ 2 
αἰσθήσεως τὸ παράπαν, ὅτι πᾶν τὸ τρεφόμενον χρήζει ἐν 

μιᾶς καὶ κοινῆς αἰτίας εἶναι ἐν τοῖς πολλοῖς, καὶ οὐκ ἐκ 15 τῇ οἰκείᾳ τροφῇ δύο ποιοτήτων τινῶν, θερμότητός φημι καὶ 

πολλῶν. ὁ λόγος δὲ τῆς αἰτίας, δι᾿ ἣν βεβαζται τὸ γένος, ψυχρότητος" καὶ διὰ τῦτο δεῖται τροφῆς ὑγρᾶς ὁμοίως καὶ 
οὐ τῷ τυχόντι ἐςὶ γνώριμος. πάλιν εἰσὶ ζῷα ἅπερ ςερῦν- ξηρᾶς ἡ δὲ θερμότης καὶ ἡ ψυχρότης εὑρίσκεται ἐν βρώ» 
ται γένες θήλεος, ἕτερα ἅπερ οὐ γεννῶσιν, ἕτερω ἅπερ κόγ- μασι ξηροῖς καὶ ὑγροῖς. οὐδεμία δὲ τῶν τοιούτων φύσεων 
σιν ὑκ ἔχουσιν" καὶ εἰσὶν ἄλλα διαφόρων χρωμάτων, καὶ χωρίζεται τῆς συμμετόχε αὐτῆς. διὰ τῦτο γὼρ καὶ πρώ- 
εἰσί τινα ἃ ποιῶσι τόκον ἑαυτοῖς ἀνόμοιον, εἰσί τε ἄλλα ἃ Σῶ τως ἐγένετο ἡ τροφὴ τῷ τρέφοντι συνεχὴς ἕως καὶ εἰς 
αὐξανεσιν ἐκ τῆς γῆς ἢ ἐκ δένδρων. τίς ἦν ἐςὶν ἡ ἀρχὴ ἡ αὐτὴν τὴν ὥραν τῆς φθορᾶς" καὶ ὀφείλυσι χρῆσθαι ταύτῃ 
ἐν τῇ ψυχῇ τῷ ζῴου; τί ἄλλο εἰ μὴ τὸ εὐγενὲς ζῷον, ὃ τὸ ζῷον καὶ τὸ φυτὸν τοιαύτῃ ὁποῖόν ἐς ιν ἑκάτερον αὐτῶν. 
τὸν οὐρανὸν περιοδεύει, τὸν ἥλιον, τὰ ἄςρω καὶ τὸς πλά- Διερευνήσωμεν ἕν καὶ τῦτο, ὃ προηγήσατο ἐν τῷ ἡμε- 2 
νητας, τὰ ὠπὸ τῆς ἐνειρμένης ἐξωτερικὰ ὠμφιβολίας, ἃ δὶ τέρῳ λόγῳ, περὶ ἐπιθυμίας φυτοῦ καὶ κινήσεως αὐτοῦ καὶ 
καὶ ὠπαθὰ εἰσίν; ἡ γὰρ αἴσθησις τῶν αἰσθανομένων πάθος. 15 ψυχῆς ἰδίας, καὶ εἴ τι ἀναλύεται ἀπ᾿ αὐτῇ τῷ φυτῇ, ὅσον 

ἰςέον δὲ καὶ ὅτι ὑκ ἔχεσι τὰ φυτὰ κίησιν ἐξ ἑαυτῶν" τῇ 

γὼρ γὴ εἰσὶ πεπηγότα, ἡ δὲ γῇ ὠκίνητός ἐςι, συλλογισώ- 
μεθα τοίνυν πόθεν ὧν ταύτῃ ζωή, ἶνα ποιήσωμεν καὶ αὐτὰ 
αἰσθητικά. ὁ γὰρ περιέχει ταῦτα ἣν πρᾶγμα κοινόν. λέ- 

εἰς πνοήν. ᾿Αναξαγόρας γὰρ εἶπε ταῦτα ἔχειν καὶ πνοήν. 
καὶ πῶς, εἴπερ εὑρίσκομεν πολλὰ ζῷα μὴ ἔχοντα πνοήν, 
καὶ πάλιν εὑρίσκομεν ὠκριβῶς ὅτι τὰ φυτὰ ὅτε ὑπνώττο- 
σιν ὅτε γρηγορῦσιν. τὸ γὰρ γρηγορεῖν ὑδέν ἐςτν εἰ μὴ ὠτὰ 

Ὕομεν δὲ ὅτι τῆς ζωῆς τῶν ζῴων κοινή ἐςτν αἰτία ἡ αἴσθη- 30 διαθέσεως τῆς αἰσθήσεως, τὸ δὲ ὑπνώττειν ὁδὲν εἰ μὴ ἀσθέο 

σις. αὕτη δὲ ποιεῖ διώρρισιν μέσον ζωῆς καὶ θανάτου. ὁ 
ἐρανὸς δὲ ἐπεὶ ἔχει διοίκησιν εὐγενεςἐέραν καὶ ἀὠξιολογωτέ. 

ραν τῆς ἡμετέρας διοικήσεως, ἀπεμακρύνθη τότων. δεῖ τοῖ- 
νων ἷνα τὸ ζῷον τὸ τέλειον καὶ τὸ ἠλαττωμένον ἔχῃ τι κοι 

νεια αὐτῆς" καὶ ὄχ, εὑρίσκεταί τι τότων ἐν πράγματι τρῶν 
φομέῳ μὲν πάσαις ὥραις κατὼ διοίκησιν μίαν, ἐν τῇ οἰκείῳ 
δὲ φύσει μὴ αἰσθανομένῳ. τὸ γὰρ ζῷον ὅτε τρέφεται, τί 
συμβαίνει; τὸ ἀναβαίνειν ἀναθυμίασιν ἀπὸ τῆς τροφῆς πρὸς 

΄ » , ε “ »-» »-“' ΩΝ - -»“ νόν" καὶ τῦτο ἐςὶν ὁ σκοπὸς τὸς ζωῆς. τῇ ταύτης γῦν ςε- 85 τὴν κεφαλὴν αὐτῷ, καὶ ὑπνώττειν ἐντεῦθεν πάντως" καὶ ὅταν 

ρήσει δεῖ ἵνα πῶς τις ὠποχωρῇ τῶν τοιύτων ὀνομάτων, ὅτι 
οὐκ ἔς, μέσον. ἡ δὲ ζωή ἐςι μέσον" τὸ γὰρ ἄψυχον οὐκ 
ἔχει ψυχὴν ὑδέ τι τῶν μερῶν αὐτῆς. τὸ δὲ φυτὸν ὑκ ἔςιν 
ἐκ τῶν ςερυμένων ψυχῆς, ὅτι ἐν αὐτῷ ἐς τι μέρος ψυχῆς" 

καταναλωθῇ ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἀναβαύτεσω πρὸς τὴν κεφαλήν, 
τότε γρηγορεῖ, ἕν τισι δὲ τῶν ζῴων ἐςὶν αὕτη ἡ ἀναθυμέα»- 
σις πολλή, καὶ τέως ὀλέγον ὑπνώττυσιν. ὁ δὲ νυςαγμός ἔς: 

συνοχιὶ τῆς κινήσεως, ἡ δὲ συνοχὴ πάλιν ἠρεμία πρώγματος 
ἀλλ᾽ ὑκ ἔςι ζῷον, ὅτι ὑδὲ αἴσθησις ἐν αὐτῷ, ἐξέρχεται δὲ (0 κινεμίνε. καὶ δὲ μάλιςα καὶ κυρίως ἐςὶ ζητητέον ἐν ταύτῃ τῇ 

1. ἐἴἶχη ας [ 3, δυσχερές Ῥ4. ἢ 5. αἰσθάνεται Να, ᾿ὶ 10. δὲ οἵα 5, ἢ 14. τε δὲ π. ἢ 20. ἃ -- 4] ἧπερ --- ἅπερ ἡ. Τ 28. 
ζωήν ΝΑΡ“π, ἸΠ 82. ἔμ Ναπ, ἢ 40. δὲ καὶ ἐκ Νέῃ. 

: 2. ἔςιν οπιὶ Ῥα. ἢ 7. οἰκείαν ἔν κινέσεως Νά. ἢ 13. ἐν δα, ἢ 17. κἡ Ροβὲ καὶ οπι )γηπ. 22. φντὸν τῇ τοιαύτη Νκ. ἢ 28. δι. 
βευπίσομεν Να, ἢ 27. ζῷα] τῶν ζώων Νκ. 1] 31. εὑρίσκοντα! Ῥο, ἢ τρεφομένων εἰ 33, αἰσθανομένων Νσπ. ἢ 33. τῷ γὰρ ζώω ΝΥ“. 

-- 



ΠΕΡῚ ΦΥΤΩ͂Ν Α. 

ἐπιςήμη, τοῦτο ἐςὶν ὅπερ εἶτεν ὁ Ἐμτεδυκλῆς, ἤγουν εἰ 
ὑρίσκεται ἐν τοῖς φγτοῖς γένος θῆλυ καὶ γώος ἄρρεν, καὶ 
εἰ ἔςιν εἶδος κεκραμένον ἐκ τόέτων τῶν δύο γενῶν. λέγομεν 
τοΐυν ὅτι τὸ ἄρρεν, ὅτε γεννῷ, εἰς ἄλλο γεννᾷ, καὶ εἰσὶν 
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νειν καὶ ἐν τῇ μίξει τῶν ἀρρένων καὶ τῶν θηλέων φυτῶν, 
ὡς ἐκὶ τῶν ζῴων, ὅτι καὶ ἡ μίξις τῶν φυτῶν ἐςὶν ἐν δὶον- 
κήσει τινί ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ζῴοις, ὅτε μέγνυνται, τὰ γώη 
μέγνυνται καὶ αἱ δυνάμεις τῶν γενῶν, αἵ ' ἦσαν πρότερον 

ἄμφω κεχωρισμένα ἀπ᾽ ἀλλήλων. ἐπεὶ γὺν εὑρίσκεται ἐν 5 κεχωρισμέναι, καὶ προῆλθεν ἐκ τύτων ἀμφοτέρων πρῶγμά 
τοὶ φυτοῖς ὅτι ἔχει. τὰ φυτὰ γόος ἄρρεν καὶ θῆλυν, καὶ τι ἕν᾽ ὃ δὴ ὑκ ἔςιν ἐν τοῖς φυτοῖς. ὁ γὰρ ὅτε μίγνυνται 
πάντως τὸ μὲν ἄρρεν ἐςὶ τραχύτερον καὶ σκληρότερον καὶ τὰ γένη, καὶ αἱ δυνώμεις αὐτῶν μετὰ ταῦτα γύονται κε- 
μᾶλλον φρίσσον, τὸ δὲ θῆλυ ἀσθενέξερον καὶ καρποφόρον χωρισμώαι. εἰ γὴν ἡ φύσις ἔμιξε τὸ ἄρρεν μετὰ τῷ θήλεος, 
«λέν, πάλιν ὀφείλομεν ζητεῖν πότερον εὑρίσκονται ταῦτα καλῶς προέθη, ὅτι ἐχ εὑρίσκομεν ἐνέργειαν τινα ἐν τοῖς 
τὰ δύο γέη κεκραμύα ἅμα ἐν τοῖς φυτοῖς, ὡς εἶτεν᾽ Ἐμ- ι0 φυτοῖς παρὰ τὴν γένεσιν τῶν καρπῶν. οὐδὲ γάρ ἐςι ζῷον 
πεδοκλῆς. ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐχ ὑπολαμβάνω τοῦτο τὸ πρᾶγμα 
οὕτως ἔχειν. τὰ γὰρ κεκραμίνα ὀφείλουσιν εἶναι πρῶτον 
ὠτλὰ ἐν ἑαυτοῖς, καὶ εἶναι καθ᾽ αὐτὸ μὲν τὸ ἄρρεν καθ' 
αὐτὸ δὲ τὸ θῆλυ, κἀντεῦθεν κιρνῶσϑαι. ἡ δὲ κρᾶσις ὑκ ἔςαι 

κεχωρισμένον τοῦ θήλεος εἰ μὴ ἐν ὥραις αἷς ἃ συνάπτεται. 

τοῦτο δέ ἐςι διὰ τὰς πολλὰς ἐνεργείας αὐτῷ καὶ διὰ τὰς 

πολλὰς αὐτὸ ἐκιςήμας. εἰσὶ δὲ οἴτινες τὰ φυτὰ πεκλη- 
ρωμένα ὑπολαμβάνασι, καὶ τὴν χώριν τῆς ζωὴς αὐτῶν 

εἰ μὴ διὰ τὴν οἰκείαν γένεσιν. εὑρέθη γὰν ἐν τοῖς φυτοῖς πρὸ 45 εἶναι διὰ τὰς δύο δυνάμεις ὡς ἔχει, ἤγουν διὼ τὴν τροφὴν 
τῆς κράσεως κρᾶσις, ἢ καὶ ὀφείλει εἶναι αἰτία ποιητικὴ καὶ 

παθητικὴ ἐν μιᾷ ὥρᾳ" ἀλλ᾽ οὐχ εὑρίσκεται ἀρρενότης καὶ 
᾿ θηλύτης ἡνωμώναι ἕν τινι τῶν φυτῶν. εἰ δὲ τῦτο ὕτως ἦν, 

΄ ΑῚ Ν »“ τάχα ἂν τὸ φυτὸν ἥν τελειότερον τῷ ζῴκ. καὶ πῶς, εἴπερ 

τὴν ἐπιτηδείαν εἰς τὸ τρέφειν αὐτὰ καὶ διὰ τὴν μακρότητα, 
τῆς οἰκείας ὑπάρξεως καὶ τοῦ καιρῇ ὁπόταν βλαςανῃ καὶ 
καρποφορῇ ἡ ζωὴ αὐτῶν, καὶ ςρέφηται πρὸς αὐτὼ ἡ νεό- 
τῆς αὐτῶν, καὶ οὐ γίνηται ἐν αὐτοῖς τι περιττόν. οὐ δεῖ- 

τὸ ζῷον ὶ δεῖται ἐν τῇ οἰκείᾳ γενέσει πράγματός τινος ἐξω- Ὦ ται δὲ τὸ φυτὸν ὕπνου διὰ πολλὲς αἰτίας, ὅτι κεῖται τὸ 
τεριχοῦ͵, τὸ δὲ φυτὸν τοῦτο δεῖται ἐν τοῖς καιροῖς τοῦ ἔτος; φυτὸν ἐν τῇ γῇ, καὶ δεσμεῖται ὑπ᾽ αὐτῆς, καὶ ἐκ ἔχει κί 
δεχαι γὰρ ἡλίου καὶ εὐκρασίας καὶ τοῦ ἀέρος πλέον" καὶ νήσιν ἐν ἑαυτῷ, ὑδὲ ὅρον διωρισμένον ἐν τοῖς οἰκείοις μέρε- 
τύότων δεῖται μᾶλλον ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐκφύσεως αὐτοῦ. ἔςι σιν ὅτε αἴσθησιν ἔχει, ὅτε κίνησιν αὐτοπροαίρετον, οὔτε ψν- 

δὲ καί τις ἀρχὴ τῆς μὲν τροφῆς τῶν φυτῶν ἀπὸ τῆς γῆς, χὴν τελείαν" τοῦτο δὲ ἔχει μᾶλλον μέρος μέρους ψυχῆς. 
καὶ πάλιν ἀρχὴ ἑτέρα τῆς γενέσεως ἀπὸ τῷ ἡλία. εἶπε δὲ ες καὶ τὸ φυτὸν οὐκ ἐδημιουργήθη εἰ μὴ διὰ τὸ ζῷον, τὸ δὲ 
καὶ ̓Αναξαγόρας ὅτι ἡ ὑγρότης τότων ἐςὶν ἀπὸ τῆς γῆς, ζῷον οὐκ ἐδημιουργήθη διὰ τὸ φυτόν. καὶ πάλιν ἐὰν εἴπῃ 
καὶ διὰ τοῦτο ἔφη πρὸς Λεχίνεον ὅτι ἡ Ὑἢ μήτηρ μέν ἐξι τις ὅτι τὸ φυτὸν δεῖται μὲν τροφῆς εὐτελῦς καὶ μοχθηρᾶς, 
τῶν φυτῶν, ὁ δὲ ἥλιος πατήρ. ἀλλὰ τὴν κρᾶσιν τῷ ἄρρε- εἰ καὶ δεῖται δὲ τοιαύτης, ὅμως κατὰ πολὺ ςαθηρᾶς καὶ 

νος τῶν φυτῶν καὶ τῷ θήλεος ὀφείλομεν διατυπώσασθαι ὀχ συνεχῶς καὶ μὴ ῥᾳδίως διαφθειρομίνης, κἀντεῦθεν συνίς ω- 

ὕτως ἀλλ᾽ ἄλλῳ τινὶ τρόπω, οἷον ὅτι τὸ σπέρμα τῷ φυτοῦ Ὁ ται ίνα τὸ ὃν ἔχη τι κρεῖττον παρὰ τὸ ζῷον, καὶ διὼ Ω [ὠχως βμωῶ ΧῊ τι Χχρ αρ 

ὅμοιόν ἐςιν ἐγκυμονήσει ζῴκ, ἥτις ἐς) μίξις ἀρρενός τε καὶ 
ϑύλεος. καὶ ὥσπερ ἐςὶν ἐν τοῖς ᾧοῖς ὅτε γίνεται νευσσός, 
ἔςιν ἐντεῦθεν καὶ ἡ τροφὴ αὐτῷ μέχρι καὶ αὐτὴς τῆς ὥρας 

τὴς συμπληρώσεως καὶ τῆς οἰκείας ἐξόδυ, καὶ τότε τὸ θῆλυ 

τῦτο ἀνάγκη καὶ πρώγματα ἄψυχα εἶναι εὐγενέξερα τῶν 
ἐμψύχων. ἀλλὰ ἔργον ἣν τοῦ ζῴου ἐςῚὶ κρεῖττον παρὼ πᾶν 
ἔργον τῷ φυτῷ. ἄλλως τε εὑρίσκομεν καὶ ἐν τῷ ζῴῳ πά- 
σας τὰς δυνώμεις τὰς ἐν τῷ φυτῷ, καὶ ἄλλας πολλάς, ὁ 

ἐκτίθησι τὸν νεοσσὺν ἐν μιᾷ ὥρᾳ" ὕτω καὶ τὸ σπέρμα τοῦ 35 μὴν καὶ ἔμπαλιν. εἶχε πάλιν ὁ Ἐμπεδυκλῆς ὅτι τὰ φυτεὶ 

φυτοῦ. εἶπο δὲ πάλιν ᾿Ἐμπεδυκλῆς ὅτι τὰ φυτά, εἰ καὶ ἔχουσι γένεσιν ἐν κόσμῳ ἡλαττωμέῳ καὶ οὐ τελείῳ κατὰ 

νοσσὺς ὁ γεννῶσι, διότι τὸ γεννώμενον ἀ γεννῶται εἰ μὴ ἐκ τὴν συμπλήρωσιν αὐτῇ, ταύτης δὲ συμπληρυμόης ὁ γεννᾶται 

τῆς φύσεως τῷ σπέρματος, καὶ ὅτι ὅπερ μένει ἐξ αὐτοῦ ἐν ζῶον. ἀλλ᾽ οὗτος ὁ λόγος ἀνείρμοςς ἐς!, διότι ὁ κόσμος ὁλο- 

τῇ ἀρχῇ τροφὴ γίνεται τῆς ῥίζης, καὶ τὸ γεννώμενον κινεῖ τελής ἐς καὶ διηνεκής, καὶ ἐκ ἔπαυσε πώποτε γεννᾶν ζῷα 

αὐτὸ ἑαυτὸ παραυτίκα, ὅμως ὕτως ὀφείλομεν ὑπολαμβά- καὶ φυτὰ καὶ πάντα ἀλλοῖα εἴδη. ἐν ἑκάςῳ δὲ εἴδει τῶν 

15. ἴν Νκ. αὶ 22. ἕαρος ΝΎΡο. ἢ 23. τὸτν Νεπ. ᾿ς 25. ἀπὸ τῆς ἡσίσεως Ῥα. ἢ 36. δὲ οπι ΝΉΡ“. ἢ 37. τοσσὸς Ῥ΄. Β 56. ὅτι 

οἱ Ῥο. ἢ μένε:] μὲν εἰ ΝΡ, ἢ αὐτῶν Ν αι. : 

4. τῶν δοϊδ θ. οἵκ πι. ἢ 3. οἱ 6. ὅταν Νοη. 1 12. Ῥτίωβ τὰς οἴσα τε τουδὶ Ῥο οἵα πυὺ 11 ϑὰς Δ. ἢ ἑπάρξεως Ῥ’. 119. 
ἡδτται Ῥο. 1 20. κεῖται] μέτει πι καὶ 24. μέρος οτα Νσ. Ὁ 25. εἰ μὴ -- 236. ἐδημινυργήϑη οἷα Ῥ΄. Ὀ2 
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φυτῶν ἔςι θερμότης καὶ ὑγρότης φυσική, ἥτις ὁπόταν ἀνω- 
λωϑθεΐη, ἀσθενῦσι τὼ φυτὰ καὶ γυράσκεσι καὶ φθίνεσι καὶ ζη- 
ραΐνονται. καὶ τινὲς μὲν λέγυσι τῶτο φθοράν, ἄλλοι δ᾽ ἐχί, 

8 τινὰ τῶν φυτῶν ἔχεσί τι ὑγρὸν ὡς ῥητίνην, ὡς κόμι, 

ΠΕΡῚ ΦΥΤΩΝ Α. 

ψυχῆς, ὁδὲ διάθεσιν ἴσην διαθέσει ψυχῆς. ἐὰν γὺν κατὼ 
ἀναλογίαν θῶμεν τὰ μέρη τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν μερῶν τῷ 
φυτῷ, μηκυνθήσεται ὁ λόγος, καὶ τυχὸν οὐδὲ δυνηθείημεν 
διεξελθεῖν ὧν ταῦτα, μεγάλαις διαφοραῖς ὠπαριθμοῦντες 

ὡς σμύρναν, ὡς θυμίαμα καὶ ὡς κόμι ᾿Αραβικόν. πάλιν ς τὼ μέρη τῶν φυτῶν. καὶ γὼρ μέρος ἑκάστου πράγματος ἐκ 
τινὰ δένδρα ἔχουσι δεσμοὺς καὶ φλέβας καὶ κοιλίαν καὶ 
φιτροὺς καὶ φλοιὸν καὶ μυελὸν ἐντός. καὶ τινὰ ὡς ἐπὶ τὸ 
πλεῖστόν εἰσι φλοιός. καὶ τινῶν μὲν ὁ καρπὸς ὑπὸ τὸν 

τὰ ἰδίς γύες ἐςὶ καὶ ἐκ τῆς ἰδίας ἀσίας. καὶ ὅταν γεννηθῇ τι 
εἶδος φυτῖ, μένει ἐν τῇ οἰκείᾳ διαθέσει, ἂν μή τινι χρονικῇ 
ἀσθενείᾳ καὶ βαρείῳ τῆς οἰκείας ἐκπέσῃ τοιῶσδε διαθέσεως, 

φλοιὸν ἤγουν ἐντὸς τοῦ φλοιοῦ καὶ τοῦ φιτροῦ, καὶ τινὼ τῶν ἀνθέων τοίνυν καὶ τῶν καρπῶν καὶ τῶν φύλλων τῶν 
μὲν μέρη τῷ δένδρυ εἰσὶν ἁπλᾶ, ὡς ὁ χυμὸς ὁ εὑρισκόμε- το ἐν τοῖς φυτοῖς τινὰ μὲν ἐν παντὶ ἔτει εἰσί, τινὰ δὲ ἐχ, οὖ- 
νος ἐν αὐτοῖς καὶ οἱ δεσμοὶ καὶ αἱ φλέβες" τινὰ δέ εἰσι τως ἔχει οὐδὲ διαμένεσιν, ὡς ὁ φλοιὸς καί τι σῶμα πῖ- 
σύνθετα ἐκ τότων, ὡς κλάδοι καὶ λύγοι καὶ φύλλα. ταῦ- πτὸν ἀπὸ πράγματος τῷ ὠπορρίπτοντος τῦτο διά τινα αἰτίαν. 
τὰ δὲ πάντα ὑχ, εὑρίσκομεν ἐν πᾶσι τοῖς φυτοῖς. τινὰ γὰρ ὁ μένουσι δὲ ταῦτα ἐν τῷ φυτῷ, ὅτι πολλάκις πίπτουσιν 
τῶν φυτῶν ἔχουσι καὶ ταῦτα καὶ ἄλλα μέρη, λύγους, ἐξ αὐτῷ μέρη τινὰ μὴ διωρισμένα, ὡς τρίχες ἐξ ὠνθρώπων 
φύλλα, κλάδους, ἄνθη καὶ βλαςοὺς καὶ φλοιὸν τὸν περι- (5 καὶ ὄνυχες. πλὴν γεννῶνται τρίχες ἢ ἐν αὐτοῖς τοῖς μέρεσιν 

᾿ κυκλοῦντα τὸν καρπόν. καὶ καθώς εἰσι καὶ ἐν τοῖς ζῴοις 

μέλη ὁμοιομερῆ, οὕτω καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς. καὶ ἕκαςα τῶν 
μερῶν τοῦ φυτοῦ σύνθετα εἰσὶν ὅμρια μέλεσι ζῴου" ὁ δὲ 
φλοιὸς τῷ φυτοῦ ὅμοιός ἐςι φυσικῶς δέρματι ζῴον, οἱ δὲ 

ὅθεν ἐξέπεσον, ἢ ἐκτὸς ἐν ἄλλοις. καὶ ἤδη φανερὸν γέγονεν 

ὅτι τὼ μέρη τοῦ φυτοῦ οὐκ εἰσὶ διωρισμένα, εἴτε καὶ μή, 
ὠλλὼ μόνον ἀδιόριςα. ἡμῖν δὲ αἰσχρόν ἐστι λέγειν πρά- 
γματώ τινα μεθ᾽ ὧν αὐξάνεται τὸ ζῷον καὶ συμπληρῦται 

δισμοὶ πάλιν ὅμοιοι νεύροις ζῴου. ὁμοίως καὶ τὼ λοιπὰ 0 μετ᾽ αὐτῶν, μὴ εἶναι μέρη αὐτοῦ, ἀλλ᾽ εἶναι κατὰ τὰ 
ν» ᾽ν ὙΕΡΕῚ »“ »“ “ 7 λ τὼ ἐν αὐτῷ. καὶ τινὰ μὲν τῶν μερῶν διαιροῦνταί πως διά 

,“, 

μερῶν ἀνομοίων, τινὰ δὲ δὶ᾿ ὁμοίων, οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ πηλδ" 
«.- Ἁ ἐνὶ ΄ὔ δὶ » Ν»ν -“ ΄ Ὶ ᾽ ὅτος γὰρ ἑνὶ τρόπῳ διαιρεῖται διὰ τῆς γὴς μόνον, καὶ ἀλ- 

’ -“᾿ πὸ »“ ΕῚ φύλλα καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα τὰ ἐν τῷ φυτῷ, κἄν καὶ 
᾽ “ “ ᾿ οὐκ ὦσι διωρισμένα τὼ τοιαῦτα μέρη τοῦ ζῴου, κἂν καὶ 

κατὰ μικρὸν ἐκπίπτωσιν, ὡς τὰ κέρατα τῆς ἐλάφου καὶ 
λοτρόπως διὰ τῶν στοιχείων. ὡσαύτως ὁ πνεύμων καὶ ἡ κόμαι τινῶν ζῴων καὶ τρίχες ἄλλων, ἃ δὴ κρύπτουσιν 

Ν “ ᾿" , Ὶ ᾽ , Ν ς νΝ ΝωλΔ Ν Ν , ᾽ -“ Ὶ δῚ δν. σὰρξ διαιροῦνται μὲν πρώτως, καὶ εἰσὶ μέρη τούτων σὰρξ 2ς ἑαυτὼ κατὰ τὸν χειμερινὸν καιρὸν ἐν ὀπαῖς καὶ ὑπὸ γὴν 

ὶ πνεύμων" ἃ; δὲ διαιροῦ! ὶῚ διὰ τῶ ί ΐ ἂν καὶ τὸ τοιοῦτον πάβ Ἵ ἕ ἣ καὶ πνεύμων" ἄλλως δὲ διαιροῦνται καὶ διὰ τῶν ςοιχείων. πίπτουσι, κἄν καὶ τὸ τοιοῦτον πάθος παρόμοιον ἔχωσι τῇ 
ὁμοίως καὶ αἱ τῶν φυτῶν ῥίζαι. πλὴν οὐ διαιρεῖται καὶ ἡ πτώσει τῶν φυτῶν. ὀφείλομεν ἦν εἰπεῖν περὶ τῶν πραγμώ- 
χεὶρ εἰς ἄλλην χεῖρα, οὐδὲ ἡ ῥίζα εἰς ἄλλην ῥίζαν, οὐδὲ τῶν ὧν πρότερον ἱςορήσαμεν, καὶ ἄρξασθαι ἀπαριθμεῖν τὼ 
τὼ φύλλα εἰς ἄλλα φύλλα. ἐν ταύταις γῦν ταῖς ῥίζαις ἴδια μέρη τῶν φυτῶν καὶ τὰ κοινὰ καὶ τὼς τούτων δὲα- 
καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς φύλλοις ἐστὶν ἡ σύνθεσις. πάλιν τινὲς 380 φοράς. λέγομεν τούυν ὡς ἐπὶ τοῖς μέρεσι τῶν φυτῶν ἐςὶ 
μὲν τῶν καρπῶν εἰσὶν ἐκ μερῶν ὀλίγων συγκείμενοι, τινὲς 
δὲ ἐκ μερῶν πολλῶν, ὡς ἐπὶ τῶν ἐλαιῶν. αὗται γὼρ ἔχεσι 

φλοιὸν σάρκα καί τι ὀστρακῶδες καὶ σπέρμα καὶ καρπόν. 
τινὰ δὲ ἔχουσι καὶ περικαλύμματα. πάντα δὲ τὼ σπέρ- 

μεγάλη διαφορὰ ἐν τῷ πλήθει καὶ ἐν τῇ ὀλιγότητι, ἐν τῷ 
μεγέθει καὶ ἐν τῇ σμικρότητι, ἐν τῇ δυνάμει καὶ ἐν τῇ 
ἀσθενείᾳ. τοῦτο δέ ἐστιν ὅτι ὁ χυμὸς ὁ ἐν τοῖς μεγάλοις 

δένδροις ἐν τισὶ μέν ἐςιν ὡς γάλα, οἷον ἐπὶ τῆς συκῆς, ἐν 
ματά εἰσιν ἐκ δύο φλοιῶν. καὶ μέρη μὲν τῶν φυτῶν εἰσὶν 35 τισὶν ὅμοιος ὑγρᾷ πίσσῃ, ὡς ὁ χυμὸς ὁ ςαάζων ἐκ τῆς ἀμ- 
ἅπερ εἴπομεν, ἡ δ᾽ ὠἀκρότης τοῦ παρόντος λόγα ἐςὶ διορίσα- 
σθαι ταῦτα τὰ μέρη τῶν φυτῶν, τὼ περικαλύμματα αὐτῶν 
καὶ τὰς αὐτῶν διαφοραῖς" ὅπερ ἐστὶ πάνυ δυσχερές, καὶ 
ἐξαιρέτως τὸ διορίσασθαι τὴν ἀσίαν αὐτῶν καὶ τὸ χρῶμα 

πέλεν, ἐν τισὶ δὲ ἀρχέγονος, ὡς ἐν τῷ ὀριγάνῳ καὶ ἐν φυ- 
τῷ τῷ λεγομένῳ ὀπιγαῖς καὶ ἐν ἄλλοις. πάλιν ἔςι φντὸν 
τὸ ἔχον μέρη ξηρά, ἕτερον ὑγρα,, καὶ τὼ τοιαῦτα. καὶ 
ἔςι τὸ ἔχον μέρη διακεκριμένα, οὔτε ὅμοια οὔτε ἶσα. καὶ 

Ἁ .« “ ν» ,α«ῳ καὶ τὸν καιρὸν τῆς διαμονῆς αὐτῶν καὶ τὰς συνοχὼς τὼς (0 τινὰ ἔχει μέρη ὅμοια μέν, ὑκ ἴσα δέ" τινὰ ἴσα μέν, ἐκ 
περιπιππτούσας αὐτοῖς, καὶ ὅτι οὐκ ἔχϑυσι τὰ φυτὰ ἤθη ὅμοια δέ, καὶ ὅτι οὐδέ ἐςι τόπος ἐν τούτοις ὡρισμένος. αἱ 

19. ςόματι Ἀζαῃ {59 δὲ δι] δ᾽ π, δ’ Νῖκ. 1 29, γὰρ Να. ἢ 84. τικὶ δὶ] τινά τε Νκ. 11 38. διαφορὰς αὐτῶν π. 

10. τοῖς ογαὰ Ν'σ. ἢ 17.-υὰ δῦ πὶ ΠΠ 20. αὐτῶν Νσ, 11 335. ὑπὸ τὸν γὴν π. Κ 91. γῦν π᾿ ἢ 34. ἐν τῷ πλι -- 82. σμικρότητι ΟΠ 
πὶ Ἰ 86. ἰν τῷ φντῶ π. ἢ 39. διακεκρυμμένα π. 
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διαφοραὶ δὲ τῶν φυτῶν ἐν τοῖς οἰκείοις μέρεσι γινώσκονται θάμνοι. καὶ τινὰ μῶν εἰσι βοτάναι, τινὰ δὲ λώχανα. σχε- 
καλῶς" ὁμοίως δὲ καὶ τὼ σχήματα αὐτῶν ἐκ τῷ χρώμα- δὲν μὲν οὖν πέντα τὰ φυτὰ τοῖς τοιούτοις ὑποπίπτουσιν 
τος, ἐκ τῆς ἀραιότητος, ἐκ τῆς πυκνότητος, ἐκ τῆς τρα- ὀνόμασι. πάλιν εἰσὶ δένδρα ἅπερ ἔχουσιν ἐκ τῆς οἰκείας 

χώτητος, καὶ ἐκ πάντων ἄλλων τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς ῥίζης φιτρόν, καὶ γεννῶνται ἐν αὐτοῖς κλάδοι πολλοί, ὡς 
ἐν ἰσότητι, ἐν αὐξήσει φυσικῇ, ἐν διακρίσει, ἐν μεγέθει, 5 συκαὶ καὶ ἐλαῖαι" τινα δ᾽ οὖ. πάλιν εἰσὶν ἄλλα φυτὰ 

ἐν σμικρότητι. καὶ εἰσὶ μὲν ταῦτα τοιότου τρόπου, ἔχυσι μέσον, ὡς εἴπομεν, δίνδρων καὶ βοτανῶν σμικρῶν, τὼ λε- 
δὲ καὶ διαφορὰς πολλαῖς, καθὼς καὶ προείπομεν. γόμενα θάμνοι, ἔχοντα ἐν ταῖς ῥίζαις αὐτῶν πολλοὺς κλά- 

ἀ Καὶ τάλιν τῶν φυτῶν τινὰ προάγουσι καρπὸν ἐπάνω ὅὃὺυυς, ὡς τὰ καλύμενα ὥγνοι καὶ βάτοι. λάχανα δέ εἰσι 
τῶν ἰδίων φύλλων, τινὼ δὲ ὑποκάτω τῶν φύλλων. καὶ τὰ ἔχοντα πολλοὺς φιτροὺς ἐκ μιᾶς ῥίζης καὶ πολλοὺς 
τρῶν μὰν ὁ καρπὸς ὠπηώρηται τῷ ἰδίου φιτροῦ, τινῶν δὲ ιοκλάδους, ὡς τὸ πήγανον, αἱ κρώμβαι" καὶ τὼ τοιαῦτα. 
ἀπὸ τῆς ῥίζης, ὡς τὰ ἐν Αἰγύπτῳ φυτὰ τὰ λεγόμενα εἰσὶ δὲ καὶ βοτάναι αἵτινες ἐκ ἔχεσι φιτρὸν ἐκ τῆς οἰκείας 
μαργαρῖται. τινῶν δὲ οἱ καρποὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν. καὶ τινῶν ῥίζης, ὠλλὰ παραυτίκα φέρουσι φύλλα. καὶ τινὰ μὲν 
εἱ καρποὶ καὶ τὰ φύλλα καὶ οἱ δεσμοὶ ἀδιάκριτοί εἰσι. καὶ κατὰ πᾶν ἔτος γεννῶνται καὶ ζηραίνονται, ὡς σῖτος καὶ 
τοῶν τὼ φύλλα πρὸς ἄλληλα ὅμοια, ἄλλων δ᾽ οὖ. καὶ τὰ παραπλήσια, τινὰ δ᾽ ὕ. ὁ δυνάμεθα δὲ ταῦτα πάντα 
τυὰ μὲν ἔχουσι κλάδους ἴσους, τινὼ δὲ κὶ τοιότους. εἰσὶ δὲ τς ἐπίστασθαι εἰ μὴ διὰ συλλογισμῶν καὶ παραδειγμάτων 
καὶ τὰ μέρη ἅπερ ὠνομάσαμεν ἐν πᾶσι τοῖς δένδροις, καὶ ὑπογραφῶν. πάλιν εἰσὶ βοτάναι εἰς δύο ἄκρα κλίνου- 
αὔξησιν πάσχοντα καὶ πρόσθεσιν, ὡς ἡ ῥίζα, οἱ λύγοι, σαι, ὡς τὸ λεγόμενον λαΐχανον βασιλικόν. εἰσὶ δὲ ἄλλαι 
οἱ φιτροὶ καὶ οἱ κλάδοι" καὶ ταῦτω παρομοῖνται μέλεσιν αἱ λεγόμεναι ἐν ταὐτῷ βοτάναι καὶ λάχανα" καί τινες 
ἀνθρώπων τοῖς περιέχουσι πάντα τὰ ἄλλα μέλη. καὶ ἡ ἄλλαι αἱ ἐν τῷ γεννᾶσθαι μὲν πρώτως φαΐννται ἐν σχή- 
μὲν ῥίζα μεσιτεύει ἕν τε τῷ φυτῷ καὶ ἐν τῇ τροφῇ, καὶ ἢ ματι στάχνος, μετὰ ταῦτα δὲ γίνονται δένδρα, ὡς οἱ 
καλοῦμεν αὐτὴν ὁ μόνον ῥίζαν ὠλλὰ καὶ αἰτίαν ζωῆς" Αραβικοὶ βώτελοι καὶ τὸ φυτὸν τὸ λεγόμενον ἡλιοσκό- 
αὔτη γὰρ ζωὴν τοῖς φυτοῖς προσφέρει. καὶ φιτρὸς μό πιν. μυρσίνη δὲ καὶ μηλέα καὶ ὄχνη καὶ τὰ λοιπὰ ὅμοια 
ἐςιν ὁ μόνος γινόμενος ὠπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐςὶν ὅμοιος ἡλι- δένδρα εἰς τῦτο τὸ γένος περιέχονται, ὧν πολλοὶ καὶ μά- 
κίᾳ ἀνθρώπν" παραφυάδες δέ εἰσι τὰ ὠπὸ τῆς ῥίζης τοῦ ταιοί εἰσι κλάδοι, ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῶν φυόμενοι. καὶ διὰ 
δένδρου βλαςάνοντα, κλάδοι δέ, οἵτινες αὐξάνουσιν ἐπάνω ;ς τῦτο πρέπον προσδιορίζειν ταῦτα, ἵνα ὦσιν εἰς παράδειγμα 
τῶν χαραφυάδων, ἐχ, εὑρίσκονται δὲ ταῦτα ἐν πᾶσι τοῖς καὶ συλλογισμόν" ἀ γὰρ ὀφείλομεν διερευνῶᾶν ὁρισμοὺς ἐν 
φυτοῖς. καὶ πάλιν τῶν κλάδους ἐχόντων τινὰ μὲν εἰσι διη- πᾶσι. πάλιν τῶν φυτῶν τὰ μὲν εἰσι κατοικίδια, τὰ δὲ 
νεκᾶ, τινὰ δὲ οὐχί, μᾶλλον δὲ ἀπὸ ἔτους μετὼ ἔτος. καὶ κηπαῖα, καὶ ἕτερα ἄγρια. τοιντοτρόπως δὲ λέγομεν ὄχνας 
τάλιν εἰσὶ φυτὰ μὴ ἔχοντα κλάδους μηδὲ φύλλα, ὡς οὗ καὶ ἄλλα τοιαῦτα εἴδη φυτῶν ἄγρια, ὅτι ἕκ εἰσὶν ἐξ ἐπι- 
μύκητες καὶ τὰ ὅμοια. οἱ κλάδοι δὲ οἱ γεννώμενοι ἐν τοῖς 3) μελείας γεωργικῆς. πώλιν τῶν φυτῶν τινὰ μὲν ποιοῦσι 
δίσδροις. καὶ οἱ φλοιοὶ καὶ οἱ φιτροὶ καὶ οἱ μνελοὶ ὁ γεν- καρπόν, τινὰ δ᾽ ὦ, ὡς ἰτέαι καί τινα εἴδη δρυῶν. καὶ τινὰ 
νὥσται εἰ μὴ ὠπ᾿ αὐτῷ τοῦ χυμοῦ τῶν δένδρων. καί τινες μὲν ποιοῦσιν ἔλαιον, τινὰ δ᾽ οὐχί, καὶ τινὰ μὲν ποιοῦσι 
χαλὺσ» αὐτὸν τὸν μυελὸν τὸν ἐν τοῖς δώδροις μήτραν, ἄλ- φύλλα, τινὰ δ᾽ οὔ. καὶ τινῶν πίπτεσι τὰ φύλλω, τινῶν 
λοι σπλάγχνα, ἕτεροι δὲ καρδίαν. ταῦτα δὲ καὶ αἱ φλέ. δ᾽ οὖ. καὶ τισὶ μὲν γίνονται κλάδοι, τισὶ δ᾽ οὖ. περὶ δια- 
βες καὶ ἡ σὰρξ ὅλου τῷ δένδρα ἐκ τῶν τεσσάρων ςοιχείων 35 φορᾶς γῦν τῶν φυτῶν ἐν μεγέθει καὶ σμικρότητι, ἐν ὡραιό- 
πεφύκασι. καὶ πολλάκις εὑρίσκοντα; μέρη τινὰ ἐπιτήδεινυ τητι καὶ ὠμορφίᾳ, ἐν χρηςὅτητι καρπῶν καὶ κακίᾳ πολ- 
εἰς τὸ γεννᾶν φύλλα καὶ ἄνθη. καὶ λύγοι δέ τινες βραχεῖς λὼ ἔς ν εἰπεῖν. πάλιν τὰ ἄγρια δένδρα μᾶλλον καρποφο- 
εἰσίν, εἰς τὸ γεννᾶν ἐπιτήδειοι ἄνθη, ὡς ἐπὶ τῶν ἰτεῶν. τὶ- ροῦσι παρὰ τὰ κηπαῖω, καὶ οἱ καρποὶ τῶν κηπαίων κρείτ- 

σὲς δὲ καὶ ἄνθη καὶ καρποὺς ἐν τοῖς δώδροις, καὶ τἄλλ᾽ τονές εἰσι τῶν ἀγρίων. καὶ τινὰ μὲν τῶν φυτῶν γεννῶνται 

ὑπόσα γενῶνται ἐκ σπέρματος, καὶ ὅσα περικαλύπτουσιν 40 ἐν τόποις ξηροῖς, τινὰ δὲ ἐν θαλάσσῃ" καὶ τινὰ μὲν ἐν πο- 

αὐτά. καὶ κάλιν τῶν φυτῶν τινὰ μέν εἰσι δώδρα, τινὰ ταμοῖς, ἄλλα δὲ ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ" καὶ τινὰ ἐν 
δὲ μέσον δένδρων καὶ βοτανῶν' καὶ ταῦτα ὀνομάζονται τόκοις μὲν ἄλλοις μεγώλα, ἐν ἑτέροις δὲ μικρά. καὶ τινὲ 

16. τὰ οτὰ π. ἢ 23. γεόμους Νκ, ἢ 32. τῶν δίνδρων χυμοῦ Να, ἢ 88. ἐπιτήδειοι εἰς τὸ γονᾶν Μὰ ἢ Α1. τὼ μὲν π. 

9. μιᾶς} τῆς π. 
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μὲν γονῶνται ἐν ὄχθαις ποταμῶν, τινὰ δὲ ἐν λίμναις. καὶ νεται τὸ στέμμα καὶ τὸ περικάλυμμα ᾧ περικαλύπτονται, 
τῶν γεννωμένων ἐν τόποις ξηροῖς τινὰ μὲν γεννῶνται ἐν ὅρε- ὡς οἱ καρποὶ τῶν ᾧοινόκων καὶ τῶν ἀμνγδαλῶν" τινῶν δ᾽ 
σι, τινὰ δὲ ἐν πεδιάσι. καὶ τινὰ ζῶσιν ἐν τόποις ξηροτά- ὑχί. καὶ τινὲς καρποί εἶσι βρώσιμοι καὶ κατὼ συμβεβηκὸς 
τοις, ὡς τὰ ἐν τῇ γῇ τῶν Αἰθιόπων, καὶ ἐκεῖσε κρειττόνως ἄβρωτοι" καὶ τινὸς καρποὶ ἡμῖν μὲν ἄβρωτοι, ἄλλοις δὴ 
αὐξανουσι παρὸ ἀλλαχᾷ. καὶ τινὰ μὲν ζῶσιν ἐν τόποις 5 βρώσιμοι, ὡς ὁ ὑοσκύαμος καὶ ὁ ἑλλέβορος ἀνθρώποις μὲν 
ὑψηλοῖς, τινὰ δὲ ἐν χθαμαλοῖς, καὶ τινὰ μὲν ζῶσιν ἐν δηλητήριον, τροφὴ δὲ τοῖς ἔρτυξι. πάλιν τινὲς τῶν καρκῶν 
τόποις ὑγροῖς, τινὰ δὲ ἐν ξηροῖς, τινὼ δὲ ἐν ἑκατέροις, ὡς εἰσὶν ἐν θήκαις, ὡς οἱ κόκκοι τὰ κυάμου" τινὲς ἐν περικα- 
ἡ ἰτέα. τὰ γὴν φυτὰ κατὰ πολὺ ἐναλλάττονται τῇ δια- λύμματι καὶ ἐν λέμματι οἷον ὑφάσματί τινι, ὡς ἐν σίτῳ 
φορᾷ τῶν τόπων, καὶ ἐντεῦθεν χρὴ κατανοεῖν καὶ τὼς διω- εὑρίσκεται καὶ τοῖς λοιποῖς. καὶ τινὲς μὲν ἐν σαρκί εἰσιν, 
φορὼς αὐτῶν. 40 ὡς οἱ τῶν φοινίκων καρποί, τινὲς δὲ οἷον ἐν οἰκίσκοις, ὡς αἱ 

Πάλιν τῶν φυτῶν τινὰ μὲν τῇ γῇ πεπήγασι καὶ ὦ βάλανοι, ἄλλοι δ᾽ ἐν οἰκίσκοις πολλοῖς καὶ λέμμασι καὶ 
φιλοῦσι χωρίζεσθαι ἀπ᾿ αὐτῆς" τινὰ δὲ ἐν τόποις κρείττοσι ὀςριίκοις, ὡς τὰ κάρνα. καὶ τινὲς μὲν ὀξέως πεκαΐνονται, 
μετατίθενται. ὁμοίως τινὲς τῶν καρπῶν κρείττονές εἰσιν ἐν ὡς οἱ καρποὶ τῆς μορέας καὶ τῆς κεράσν, τινὲς δὲ βρωδέως, 

τῷδε τῷ τόπῳ παρὸ ἐν ἑτέρῳ. καὶ τινῶν μὲν φυτῶν τὰ ὡς πάντες οἱ καρποὶ οἱ ἄγριοι ἢ οἱ πλείονες αὐτῶν. καὶ τινὰ 
φύλλα σκληρά εἰσι, τινῶν δὲ λεῖα" καὶ τινῶν μὲν ἐσχι- 15 μὲν φυτὼ ὀξέως προάγουσι φύλλα καὶ καρπούς, τινὰ δὲ 
σμώα,, ὡς τὰ τῶν ὠμπέλων καὶ τῶν συκῶν, τινῶν δ᾽ οὔ" βραδέως" καὶ τότων τινὰ τῷ χειμῶνι ἀκολουθῶσι, πρὶν ὧν 
ἑτέρων δὲ κατὰ πολὺ ἐσχισμένα, ὡς τὰ τῆς πεύκης. τινὰ πεπανθῶσι. καὶ πάλιν τὰ χρώματα τῶν φύλλων καὶ τῶν 
δὲ φυτά εἰσιν ὅλως φλοιὸς μεσιτεύων. καὶ τινὰ ἔχουσι καρκῶν καὶ τῶν οἷον ἐπ᾽ αὐτοῖς ὑφασμάτων λίαν εἰσὶ διαί» 
δεσμούς, ὡς οἱ κάλαμοι, τινὰ δ᾽ οὔ. καὶ τινὰ ἔχουσιν φορα" τινὰ γαὰρ τῶν φυτῶν ἐν τῇ οἰκείῳ ὁλότητι εἰσὶ 
ἀκανθας, ὡς αἱ ῥάμνοι, τινὰ δὲ ἐςέρηνται ὠκανϑῶν. καὶ τὸ χλοάζοντα, καὶ τινὰ μὲν ἐκκλίνεσιν εἰς μελανίαν, τινὰ δὰ 
τινὰ ἔχουσι πολλὺς κλάδους, ὡς ἡ ἀγρία, μορέα, τινὰ δ᾽ εἰς λευκότητα, καὶ τινὰ εἰς ἐρυθρότητα διὰ τὴν θερμότητα 
ὕ. καὶ τινὰ μὲν ἔχασι διαφορὼς ἄλλας ἐξ ὧν προβαύνσι τὴν ἐκκαίουσαν τὸν ἀέρα τὸν κεκραμένον μετὰ τῷ προσ 
παραφυάδες καὶ ἐξ ὧν ὑχί" τῦτο δὲ ἐκ ἀλλοθών ἐςιν εἰ γείου. πάλιν τὰ σχήματα τῶν καρπῶν, εἰ εἰσὶν ἄγρια, 
μὴ ἐκ τὴς διαφορᾶς τῶν ῥιζῶν. τινὰ δὲ ἔχουσι μίαν ῥίζαν, καὶ διαφόρων εἰσὶ θέσεων" οὐδὲ γὰρ πάντες οἷ καρτοΐ εἰσι 
ὡς ἡ σκίλλα" αὕτη δὲ γεννᾶται ἐκ τοῦ ἐδάφους, καὶ 25 γωνιώδεις, ἐδὲ πάντες διὰ γραμμῆς εὐθείας, 
ἀραιῶς πρόεισιν, ὅτι ὑποκάτω πλατύνεται, καὶ ἀκολυθῦσα Πάλιν τῶν ἀρωματοφόρων δίνδρων τινῶν μὲν ἡ ῥίζα 6 
μᾶλλον διακρίνεται τῷ ἡλίῳ" ὅταν γὼρ προσβάλλῃ αὐτῇ, ἀρωματική ἐςιν, τινῶν ὁ φλοιός, τινῶν τὸ ζύλον' ἄλλων 
αὐξάνει. τος δὲ ταύτης καὶ τὰς παραφυάδας κάτωθεν τὰ μέρη ὅλα εἰσὶν ἀρωματικά, ὡς τὸ βάλσαμον. πάλιν 
ἐχμυζᾷ. πάλιν τῶν χυλῶν τῶν ἐν τοῖς καρποῖς οὗ μώ τῶν δώδρων τὰ μὲν γιννῶνται ἐκ σπέρματος, τὰ δὲ δι' 
εἶσι ποτοί, οἱ δὲ ὁ ποτοί" καὶ ποτοὶ μὲν οἱ τῶν ςαφυλῶν 30 ἑαυτῶν. καὶ πάλιν τὰ μὲν ὠπὸ ῥιζῶν ἐκσπῶνται καὶ με- 
καὶ τῶν ῥοιῶν καὶ λοιπῶν ἄλλων πολλῶν, ἄποτοι δὲ ἄλ- ταφυτεύονται, τὰ δὲ ἐκ τῷ φιτρῶ, τὰ δὲ ἐκ τῶν κλάδων 
λων φυτῶν. καὶ τινῶν μῶ εἰσι λιπαροί, ὡς οἱ τῆς ἐλαίας, ἢ ἀπὸ τῷ σπέρματος, καὶ τινὰ μὲν δι᾽ ἑαυτῶν κατεὲ με» 
τῆς πεύκης καὶ τῆς καρύας, τινῶν δ᾽ ἅ, καὶ τινῶν μὲν κρὸν ἐκτείνονται, τινὰ δὲ ἐν τῇ γῇ. καὶ τινὰ μὴν ἐν τοῖς 
γλυκεῖς καὶ μελιηδεῖς, ὡς τῶν φοινίκων καὶ τῶν συκῶν: δένδροις φντεύονται, ὡς τὰ ἐγκεντριζέμενα. ἔς: δὲ βελτίων 

καὶ τινῶν μὲν θερμοὶ καὶ δριμεῖς, ὡς τῷ ὀριγάνου καὶ τοῦ 35 ὁ ἐγκεντρισμὸς ὁμοίων εἰς ὅμοια. ἔστι δὲ καὶ ἀναλογία, 
σινήπιος, τινῶν δὲ πικροί, ὡς τῦ ὠψινθίς καὶ τῆς κενταυ- ἄλλη τις, δὲ ἣς ἀρίστως συμβαίνουσι τὰ ἀνόμοια, ὡς αἱ 

ρέας. πάλιν τῶν καρπῶν οἱ μέν εἰσι σύνθετοι ἐκ σαρκῶν μηλέαι μετὰ τῶν ὀχνῶν. ἐν δὲ τοῖς ὁμοίοις, ὡς συκῆ ἐν 
καὶ κόκκων καὶ λεμμάτων, ὡς οἱ σιμυοί, τινὲς δὰ ἐκ χυ- συκῇ καὶ ἄμπελος ἐν ὠμπέλῳ καὶ ἀμνγδαλὴ ἐν ἀμν- 
μὲ καὶ κόκκων, ὡς αἱ ῥοιαί. καὶ τινὰ μὲν τοὺς φλοιοὺς γδαλᾷ. ἔς! δὲ καὶ ὦλλος ἐμφυλλισμὸς ἐν ἄλλοις διαφό- 

ἔχνσιν ἐκτός, τὴν δὲ σάρκα ἐντός, τινὰ δὲ τὸ ὑςῦν ἐντὸς (0 ροις γέεσιν, ὡς ἀρτεμισία εἰς ἀγρίαν ὠρτεμισίαν καὶ καλ- 
καὶ τὴν σάρκα ἐκτός, τινὰ δέ εἰσιν ἐν οἷς παραυτίκα γί. λιέλαιος εἰς ἀγριέλαιον καὶ ἡ μορέα εἰς πολλὰ δένδρα. 

Ἴ. δὲ δῖθ ἢν ἐν χη π. ἢ 13. μετατίθεται Ν΄, 20. ἐφέρηται π. ἢ 21. μορία Ν΄π. || καὶ τινὰ δ᾽ Ν΄-. 
8. ἐν ροβὲ καὶ οτὰ π. Π' χά. καὶ ἐγ λ, Νκ. ἢ 18. μορίας Νομ, οἵ ἀ1. μορία. ἢ 32. μὴ] δὲ Δα. ἢ 35. ἔστι δὲ -- 86. ἀνέμοιαν 

οὶ π. ἢ 38. ἐν ροβὲ ἀμνγδαλῆ οἱχ π. 
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τῶν δέδρων πάλιν τὰ ἄγρια καὶ τὰ κηπαῖα, καὶ πᾶν νεὼς γίνονται κηπαῖα, τόπος δὲ καὶ γεηπονία σφέδγα τύ- 
φυτὸν οὐ προάγει σπέρμα ὅμοιον τῷ σπέρματι ἐξ οὗ τοις συμβελλινται, καὶ μᾶλλον ὁ τῷ ἔτος καιρός, ὦ χρή. 
ἀνεφύη ἕκαςον. τινὶ γὰρ κρεῖττον σπέρμα ποιοῦσι, τρὰ ἴυσι μᾶλλιν οἱ φυτευταί, πάλιν τῶν φυτῶν τὰ πλείενε 
χαῖρον. καὶ ἐκ τινῶν κακῶν σπερμάτων καλὰ δένδρα προ: φυτεύονται ἐν ἔαρι, ὀλίγα ἐν χειμῶνι καὶ φθινοπώρῳ, καὶ 
βαύευσιν, ὡς τὰ ἐξ ἀμυγδαλᾶς μικρᾶς καὶ ῥοιᾶς ὀξώδυς. 5 ὀλίγιξα ἐν θέρει μετὰ τὴν ἐπιτολὴν τῷ κυνάςρε. ἐν ὀλίγοις 
τοῶν δένδρων πάλιν στέρμα ἂν ἀσθενὲς γῴηται, ἐκλείκει δὲ τόποις γύεται ἡ τοιαύτη φυτεία, καὶ οὐδέποτε γίνεται 
τὸ γνέσθαι καλὰ αὐτά, ὡς αἱ πεῦκαι καὶ οἱ φοίνικες. ὦ εἰ μὴ ὠραιές, ὡς ἐν τῇ Ῥώμῃ, κατὰ τήνδε τὴν ὥραν. ἐν 
προέρχονται δὲ ῥᾳδίως ἐκ σπῴματος κακοῦ καλὰ δένδρα, Αἰγύπτῳ δὲ οὐ γίνεται ἡ φυτεία εἰ μὴ ἅπαξ τῷ ἐνιαντοῦ, 
ὑδὲ ἐκ σχκέρματος ἀγαθὴ κακὰ δέδρα. τὸ δὲ ἐκ πονηροῦ πάλιν τινὰ τῶν φυτῶν ἐκ τῶν οἰκείων ῥιζῶν φύλλα προ- 
γενέσθαι ὠγαθόν, καὶ τὸ ἐναντίον, ἐν τοῖς ζῴοις πολλώκις 10 βάλλονται, τινὰ ἐκ τῶν οἰκείων κόμεων ἢ ἐκ τῶν οἰκείων 
οὐμεκεται. πάλιν δένδρον τὸ ἔχον σκληρὸν λίαν τὸν φλοιὸν ξύλων. καὶ τινὰ μὲν πλησίον τῆς γῆς, τινὼ δὲ πόρρω, τινὰ 
φξεῖοεν ἀποκαθίςαται" ἐὰν δὲ σχισθῇ ἡ ῥίζα αὐτοῦ καὶ τῇ ἐν μέσῳ. καὶ τινὰ μὲν ἅπαξ τὰ ἐνιαυτῷ καρποφορῦσι, τινὰ 
σχισμῇ λίθος ἐμβληδῆ, εὔφορον γῴεται. ἐν δὲ τοῖς φοίι- δὲ πλειςάκις, ἀλλ᾽ οὐ πεκαΐνονται οἷ καρποὶ αὐτῶν, ὠπο- 
ἐν ἂν φύλλα ἃ ψῦνες ἢ φλοιὸς τῷ ἄρρενος φοίνικος τοῖς μόνοι δὲ ὠμοί. καὶ τινὰ δένδρα εἰσὶν εὔφορα διὰ πολλῶν 
Φύλλοις τοῦ θήλεος συντεθεΐι, ἵνα πως συναφθῶσι, ταχέως 15 χρόνων, ὡς αἱ συκαῖ" τινὰ ἐν ἑνὶ καρποφορᾶσιν ἔτει, ἐν δὲ 
πεταΐνονται οἱ καρποί, κωλύεται δὲ καὶ ἡ πτῶσις αὐτῶν. τῷ ἑτέρῳ ἀνκκτῶνται ἑαντάί, ὡς αἱ ἐλαῖαι πολλὸς κλάδες 
διακρίνεται δὲ ὁ ἄρρην ὠπὸ τῷ θήλεος, ὅτι πρώτως βλαςά- προβαλλόμεναι, οἷς καὶ περικαλύπτονται. καὶ τινὰ μὲν 
νυσι τὼ τότε φύλλα, ἃ εἰσι παρὰ τὰ τῷ θήλεος μικρότερα" τῶν φυτῶν εὐφορωϊερά εἰσιν ἐν γήρῳ, τινὰ δὲ ἐκ τῷ ἐναν- 
ἀλλὰ καὶ διὼ τῆς εὐωδίας, ἀλλαχὰ δὲ κε τινος τότων ἢ τίν μᾶλλον καρποφορῦσιν ἐν νεότητι, ὡς ἀμνγδαλαῖ καὶ 
ἀκ πάντων συμβαίνει. τυχὸν δὲ καὶ εἰ ἐκ τῆς εὐωδίας τῷ Ὁ ὄχγαι καὶ αἴγειροι. ἡ διαφορὰ δὲ τῶν φυτῶν τῶν ἀγρίων 
ἐρρενος ἐκαγάγῃ τι ἄνεμος πρὸς τὸν θῆλυν, πεπαίνονται καὶ τῶν κηκαίων διακρίνεται δι᾽ ὠρρένων καὶ θηλέων, ὁπό- 
καὶ οὕτως οἱ καρποί, ὥσπερ ὁπόταν τὰ φύλλα τοῦ ἄρρενος ταν ἕκαςον αὐτῶν γνωρισθείη διὰ τῶν ἰδιωμάτων τῶν εὑρι» 
τῷ θήλει ἀπαιωρῶνται. συκαῖ ὡσαύτως ἄγριαι εἰς τὴν γὴν σκομένων ἐν αὐτοῖς, ὅτι τὸ μὲν ἄρρεν ἐςὶ πυκνότερον σχλη- 
ξαπλωθεῖσκι συμβάλλονται τὼ πολλὰ ταῖς κηπαίαις συ- ρέτερον καὶ πολυκλονώτερον, ἧττον ὑγρόν, καὶ ταχύτερον 
καὶ. τὰ βαλαύςια ταῖς ἐλαίαις συμβάλλυσιν, ὅταν ὁμῖῦ 5 εἰς πέπανσιν, καὶ φύλλα ἔχον διάφορα καὶ παραφυάδας. 
φυτεύωντα:. τὸ δὲ θῆλυ ἐπ᾽ ἔλαττον ἔχει ταῦτα. δεῖ τοίνυν, ὅταν κα- 

Παΐλιν τῶν φυτῶν τινὼ μεταλλάττονται, ὡς φασί, τανοήσωμεν ταῦτα, πάλιν ςοχάσασθαι πῶς ἀν γνοΐιμεν 
εἰς ἄλλο εἶδος, ὡς ἡὶ καρύα, ὅταν γηράσῃ. λόγυσι πάλιν τὼ δώδρα καθ᾿ αὐτὰ καὶ τὰ γέώη παθ᾿ αὑτά. καὶ περὶ 
ὡς ἡ καλαμόθη μεταβάλλεται εἰς ἡδύοσμον" καὶ τὸ τρά- τῶν βοτανῶν ὡσαύτως, πῶς ἀν κατανοήσωμεν ἃ εἶπον 
γον δὲ τμηθὶν καὶ φυτευθὲὴν παρὰ τὴν θάλασσαν τυχὸν 30 οἱ παλαιοί, πῶς; ἐὰν ἐπιμελῶς σκοπήσωμεν τὰς βίθλυς 
ἕκαι σισύμβριον. φασὶ παλιν ὡς ὁ σῖτος καὶ τὸ λίνον με- αὐτῶν, ἂς ἔγραψαν, καὶ δυνηθεΐημεν διερευνῆσαι τούτων 
ταβάλλονται εἰς ἔτερον εἶδος. βελένιον δὲ τὸ δηλητηριῶδες, τὸν μυελὸν ἐρεύνῃ συνοπτικῇ, καὶ γνωρίσαι βοτάνας τὰς 
τὸ γιυόμονον ἐν τῇ Περσίδι, μεταφυτευόμενον ἐν Αἰγύπτῳ ἐλαιώδεις καὶ βοτάνας τὰς σπέμα μόνον ἐχούσας, καὶ 

ἢ ἐν Πιαλαιςίνῃ γόεται βρώσιμον. ὡσαύτως ὠμυγδαλὴ τὼς βοήθειαν χορηγούσας, καὶ τὰς ἰατρικεὶς καὶ τὼς 

καὶ ῥοιοὺ μεταβάλλονται ἀπὸ τῆς ἰδίας κακίας διὰ γεηπο- 35 φθοροποιούς. ὡσαύτως καὶ τὼ δένδρα μετὰ τῶν βοτα- 

νίαν εἰς τὸ χρηςότερον. ἀλλ᾽ αἱ ῥοιαὶ μὲν χοιρείας κόπρον νῶν. πρὸς δὲ τὸ μαθεῖν καὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν ὀφείς 
ἐμβεβλημένης ταῖς ῥίζαις, καὶ δ᾽ ὕδατος γλυκέος καὶ ψυ- λομεν ζητῆσαι τὴν γένεσιν τότων, πῶς τονὰ μὲν γεννῶνται 
χρδ ποτιζόμεναι βελτῶνται" ἀμυγδαλαῖ δὲ ἥλων ἐμπηγνυ- ἐν τισὶ τόποις, ἐν ἄλλοις δ᾽ δ᾽ ἔτι δὲ καὶ τὰς φυτείας 
μόνων αὐταῖς, καὶ κόμεος διὰ πολλῇ καιρῦ ἐντεῦθεν ἐκβαλ- αὐτῶν καὶ τὰς ῥίζας, καὶ τὰς διαφορὼς τῶν χυλῶν καὶ 
λομένν. πολλὰ δὲ φυτὰ ἄγρια διὰ ταύτης τῆς ἐπιτεχνή- 20 τῶν ὀδμῶν καὶ τῷ γάλακτος καὶ τὸ κόμεος, καὶ τὴν χρη- 

8. προέρχεται Να. 11 9. ἐδὲ -- δίνδρα οτὰ Να. ἢ 18. τὰ οπι π. ἢ 25. βαλαύτια π. Π 28. ὁπόταν π᾿ ὃ 338. περσία αν. 1 85. 
Ἡσπονίαν δΥη. ἵ 38. πιζίμυαι Νκ. Ἰ 39. κόμεως Ν«χ.  ἱμβαλλομένν βελτιῦνται. πολλὰ π. 
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ξότητα καὶ τὴν κακίαν ἑκάςων, καὶ τὼς διαμονάς, πῶς 

τινῶν μὲν διαμένσιν οἱ καρποὶ τινῶν δ᾽ ὕ, καὶ δὲ ἣν αἰτίαν 
τινῶν μὲν σήπονται συντόμως τινῶν δὲ βραδέως, ἐρευνῆσαίΐ 
τε καὶ τὰς ἰδιότητας τῶν φυτῶν, καὶ μᾶλλον τῶν ῥιζῶν" 
καὶ πῶς τινῶν μὲν καρποὶ μαλθάσσονται, τινῶν δ᾽ ὅ" καὶ 5 
πῶς τινὲς ὠφροδίτην προκάλδνται, τινὲς δὲ ὕπνον, τινὲς δὲ 
καὶ διαφθείρυσι, καὶ πολλὰς ἄλλας διαφοράς" καὶ πῶς 

»"Σ΄9 ε “ Λλ - γΥ 
τινῶν μὲν οἷ καρποὶ ποιῶσι γάλα, τινῶν δ᾽ ὗ, 

Β. 
Τὸ δέώδρον τρεῖς ἔχει δυνάμεις, πρώτην ἐκ τῷ γένους 

“ “ Σ -“ “΄ ΜΡ ᾿ ὔ 3 “- 

τῆς γῆς, δευτέραν ἐκ τῷ γένες τῷ ὕδατος, τρίτην ἐκ τῷ γέ- 
νῃς τῷ πυρός. ὠπὸ τῆς γῆς γάώρι ἐςιν ἡ ἔκφυσις τῆς βοτώ- 

᾿ ΠΕΡῚ ΦΥΤΩΝ Α. 8. 

ὅτε ἐκτείνονται. πάλιν τοῖς φυτοῖς δευτέρῳ τρόπῳ ἕνες! κί- 
νησις, ἔςι καὶ ἐφέλκυσις, ἥτις ἐςὶ δύναμις ἐκ τῆς γῆς 
ἐφελκομένη τὸ ὑγρόν. ἔςι δὲ τῇ ἐφελκύσει κύησις ἥτις ἦρ- 
χεται εἰς τόπον, καὶ τελείῶταί πως ἡ πέψις" καὶ διὼ τῦτο 
ὡς ἐπὶ τὸ κλεῖςον αἱ μοιραὶ βοτάναι μιᾷ ὥρῳ μιᾶς ἡμέ- 

ρᾶς γεννῶνται; ὅκ ἔςι δὲ τῶτο καὶ ἐν τοῖς ζῴοις" ἡ γὰρ 
ὕλη ἐν τοῖς ζῴοις ἐςὶ καθ᾽ ἑαυτὴν καὶ διῃρημένη. ὑκ ἔς! δὰ 
ὑδὲ ἡ πέψις εἰ μὴ ἐν χρήσει μάλιςα καὶ αὕτη. ἡ ὕλη δὲ 
τοῦ φυτοῦ τέτῳ ἐςὶ πλησίον, καὶ διὰ τῦτο ὀξυτέρα ἐςὶν ἡ 
τούτου γένεσις. γεννῶται δὲ καὶ αὐξάνει καὶ ὅπερ μᾶλλόν 
ἐςι λεπτὸν ἐν αὐτῷ, παρὼ τὸ πυχνόν. τὸ γὰρ πυκνὸν πο- 
λυτρόπων δεῖται δυνάμεων διώ τε τὴν διαφορὰν τοῦ οἰκείου 

σχήματος καὶ διὰ τὸ μῆκος τῶν μερῶν αὐτῷ πρὸς ἄλληλα. 

κἀντεῦθεν ὀξυτέρα καὶ φυτοῦ γέῴεσις, διὰ τὴν λεπτότητα 
νης, ὠπὸ τῷ ὕδατος ἡ σύμπηξις, ὠπὸ τῷ πυρὸς ἡ ἕνωσις 15 ἑτέρα πρὸς ἕτερον, καὶ ταχυτέρα ἡ τελείωσις. τὰ μέρη τῶν 
τῆς συμπήξεως τὸ φυτῇ, βλέπομεν δὲ πολλὰ τούτων καὶ 
᾽ “-,» ΄ ᾽ ,. 4 ΄ ΄ὔ »λνφ ἐν τοῖς ὁςρακώδεσιν. εἰσὶ γὼρ ἐν τότοις τρία, πηλός, ἐξ ἦ 
γίνεται πλίνθος ὀςρακώδης, δεύτερον ὕδωρ, ὅπερ ἐςὶ τὸ ςε- 
ρεῶν τὼ ὀςρακώδη, τρίτον τὸ πῦρ τὸ συνάγον τὼ μέρη αὐτῇ, 

φυτῶν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖςόν εἰσιν ἀραιά, ὅτι ἡ θερμότης αὐτῶν 
τὴν ὑγρότητα πρὸς τὰ ἄκρα τῶν φυτῶν ἐφέλχεται. δια» 
σπείρεταί τε ἡ ὕλη ἡ θρεκτικὴ εἰς ὅλα τὼ μέρη αὐτῶν" ὃ 
δὲ περιττεύει, ἐκχεῖται. ὥσπερ δὲ ἐν τοῖς βαλανείοις ἡ θερ- 

ἔς ἀν δι’ αὐτῇ πληρωθείη ἡ τότε γώεσις. ἡ φανέρωσις γῶν 10 μότης τὴν ὑγρότητα ἐφέλκεται καὶ ταύτην εἰς ὠτμίδα μ2- 
ὅλης τῆς ἑνώσεως τούτων ἀπὸ τοῦ πυρός ἐςιν, ὅτι ἀραιότης 
ἕνες! τοῖς ὀςρακώδεσι κατὼ τὼ ἴδια μέρη. καὶ ὁπόταν μίζῃ 
ταῦτα τὸ πῦρ, τελείῦται ἡ ὕλη τῷ ὑγρῶ, καὶ συγκολλῶν- 
ται τὰ μέρη τὸ κηλῦ, προέρχεταί τε ξηρότης ἐν τῷ τόπῳ 

ταςρέφει, αὕτη δὲ κυφιζομέη, ὁπόταν περιττεύσῃ, μέτα 
βάλλεται εἰς ςαγόνας, ὅτως καὶ ἐν τοῖς ζῴοις καὶ ἐν τοῖς 
φυτοῖς τὰ περιττώματα ἀναβαίνουσιν ὠπὸ τῶν κατωτέρων 
εἰς τὰ ἀνώτερα, καὶ καταβαύνσιν ἀπὸ τῶν ἀνωτέρων εἰς τὼ 

Ἀ ΄, Ἁ τῷ ὑγροῦ. καὶ διὰ τὴν ἐπικράτειαν ἕπεται πέψις ἐν παντὶ 2ς κατώτερα. τοιστοτρόπως δὲ καὶ οἷ ποταμοὶ οἱ ὑπὸ τὴν γὴν 
ζῴῳ καὶ φυτῷ καὶ μετάλλοις. πέψις γάώρ ἐςιν, ὅποι ὑγρό- 
της καὶ θερμότης ἰδίῳ πέρατι ἀκολεθεῖ. ἔς! δὲ τῶτο ἐν τῇ 
πέψει τῷ λίθυ καὶ τῶν μετάλλων ἐκφανές' ἐν τῷ ζῴῳ δὲ 
καὶ τῷ φυτῷ ὑχ ὕτως, ὅτι τότων τὼ μέρη ὑκ εἰσὶ συμπε- 

γεννῶνται ὠπὸ τῶν ὀρέων. ὕλη γὰρ αὐτῶν εἰσὶν οἱ ὑετοί" 

καὶ ὅταν πληθυνθῶσι τὰ ὕδατα καὶ ςενοχωρῶνται ἐντός, 
γίνεται ἐκ τότων ἀτμὶς περιττή, ἥτις διὰ τὸν ἐντὸς συμπιεσι- 

μὲν σχίζει τὴν γῆν" καὶ ὕτω φαίνονται πηγαὶ καὶ ποτῶω- 
πηγότα εἰς ἣν ὡς τοῖς λίθοις, καὶ ὅτι ἐκ τότων καταρροή τις 30 μοὶ οἱ πρότερον μὴ φαινόμενοι ἀλλ᾽ ἐγκεκρυμμένοι τυγχά- 
προβαίνει, ἐκ δὲ τῶν λίθων καὶ τῶν μετάλλων ἐκ ἔξεισι 

καταρροὴ ἥ τις ἱδρώς. τὰ γὰρ μέρη αὐτῶν ἐκ εἰσὶν ὠραιά, 
,,, » ᾽ Ἶ Ἶγγ ὦ » ε:ἰ λιν κἀντεῦθεν ὑδέ τινα ὠπ᾽ αὐτῶν ἐξέρχονται, ὡς ὠπὸ τῷ ζῴου 

καὶ τῇ φυτῦ περιττώματα, ὑδὲ γίνεται ἔξοδός τις ἄλλη ἀπὸ 

γόντες. 
᾿Εκτεθείκαμεν δὲ αἰτίας περὶ τῆς γενέσεως τῶν πκγῶν 2 

καὶ τῶν ποταμῶν ἐν τῷ ἡμετέρῳ βιβλίῳ τῷ σοὶ μετεώ- 
ρων, ἐν ᾧ εἴπομεν καὶ περὶ σεισμῶν ὅτ; πολλακις δεικνύν- 

“ ᾽ ΄, ᾽ ᾽ ᾿ ᾽ , .-Ψ 
τῆς ἀραιότητος. ἐν ᾧ γὰρ ἀραιότης ὑκ ἔςιν, ὠπ᾿ αὐτῷ παν- 35 σιν ὗτοι πηγὰς καὶ ποταμούς, οἱ πρότερον ὧς ἐφαίνοντο, 
τελῶς ὑδέν τι ἐξέρχεται. διὰ τῦτο ςερεόν ἐςιν, εἰς ὃ αὐξά- 
νεσθαί τι ὁ πέφυκε. καὶ γὰρ τὸ αὐξάνεσθαι πεφυκὸς δεῖ- 
ται τόπου, ἐν ᾧ ὧν πλατυνθείη καὶ περατωθείη. λίθοι δὲ καὶ 
ὕςραχα καὶ τὼ τοιαῦτα ἀεί εἰσιν ἐν ταὐτῷ, ὅτε αὐξάνυσιν 

ἀ. τὰς ογχὰ π. 8. φύλλα π. 

οἷον ὅτε σχίζεται ἡ γὴ ἐκ τῆς ἀναθυμιάσεως. πολλώκες 
δὲ εὑρίσκομεν ὅτι καὶ κηγαὶ καὶ ποταμοὶ συζεύγνυνται, 
ὅτε γίνεται σεισμός. τῦτο δὲ τῷ φυτῷ ὁ συμβαίνει, ὅτε 

ἀὴρ ἐν τῇ ἀραιότητι τῶν μερῶν αὐτὴ ἐςΐ, καὶ τῦδε πώλιν 

Οοάϊοε5 Νηρ“. Τιι, περ τῶν ἐν ταῖς βοτάναις τριῶν δυνάμεων βιβλίον βὶ Ν'“. 
41. ἐςρεάδεσιν Να, || 37. τι] τε Ν , 

8. τε Νο π τὲ φαρὴ Νκ. ἢ 12. φορὰν Να. ἡ 16. αὐτοῦ Ν46“. ἢ 19. δὲ ἐν] καὶ ἐν Ὁ. ἢ 23. τὰ οἱ Νκ. ἢ 24. καὶ κ' “- 
25. κατώτερα οτα Να. Π 38. τῷ «αῦῦ χρὶ οχα δα, ἢ 36. ὅτι 9. 



ΠῈΡῚ ὁ 

᾿ σημεῖον, ὅτι σεισμὸς ὑδὲ ἐν τοῖς τόποις τοῖς ψαμμώδεσι 
πέφυκε γύίεσθαι, ἀλλ᾽ ἐν τόποις πυκνοῖς καὶ σκληροῖς, 
ὁποῖοί εἰσιν οἱ τῶν ὑδάτων καὶ τῶν ὀρέων. καὶ γὰρ συμ- 
βαΐει σεισμὸς ἐν τοῖς τόποις τόταις, ὅτι τὸ ὕδωρ ἐςὶ ςερρὲν καὶ 

οἱ λίθοι ςερροί- τῇ φύσει δὲ τὰ ἀέρος τὰ θερμὴ καὶ ξηροῦ 

ἔπει τὸ ἀναβαίνειν ἐκ τῆς κουφότητος. ὅτε γὸν συνέλθωσι 

τὰ μέρη αὐτῷ καὶ κατακυριεύσωσι, συνωθῶσι τὸν τόπον, 
καὶ ἐντεῦθεν ἐξέρχεται ἀπ᾽ αὐτῷ βιαία ἀναθυμέασις. ἐὰν 
δὲ ὁ τόπος ἦν ἀρο.ός, ἐκ ἂν ἐξήρχετο ὕτως, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ 

ΥΤΩΝ Β. 823 

μερῶν, καὶ διὰ τὸ τὸν τόχον τῇ ἀέρος μείζονα εἶναι τὰ τόπι τῷ 
σώματος τῆς γῆς. φύσις γάρ ἐς τῇ ὕδατος ὑπεράνω βαΐ- 
νειν τῆς γῆς, τῷ δὲ ἀέρος τὸ ὑπεράνω βαίνειν τῇ ὕδατος͵ 
ἡ τὸ ἀέρος τοίνων φύσις τὸ ἐγκλειομέν τῷ λίθῳ ἐνεβαίε 

5 ἐπάνω τὰ ὕδατος, καὶ τῷ ὅλῳ ἀέρι συνάπτεται" καὶ γὰρ 
ἕκαςον τὸ οἰκεῖον᾽ ὅμοιον ἐφέλχεται, καὶ συνακολουθεῖ ἡ 
φύσις τῷ μέρυς τῷ ὅλῳ ᾧ συζεύγνυται. εἰ τούυν ἔςαι τις 
ῥαχία, κόφη, τὸ μὲν ἥμισυ αὐτῆς καταδύσεται ἐν ὕδατι, 
τὸ δὲ λοιπὸν ὑπερνήξεται, ὅτι μείζων ἐν αὐτῷ ὁ ἀὴρ τοῦ 

ἔμμυ συμβαίνει. ἐξέρχεται γὰρ καὶ ἐντεῦθεν ὠνω- 10 λοιπῇ σώματος τῷ λίθυ, διὰ τῦτο πάντα τὼ δένδρα βαρύ- 
βυμίασις, ἀλλὰ κατὼ βραχύ" καὶ διὰ τῦτο ὁ γίνεται  » -“ , Ἵ “- τερά εἰσι τῶν τοιύτων λίθων. οἱ ἐν τοῖς ὕδασι δὲ λίθοι γί. 
σεσμός. ὡπκλῶς ὧν ἐν τοῖς ςερεοῖς πᾶσι τῦτο ὁ συμβαίνει, νονται ἐκ τῆς συγκρύσεως τῶν ὑδάτων τῆς ἰσχυρᾶς. γίε- 

λέγω τὸ κατὰ βραχρὸ τὸν ἀφα ἐξέρχεσθαι. συναγόμενα ται γὼρ πρῶτον ἀφρός, εἶτα συμπάγνυται ὕτως οἷόν τι 
γὰρ τὰ μέρη τότου δύνανται τὴν γῆν σχίζειν, καὶ τοῦτο γάλα λιπαρόν" καὶ ὅτε τὸ ὕδωρ τῇ ψάμμῳ προστρίβεται, 

ἐξὶν αἰτία τὸ σεισμῦ ἐν σώμασι φερεοῖν. ἐν τοῖς Π 15 συναθροίζει ἡ ψάμμος τὴν λιπότητά πως τοῦ ἀφρῦ, ξη-. 
δὲ τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζῴων σεισμὸς ὁ γίνεται, ἀλλ᾽ 
ἄλλοις πᾶσι, καὶ πλειςάκις ἦν τε τοῖς ὑςρακώδεσι ΕΣ ἐν 

ὑέλῳ καὶ λοιποῖς μετάλλοις. ἐν ᾧ γὰρ σώματί ἐςτ πολλὴ 
ἀραιότης, ἔθος καὶ τὴν ἀναθυμίασιν ἐναβαίνειν' ὑποκου- 

ραίνει τε αὐτὴν ἡ ξηρότης τῆς θαλάσσης μετὰ περιττῆς τῆς 
ἁλυκότητος" καὶ ὅτω συνάγονται τὰ μέρα τῆς ψάμμου, 
καὶ τῷ ἐπιμήκει τῷ χρένυ γίνονται λίθοι. ἡ δήλωσις δὲ 
ὅτι ἡ θάλασσα ποιεῖ καθ᾽ ἑαυτὴν ψάμμον, ὕτως ἐς ίν, ὅτι 

4φ7ε γὰρ αὐτὴν ὁ ἀήρ. καὶ συχνάκις τῦτο βλέπομεν, Ὁ πᾶσω γὴ ὑκ σι γλυκεῖα" ὅτε ἦν ςῇ ἐν αὐτῇ τι ὕδωρ, 

ὅταν βέλλωμαν χρυσὸν εἰς τὸ ὕδωρ ἢ ἢ ἄλλο τι βαρύ, καὶ 

παραυτίκα, βυθίζεται" καὶ πάλιν ὅταν βάλλωμεν ξύλον 

ἀραιὸν ἢ βραχύ, καὶ ἐπιπλέει καὶ ὁ βυθίζεται. ὅθεν οὐ 

δὰ τὰ φύλλα ὁ καταδύεται τὸ καταδυόμενον πολλάκις 

κωλύεται ὁ ὠὴρ ὠλλοιῶσαι αὐτό, ἔτι δὲ χρονίζοντος τῷ 
΄ “ 3 , Ψ 2) ᾿ ,ὔ -“᾿ 

τόπῳ τῷ ἐμπεριειλημμώνκ ὕδατος, ἐπεὶ αὶ δύναται τοῦτο 
παρομοιῶσαι ἑαυτῷ ὁ ἀήρ (κυριεύουσι γὰρ ἐν αὐτῷ τῷ 

ὕδατι τὰ μέῴη τὰ γεώδη, ὦ εἰσιν ἁλυκά), ἀνάγκη ἐπὶ 
ξύλον, ἐδὲ διὰ τὸ ὑποκείμενον τὸ βαρύ, ἀλλ᾽ ὅτι τὸ μῶν 25 πλέον θερμανθώτα κατὼ βραχὺ καὶ ἄμφω ποιῆσαι πη- 
ἐςξι ςερρὸν καὶ πυκνόν, τὸ δὲ ἀραιόν" τὸ δὲ ἀραιὸν παν- 
τάταν ὁ βυθίζεται. ἔβενος δὲ καὶ τὰ αὐτῷ παραπλήσια 
βυδίζενται, ὅτι μοιρά ἐςιν ἐν τύτοις ἡ ἀρωιότης" καὶ ὑδὲ 

ἕςν ἐν αὐτοῖς ἀὴρ ὁ δυνάμενος ταῦτα κεφίσαι. καταδυον- 

λὸν ἔμφυτον. τῶτο δὲ ἡ δύναται γενέσθαι ἐν ὕδασι γλυ- 
κεροῖς διὰ τὴν γλυκύτητα καὶ τὴν λεπτότητα αὐτῶν, ἀλλ᾽ 
᾽ μδομνς 4, 7 ) , . , " “ 
ἕν τοῖς ἀλμυροίς, ὅτι κυριεύει ἐν τύτοις ἢ ξηρότης τῆς ὙὴΓ) 

καὶ ἢ μεταβάλλει τὸ ὕδωρ εἰς τὸ εἶδος αὐτῆς, ἢ πλησίον 
ταὶ δέ, ὅτι τὰ μέρη αὐτῶν λίαν εἰσὶ πυκνὰ καὶ ςερρα.30 αὐτῆς τῆτο ποιεῖ, καὶ ἑκάτερον ἀλλοιῦται. σκληρύνουσα 
τῶν δὲ ἔλαιον καὶ πάντα τὼ φύλλα τῇ ὕδατος ὑπερνήχον- 

ται. καὶ τῦτο ἤδη ἀποδεικσύομεν. ἔγνωμεν γὰρ ὅτι ἐν τάτοις 
ἐξὶν ὑγρότης καὶ θερμότης, καὶ ἔθος τὰ ὑγρὰ ἐςὶ τοῖς τοῦ 
ὕδατος μέρεσι συνώπτεσθαι" ἡ δὲ θερμότης ποιεῖ ἀνάγεσθαι 

δὲ ἡ σκληρότης τῆς γῆς κατὼ τὴν δύναμιν τῆς συμπήξεως 
αὐτῆς τὸν ὑπόςασιν τὰ ὕδατος, διαιρεῖ τὸν πηλὸν εἰς ἴδὶω 

μέρη σμικρά" καὶ διὰ τῶτο γίεται ἡ γὴ ἡ τῇ θαλάσσῃ 
πλησιάζουσα ψαμμώδης. ὅτως κἀὶ αἱ πεδιάδες, αἵτινες 

τὸ ὑγρόν, καθὼς. παρέπεται ἐν τῷ καιρῷ τῷ ἔαρος. ἔθος 35 ἀκ ἔχουσιν ὅπερ ἂν περικαλύψῃ αὐτὰς ἀπὸ τῷ ἡλίε, εἰσί 
δὲ καὶ τὸ ὕδατος τὸ κυφίζειν πάντα πρὸς τὴν ἰδίαν ἐπι- 
φάνειαν ἕως τῆς τῷ ἀέρος ἐπιφανείας, ὥςε ποιεῖν αὐτὸν 
᾽ Ἁ ΔῚΣ ,ἷ "» Ἂν ᾿ ς 7 Ν ἀνῴχεσθαι. τὴν δὲ ἐπιφάνειαν αὐτῷ οὐχ, ὑπερβαίνει τὸ 

ὕδωρ' ἡ γὰρ ὕλη ἐπιφάνεια αὐτῷ μία ἐςὶ μετὰ τῆς τοῦ 

τε καὶ μεμακρυσμέναι ὠπὸ ὕδατος γλυκερῦ. ξηραίνει γὰρ 

ὁ ἥλιος τὰ μέρη τῆς ὑγρότητος τῆς γλυκείας, ἀπομένει 

δὲ ὅ ἐςὶν ἐκ τῷ γώους τῆς γῆς. καὶ διότι ἐνδιατρίβει ὁ 
ἥλιος ἐν τότῳ τῷ τόπῳ τῷ ἀπερικαλύπτῳ, διωχωρίζονται 

ἀέρος. καὶ. διὰ τῶτο ἄνεισι καὶ τὸ ἔλαιον ὑπεράνω τοῦ 20 τὰ μέρη τῷ πηλῇ, καὶ γίνεται ἐντεῦθεν ψάμμος. τότε δὲ ση- 
ὕδατος. εἰσὶ δὲ καί τινες λίθοι οἱ τῷ ὕδατος ὑπερνήχονται, μεῖόν ἐςιν, ὅτι ἐν τοιύτῳ τόπῳ βαθὺ κοιλαίνομεν καὶ 
διὰ τὸ κενὸν μόνον τὸ ἐν τότοις μεῖζον ὃν τῶν ἐν αὐτοῖς εὑρίσκομεν πηλὸν ἔμφυτον, καὶ ἔξιν ἔτος ῥίζα ψάμμον. 

1. ἀδὲ σεισμὸς Ν«χ, ἢ 17. 'ν οχα Να. 21. τὸ οἵα Νη. ΠΠ 26. ἀραιόν ὉΡΙχας 05. 
20. γν Να. ἡ 24. τὰ μέρη οἵα Νκ. 1 38. θαλάττῃ 05.} ἀϊ. βαϑεῖ Νέρ5. 
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ὁ γύεται δὲ ψάμμος εἰ μὴ κατὰ συμβεβηκός. συμβαΐνει 

δὲ τῦτο, ὅτι ἔςι διατριβὴ τῆς κινήσεως τῷ ἡλί, ὡς ἔφημεν, ὃ ἐξῴχεται ἐξ αὐτῆς τῆς γῆς ὡς ἱδρώς. 

καὶ μακρυσμὸς ἀπὸ ὕδατος γλυκερῶ. τοιστοτρόπως νοητέον Πρὸς τύτοις ὀφείλομεν εἰδέναι ὅτι καὶ αἱ βοτάναι καὶ ἃ 
καὶ περὶ τῆς ἁλμυρότητος τῶν ὑδάτων τῆς θαλάσσης. ἡ τὰ εἴδη οὐκ εἰσὶν εἰ μὴ ἐκ συνθέσεως, καὶ οὐκ ἐξ ὕλης 

ῥίζα μὲν γὼρ πάντων τῶν ὑδάτων ἐςὶ γλυκερά, καὶ οὐκ 5 ἁπλῆς, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐςὶν ἡ ὠλυκότης ὠτὸ τῷ ὕδατος τῆς 

ἄλλως συμβαίνει αὐτῇ ἁλμυρότης εἰ μὴ κατὰ τὸν τρόπον θαλάσσης καὶ τῆς ἀσίως τῶν ψάμμων. αἱ ἀναθυμιάσεις 

τὸν λεχθώτα. καὶ τῦτο σημεῖόν ἐςιν αἰσθητὸν ὅτι ἡ ὙΠ γὰρ αἱ ἀναβαΐουσαι, ὅταν συμπαγῶσι, δύνανται συμ» 

μέν ἐστιν ὑποκάτω τοῦ ὕδατος, τὸ δὲ ὕδωρ ὑπεράνω ἐξ περιλαβεῖν τὴν αἰτίαν τῆς τῶν βοτανῶν ὑπάρξεως" κατα- 

ἀνάγκης καὶ φυσικῶς. κἀντεῦθεν καὶ κυριώτερον συμβέ- πίπτει γὰρ ὠὴρ ἐντεῦθεν, καὶ δροσίζιι τὸν τόπον, καὶ 

βηκε τῷ ὕδατι τὸ εἶναι ςοιχείῳ παρὸ τῇ γῇ. ἐφρόνησαν (9 προέρχονται ἐξ αὐτῷ διὰ τῆς δυνάμεως τῶν ἀςέρων τὰ 

δέ τινες ςοιχεῖον εἶναι τὸ πάντων τῶν ὑδάτων πλεῖστον" εἴδη τῶν σπερμάτων. ὕλη δὲ ἀναγκαία ἐςὶ τὸ ὕδωρ, εἰ 

πλεῖξον δέ ἐς τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης, καὶ διὰ τῶτο καὶ καὶ διαφορά ἐςὶν ἐν τῷ γίνει τῇ ὕδατος. τὸ γὰρ ἀνερχ- 

ςοιχεῖον πάντων ἐκρίθη τῶν ὑδάτων. ἔς! δὲ τὸ ὕδωρ φυ- μενον ἐκ ἔςιν εἰ μὴ ὕδωρ γλυκύ’ τὸ δὲ ὡλμυρὸὲν βαρώ 

σικῶς ὑπερέχον τῆς γὴς καὶ λεπτότερον αὐτῆς. καὶ διὰ ἐςι, καὶ ὁ συναναβαίνει τῷ γλυκεῖ τὸ δὲ ὑπερβαῖνον τῶτρ 

τῦτο ἀπεδείξαμεν ὅτι καὶ τὸ ὕδωρ πάντως κεφότερόν ἐστι (5 τὸ λεπτότερόν ἐςι τῷ ὕδατος. ὃ δὲ ἐὰν ἐφελκυσθείς ὑπὸ 

τὸ γλυκὺ τῷ ἁλμυροῦ. πλὴν λάβωμεν καὶ ὡς ἐν παρα- τὴ ἀέρος, λεπτύνεται καὶ ἐκὶ πλέον ἀναβαίνει, κἀντεῦθεν 

δείγματι δύο σκεύη ἶσα, καὶ θῶμεν ἐν αὐτοῖς ὕδωρ γλυκὺ γίνονται πηγαὶ καὶ ποταμοὶ ἐν τοῖς ὄρεσι, καὶ εἰς πολιὰὴ 
καὶ ὕδωρ ὡλμυρόν. μετὰ ταῦτα προσλάβωμεν ᾧόν, θῶ- διατρέχευσι. καὶ σημεῖον τύτν ἐςὶ τὸ αἷμα τὸ ἀνερχόμφ- 
μεν δὲ τῦτο ἐν τῷ ὕδατι τῷ γλυκεῖ, καὶ αὐτίκα καταδύ- νον εἰς τὸν ἐγκέφαλον. ὥσπερ γάρ τι ἐκ τῶν τροφῶν 

σεται. μετὰ ταῦτα θῶμεν αὐτὸ καὶ ἐν τῷ ὕδατι τῷ ἀλ-2 μετὰ τῆς ἀναθυμιάσεως ἀνέρχεται, ὕτω καὶ εἰς πάντα 
μυρῷ, καὶ ὑπερνήξεται, καὶ ἀναβήσεται ἐπάνω τῶν μερῶν τὰ ὕδατα. καὶ γὼρ καί τι τῷ ὕδατος τῷ ἁλυκῦ ἄνεισι 
τῷ τοιύτε ὕδατος, διότι τὰ μέρη τότου ὁ διαζεύγνυντας ὡς μετ᾽ ἐκείνν ὃ ἐξήρανεν ἡ θερμότης, εἰς τὸ εἶδος τῷ ἀέρος, 
τὰ μέρη τῷ ὕδατος τῷ γλυκερῦ. ἐκεύν μὲν γὰρ τὰ μέρη ς ἐςιν ἀκριβῶς ὑπεράνω παντὸς γχυκέος ὕδατος καὶ ἀλ- 
ὦ δύνανται ὑπομένειν διὰ τὴν λεπτότητα βάρος, τότε δὲ μυρῶ. παράδειγμα δὲ τῷ λόγου τύτου εὑρήκαμεν ἐν τοῖς 

διὰ τὴν παχύτητα δύνανται" καὶ διὰ τῦτο ὁ καταδύεται 5 βαλανείοις πολλάκις. ὅταν γὰρ τὸ ὕδωρ τὸ ὡλμυρὸν κα- 

κατὼ πάντα τρόπον, εἰ καὶ τὸ γένος τῆτο ἐξ ὕδατός ἐςιν, 

τὸ ἐπιτεθὲν αὐτῷ. ἕτω φυσικῶς ἐν τῇ νεκρᾷ θαλάσσῃ ὅτε 
΄ »“» Υ͂͵ “« ΄ ἄρ ν. ἐῃ , ᾽ 

καταδύεται ζῷον ὅτε γεννᾶται" κυριεύει γὰρ ἡ ξηρότης ἐν 
ἊΝ ὶ ᾽ λιν ᾽ ) , -“ ΄ δ .-“ αὐτῷ, καὶ ἐν παντὶ ὅπερ ἐςὶ πλησίον τῇ σχρίματος τῆς 

»“ ’ὔ ἃ » 7) -΄ Ν ὕδι ΑῚ ,»γ γῆς. φαίνεται τοίνυν ἐντεῦθεν ὅτι τὸ ὕδωρ τὸ παχύ ἐςιν 

ταλάβῃ θερμότης, λεπτύνει τὰ μέρη αὐτῇ, ἀναβαύει τε 

ἀναθυμίασις, ἅτις ἥν ἐν τῷ ἐδώφει τῷ βαλανείν, καὶ ὠνα» 

χωρῖσι τὰ πυκνὰ μέρη τῆς ἁλυκότητος μετὰ τὸ ὑγρὰ τοῦ 
φυσικῦ (δὲ γαρ εἰσιν ἐκ τῷ γένους τῷ ἀέρος), ἵνα ὠκολν» 

ὑποκάτω τῷ μὴ παχέος. τὸ γὰρ παχύ ἐςιν ἐκ τῷ γίῴους 30 θήσωσι τῇ ἀναθυμιάσει, ἥτις μία μετὰ τὴν ἄλλην προτ 
τῆς γῆς, τὸ δὲ λεπτὸν καὶ ὠραιὸν ἐκ τὰ γένους τῷ ἀέρος. 
καὶ διὰ τῦτο ὑπερέχει τὸ ὕδωρ τὸ γλυκὺ πάντων τῶν ὑδά- 
των" ἐκεῖνο γάρ ἐςὶν ὑπάρχον τῆς γὴς πορρωτέρω. ἤδη 

κὸν “ ν 5 . , “ων τοιγαοῖν ἔγνωμεν ὅτι τὸ ὕδωρ τὸ πορρωτάτω τῆς γῆς φυ- 

»ἭΥ͂ [2 ἈΦ ,ὔ ὔἷ χωρεῖ ἄνω. ὅταν γὺν προχωρήσωσι πολλαί, κατωπιίζεται 

ὁ ὄροφος, κἀντεῦθεν συνάγεται καὶ συμπήγνυται καὶ ἐπε- 
ςρέφει καὶ κάτω ςώζει τὸ ὕδωρ τὸ γλυκύ. καὶ ὕτως ἐν 

« 

πἄσι τοῖς βαλανείοις τοῖς ἁλμυροῖς ἐςὶν ὕδωρ γλυκύ, αἢ 
σικόν ἐςι. καὶ τὸ γλυκὺ τὰ θαλαττίε ὑπερκεῖσθαι ἀπεδεί- ὃς τοίνυν βοτάναι αἱ φυόμεναι ἐν τοῖς ὕδασι τοῖς ἁλυκοῖς ὧς 
ξαμεν. καὶ φυσικὸν τῦτο εἶναι τῷ ῥηθώτι σημείῳ φανερὸν 

καὶ ἀναγκαῖον ἐγίνετο. γεννᾶται δὲ τὸ ἅλας ἐν ἱςαμέψοις 
ὕδασιν, οἷς τὸ γλυκὺ γίνεται ἁλμυρόν. ὑπερβαίνει δὲ ἡ 

ε Δ “«“ ΨΚ Ν « ΄ ᾽ Ν ὡλμυρότης τῆς γῆς ἐκείνην τὴν ἁλμυρότητα. ἀπομένει γὼρ 

ἐφείλεσιν ἔχειν πληθυσμὸν διὼ τὴν ξηρότητα. καὶ γὰρ τὸ 
φυτὸν δύο δεῖται, ὕλης λέγω καὶ τόπου, τῇ ἰδίᾳ φύσα 
ὡρμοϊζόντων. ὅταν γὺν τὼ τοιαῦτα δύο παρῶσιν ὑμῖ, προ- 

΄ Ὶ , ν “ Ψ ΄ ἐρερα κόπτει τὸ φυτόν. ὅταν δὲ εὕρωμεν ὕλην πορρωτάτω τῆς 
ἐκείνῃ μὲν ἀὴρ ἐγκεκλεισμένος, ταύτῃ δ᾽ ὕ. καὶ διὼ τῦτο 20 εὐκρασίας, ἐπικενῆς ἐς" ἐμποδὼν γάρ ἐς: τῷ εἶναι τὸ ἦν 
ἐκ ἔςιν ἐκεῖνο τῆς γὴς τὸ σῶμα, γλυκύτητός τινος μετέχον τόπῳ εἶναι μὴ εὐκραεῖ. ἔτι κοινῶς ὑχ, εὑρίσκομεν. φντὸν 

13. ἰκρίθη πάντων Ν΄α. ΠΠ 21. περινήξεται 0“. ΠΠ 40. διὰ τῦτο οὔχ Ν΄α. 
6. καὶ τῆς ὑσίας οτὰ Να. ἢ 10. προέρχεται 0“. ἢ 22. ᾧ Νηρ». ἵἱὶ εἰς οἷχ Ν΄κ. ἢ 30. προσχωρεῖ εἰ 31. προσχωρήσωσι Νο. 
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ἐν χιόνι, πλὴν βλέχομέν ποτε φυτὸν φαινόμενον ἐν αὐτῇ, γὼρ θερμότης ἅψηται τῷ ὕδατος, ἥτις ἄνω αν ἐκ ἔχει πῶς 
καί τινα ζῷα, καὶ ἐξαιρέτως ἔλμινθας. ὅτοι γὰρ γεννῶνται ὧν κινηθοῦι, τότε προέρχαται ἐπ᾿ αὐτὴν παρόμοιόν τι νεφέλῃ, 
ἐν τῇ χιόνι, καὶ φλόμος, καὶ πᾶσαι βοτάναι πικραί, ἀλλ’ ὀλίγον τε τῷ ἀέρος κατέχει, καὶ σήπεται τὸ τοιῶτον ὑγρόν, 

ἡ χιὼν ὁ ζητεῖ προχωρεῖν ἐπὶ τύότῳ, ἂν μὴ καὶ συζευχϑεὴῆὰ ἐφέλκεταί τε αὐτὸ ἡ θερμότης, ὅτις ἐκτείνεται εἰς τὸν ὄψιν 
τος αἰτία ἐν αὐτῇ. καὶ αὕτη ἐςὶν ὅτι ἡ χιὼν κατέρχεταί 5 τὰ ὕδατος, καὶ γίνεται ἐντεῦθεν φυτόν. ἐκ ἔχει δὲ ῥίζαν, 
στε ὁμοία καπνῷ, συμπήγνυσί τε ταύτην ἄνεμος καὶ ὅτι ἡ ῥίζα ἐν τοῖς μέρεσιν ἑδραζεται τῆς γῆς, ἔχεσα μέρη 

συσφίγγει ἀήρ. πλὴν γίνεται »αἱ ἀραιότης τις ἐν τοῖς μέ: διῃρημένα. ἐκ ἔχει δὲ πάλιν ἐδὲ φύλλα, ὅτι μακράν ἐςιν 
μησὶν αὐτῆς" κατέχεται, γὰρ ἐν τούτοις θερμόν τι μέρος ἀπὸ τῆς εὐκρασίας, καὶ οὐδὲ τὰ μέρη αὐτῷ εἰσὶ συμπεπης- 
ἐέρος, μένει τε ἐξ αὐτῇ καὶ ὕδωρ σεσημμένον. ὅταν γὴν ὁ γίτα. τῦτο δὲ τὸ φυτὸν οἷον εἰς ὁμοιότητα φύλλων γεννῶ- 
ἐὴρ ὁ ἐγκοιλεισμένος πλείονος γένηται πλατύνσεως καὶ ὁ 10 ται, καὶ καλεῖται ἐπίπτερον. τῶν δὲ λοιπῶν φυτῶν τῶν ἐν 
ὅλιος «αρνυσιάτηται, ἀπορρήγνυται ὁ ἀὴρ ὁ συμπιληθεὲς τῇ γῇ, ἐπεὶ τὰ τῆς γὴς μέρη εἰσὶ συμπεπηγότα, καὶ τὰ 
ὁ τὴ χιόνι, καὶ φαύδεται ἡ ὑγρότης ἡ σεσημμώη, ἥτις μέρη ἐξ ἀνάγκης τύτων εἰσὶ τοιαῦτα. τὰ γὴν φυτὰ τὰ ἐκ 
καὶ συμπήγνυται μετὰ τῆς θερμότητος τῇ ἡλίου" καὶ ὕτω τῆς γῆς συμπεπηγότα γίνονται ἐκ σήψεων ἐν τόπῳ ὑγρῷ 
φύονταί τινες βυτάναι. ἐὰν δὲ ἢ ὁ τόπος περικεκαλυμμένος, καὶ καπνώδει. αἱ γὰρ σήψεις κατέχουσιν ἀέρα" καὶ ὅταν 

ἐ γύονται ἐν αὐτῷ βιτάναι ἀλλ᾽ ἢ ἄνευ φύλλων" ὠπε- 15 πληθύνωνται οἱ ὑετοὶ καὶ οἱ ἄνεμοι, ὁ ἥλιος φαίνεσθαι ποιεῖ 

χώρησε γάρ ἀπ᾽ αὐτῷ καὶ εὐκρασίαᾳ τῆς γὰς, ἡ ὁμογενὴς αὐτάς, κατεπείγει τε ξηραίνεσθαι καὶ συμπήγνυσθαι, καὶ ἡ 

αὐτῇ. ὅθεν ἄνθη καὶ φύλλα ἐν βοτάναις μικραῖς μεμι- ξηρότης τῆς γῆς τὰς ῥίζας αὐτῶν ποιεῖ" καὶ γίνονται ἐν- 
μία εὑρίσκονται ἐν τόποις κεκραμένοις καθαρῶς δι᾽ ἀέρος τεῦθεν φυτὰ καὶ μύκητες καὶ ὕδνα καὶ τὼ ὅμοια. πάντα 
καὶ ὕξετος ἐν ἑτέροις δὲ μιὴ τοιότοις σπανιά εἰσι τὰ ἄνθη δὲ ταῦτα γίνονται ἐν τόποις θερμοῖς κατὰ λόγον, διὸ ἡ θερ- 

καὶ τὰ φύλλα τῶν φυτῶν τῶν συμβαινόντων ἐν τῇ χιόνι. ἢ μότης πέττει τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς ἐνδυτέροις τῆς γῆς, κατέχει τε 
ἐμοί καὶ ἐν τόποις πολλοῖς ἑλμυροῖς καὶ ξηροῖς ὡς ἐπὶ ταύτην ὁ ἥλιος, καὶ γίνεται ἀναθυμίασις, καὶ ἐντεῦθεν συμ- 
τὲ πλεῖστον ὁ φαίνεται ᾧντόν. ἴτοι γὰρ οἱ τόποι πόρρω βαίνει ἡ ἀλλοίωσις εἰς φυτόν. ὁμοίως καὶ ἐν πῶσι τόποις 
εν εὐκρασίας" ἐλαττονεῖται γὰρ ἡ γῆ, ἐξ ἧς μακράν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖξον θερμοῖς πληρῦται ἡ τῷ φυτῷ ὠπάρτισις. 
ἐἶδιν ὑγρότης καὶ θερμότης, ἅπερ εἰσὶ διὰ γλυκέος ὕδατος. οἱ δὲ τόποι οἱ ψυχροί, εἰ καὶ οὗτοι τὸ ὅμοιον ποιῶσί ποτε, 
ύτται δέ ποτε ἡ γλυκερὸὰ γᾷ νεκρά, καὶ τότε ἀ γεννῶνται 15 πλὴν ἐκ τῷ ἐναντίς, ὁ γὰρ ψυχρὸς ἀὴρ τὸν θερμὸν συμ- 
ἐξέως ἐν αὐτῇ βοτάναι. ἐν τόποις δὲ θερμοῖς, ὅπου ἔστιν πιέζει κώτω, δυμπήγνυσί τε τὰ μέρη αὐτοῦ, καὶ ὁ τόπος 
ὕδωρ γλυκὺ καὶ θερμότης πολλή, προφθάνει πέψις ἐκ τῶν ἕψησιν πάσχει μετὰ τῆς προσόξης ὑγρότητος αὐτῷ" τῇ γὴν 
δύο μερῶν, ὧκ τῆς διαθέσεως τῷ τόπυ μετὰ καὶ τῷ ἀέρος περισσὰ ὑγρῷ ξηρανθέντος σχίζεται ὁ τόπος, καὶ ἐξέρχοντα, 
τῷ ἐν αὐτῷ ὑπάρχοντος. ἡ δὲ πέψις τῇ ἀέρος ἐκ τῆς θερ- ἐξ αὐτῷ φυτά. ἐν τόποις δὲ γλυκεροῖς, ἐν οἷς τὸ ὕδωρ μεὴ 
μβότητός ἐς! τῷ ἡλήν τῆς ἐν ἐκεόῳ τῷ τόπῳ, ἐντεῦθεν καὶ ἢ ἐπὶ πολὺ συμβαίνει χωρίζεσθαι, ὁπόταν ὁ ἀὴρ τῇ γῇ 
τὰ ὄρη ἐφέλχονται ὑγρότητα, βοηθεῖ τε αὐτοῖς καὶ ἡ θερ- ἐγκλειόμενος ξηρανθῇ, ἡ ὑγρότης τε τῷ ὕδατος συμπαγῇ, 
μόὅτης τὸ ἀέρος. ἐπισπκεύδει δὲ καὶ καὶ πέψις" καὶ διὰ τῦτο καὶ ὁ αὐτὸς ἀὴρ μείνῃ ἐν τοῖς ἐνδοτέρω τὸ ὕδατος, ἐξέρχον- 
τὰ φυτὰ ὡς ἐπὶ τὸ πολυ ἐν τοῖς ὄρεσι φύονται. ἐν δὲ τοῖς ται φυτά, ὡς τὸ νῦφαρ τὸ ἰατρικόν, καὶ εἴδη βοτανῶν ἄλλα 
ψαίμμοις νικᾷ, ὡς προέφημεν, ἡ ἀλμυρότης, καὶ ἀπομέν- πολλῶν καὶ σμικρῶν, ἃ δὴ τοιστοτρόπως γεννῶνται. πλὴν 
σιν ἐν τοῖς μέρεσι τῆς ψάμμε ἀραιότητες ὅμοιαι πρὸς ἀλ- 35 Ὡς εἰσὶν ἐκτεταμέώα, διότι αἱ ῥίζαι αὐτῶν εἰσὶν ἐπιπολαίως 
λήλας. ὁ τοίνυν ἥλιος οὐκ ἔχει δύναμια ἵνα ἐν αὐταῖς ἐν τῇ Ὑῇ. ἐν τόποις ὡσαύτως ἐν οἷς ὕδωρ θερμὸν τρέχει, 
ἀπαρτίσῃ καὶ βεβαιώσῃ συνέχειαν ὑσίας. τῷ τοι καὶ φυτὰ ἐν πολλάκις φυτὼ γεννῶνται, διότι ἡ θερμότης τοῦ ὕδατος 
αὐταῖς ὡς τὼ πολλὰ ὁ γίνονται!" εἰ δὲ καὶ γίνονται, οὐ κατὰ ἐφέλκεται ἀναθυμιάσεις προσφάτες ἐπὶ τὴς γῆς, ἡ δὲ ψνυ- 
«ὅδη ἴδια καὶ διάφορα, ἀλλὰ κατὼ εἴδη ὅμοια πρὸς ἄλληλα. χρὰ φύσις τῆς ὑγρότητος τὰ ὕδατος ὑποκάτω ἀπομῴει, καὶ 

ἀ Τὼ δὲ φυτὰ ἃ ἐν τὴ ἐπιφανείᾳ τὰ ὕδατος γεννῶνται, (0 συμπήγνυται ὁ ἀὴρ ὁ ἐν τέτῳ τῷ ὑγρῷ. καὶ ὅταν πεφθὴ 

ἐκ ἄλλως γεννῶνται εἰ μὴ διὰ τὸ πάχος τῷ ὕδατος. ὅταν κἡὶ θερμότης τῷ ἀέρος, πάλιν ἐν τόέτῳ γεννᾶται τὸ φυτόν, ἐκ 

4. δὲ] μὲν 05. ἢ 15. αὶ ἀλλ᾽ Νέρ“. ἢ 19. ν] καὶ ἐν Νο; Π 24. ὑγρότητος καὶ θερμότητος 0“. ἢ ὕδατος. οὐ γήεται Νκ. ἢ 28. 

48. οἴδνα Νερσ. ἢ 28. ἐξέρχεται 6“. ἢ 99. αὐτῦ τὰ φ. Να, ἢ 39. μέτι Ν«. " 40. πεμφϑῆ 95. 
Ὲ2 
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ἄλλως εἰ μὴ ἐν καιρῷ πολλῷ. αἱ βοτάναι δὲ αἱ μικραί, φντὸν καὶ αὐξάνει" ὅτε δὲ ταῦτα ὠποχωρήσυσιν, ἀσθενεῖ 

αἱ φαινόμεναι ἐν τόποις θεαφώδεσι, γίνονται ὅταν ἄνεμοι τῇ ἀποχωρήσει καὶ τὸ ᾧντόν. πάλιν τὸ φυτὸν τὸ προϊὸν ἐν 
ὀξέως πνέωσιν ἀντίκνοιαν τε ποιῶσι καὶ ἀντιπλήττωσιν ἀλ- ὄρεσιν ὑψηλοῖς, εἰ ἔξαι εἶδος, ἔξαι προχειρότερον καὶ προσι- 
λήλυς, καὶ ἐζεγερθὴ ὠὴρ ὁ ἐν αὐτοῖς καὶ θερμανθῇ ὁ τόπος φυέςερον εἰς ἰατρείαν" ὁ καρπὸς δὲ ὁ σκληρότερος εἰς πέψιν 

καὶ γώηται ἐντεῦθεν πῦρ, καὶ μετὰ ταῦτα γεννηθῇ ὅπερ ἐξὶν 5 ἐχ, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τρέφει. τόποι δὲ. ἀπομεμακρυσμένοι 
ἐν τῷ βάθει ἀρσενίκιον, ὃ καταβαίνει ἐκ τῆς ἰλύος τῷ ἀέρος, τῷ ἡλίκ ὑκ εἰσὶ πολλῶν βοτανῶν γεννητικοί. ὁμοίως ἐὰν ὁ 

᾿ “ Ν᾿ ἐὙ »" ν ν-» ΄ ν -“ ΄ ἥν; ΄,ὕ ᾽ -“ ΄, »,.Ὁ 
καὶ ἐφέλκεται πῦρ μετὰ σήψεως (τῦτο γὰρ τὸ ἀρσενίκιονγ" ἥλιος μακρότητα τῇ ἡμέρᾳ προσάγῃ ἐν τῇ κινήσει αὑτοῦ 

τότε γὰρ γίνεται ἐκ τότε φυτά. ὁ πολλὰ δὲ ταῦτα προ- καὶ κατακυριεύῃ τῆς ὑγρότητος, ὑκ, ἔχει τὸ φυτὸν δυνάμεις 

βάλλεται φύλλα, καθὼς προαπεδείξαμεν, ὅτι ἡ εὐκρασία φύλλα καὶ καρποὺς προάγειν. τί δὲ καὶ περὶ τῶν φυτῶν 

ἐκ τούτων πόρρω ἐς». ὅπερ δὲ φέρει τρόφιμόν τι φυτόν, τὸ χρὴ νοεῖν, ἃ γεννῶνται ἐν ὑδαρώδεσι τόποις; ἐν τότοις ὅτε 

ἐχεῖνο φύεται ἐν τόποις θερμοῖς καὶ κούφοις καὶ ὑψηλοῖς, τὸ ὕδωρ ἠρεμεῖ, γίνεταί τι καθάπερ ἰλύς, καὶ ἐκ ἔς! δύνα- 
καὶ μᾶλλον ἐν τῷ κλίματι τῷ τρίτῳ καὶ τῷ τετάρτῳ" καὶ μις ἐν τῷ ἀέρι ἵνα ὑποςήσῃ τὰ μέρη τῷ ὕδατος. κατέχε- 

,΄ ΓΝ “»“΄Ὺ ; ᾿ ’ὔ »»κν -“᾿ ᾿ Ἁ γΝ εοὖὺν ᾿ -.- » ο “ ͵7ὔ 

πάλιν ὃ δενδρον ποιεῖ τι ἐγγὺς τροφίμε, ἐκεῖνο γεννᾶται ἐν ταῖ γὰρ αὐτὸς ὁ ἀὴρ ἐν τοῖς ἐνδοτέροις τῆς γῆς, καὶ κωλύει 
ὔ ε - ΟΝ ν., » ΄ὔ ΝΥ Ν ᾽’ “ ᾽ 7 »»ν ὕὔ τόποις ὑψηλοῖς καὶ ψυχροῖς. καὶ διὰ τῦτο πληθύνονται τὰ τὴν παχύτητα τῷ ὕδατος ἀναβαίνειν. εἰ γὴν πλημμυρήσῃ 
ν ; ΄ ΄ ΩΝ, Σκι Δ “-͵ -ἊὉ ᾿ Υ κι -- 2 Π »“ ᾿ εἴδη ἐν τόποις τοιότοις, διὰ τὴν ἐφέλκυσιν τῇ ὑγρῷ καὶ τὴν 15 ἄνεμος ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ καὶ συσφιγχθὴ ἡ γῆ, συμπιέσῃ 
εὐκρασίαν τὴν ἐκ τῆς θερμότητος τῇ ἡλίν ἐν ἡμέραις χειμε- τε ἑαυτὸν ὁ ἐμπεριειλημμένος ἀήρ, καὶ συμπήζῃ ὁ ἄνεμος 

» ε ,ὔ Ὶ . », εν Ἐπ) έ ’,’ ν δι ς ,, ΄ ᾽ ΄ “  -ς ΄, ΝΥ 
ριναῖς. ὁμοίως καὶ ὁ πηλὸς ὁ ἔμφυτος ὀξέως προώγει φυτὰ τὴν ὑγρότητα, προελεύσεται ἐκ ταύτης τὰς ὑγρότητος φντὰὼ 

πίονα" ἡ συμπίλησις γὰρ τῆς ὑγρότητος τότῳ ἐν τόποις γλυ- ὅ πολυ διαφέροντα ἀλλήλων ἐν εἶδει καὶ σχήματι, διὰ τὴν 
κεροῖς γίνεται, ὡς προειρήκαμεν. διαμονὴν καὶ τὴν παχύτητα τὰ ὕδατος καὶ τὴν θερμότητα 

5 Πώλιν τὸ φυτὸν τὸ ἐν τοῖς λίθοις τοῖς ςερροῖς γεννώ- ἢ τῷ ἡλίν ἄνῳθεν. πάλιν περὶ τῶν φυτῶν ἃ εἰσιν ἐν τόποις 
μενον μακρῷ χρόνῳ συμβαίνει. ὁ γὰρ ἀὴρ ὁ ἐμπεριειλημ- ὑγροῖς, καὶ ἡ ἐπιφάνεια αὐτῶν φαίνεται ἐν τῇ ὄψει τῆς 
μώος τότοις βιάζεται ἀναβῆναι, ἔξοδον δὲ μὴ εὑρίσκων διὰ γῆς χλοάζεσα, λέγω ὅτι ἐν ἐκεύῳ τῷ τόπῳ μικρά ἐς!ν 

ν. » »" Λ » ὅς πῇ ,ὔ « » Υ̓ ἦ᾿ ᾽ Ν ΄. ,ὔ Ν ᾽ » », τὴν ἰσχυρότητα τῶν λίθων ἐπανας ρέφει καὶ θερμαίνει ἑαυ- ἀραιότης. ὅταν ὃν ἐμπεσὼν ὁ ἥλιος κινήσῃ τὴν ἐν ὄχείνῳ 
τόν, ἐφέλκεταί τε τὸ ὑγρὸν τὸ ἐναπολειφθὲν τοῖς λίθοις ἄνω, συμβαινύσῃ κινήσει 
ἐξέρχεταί τε ἀναθυμίασις σὺν ὑγρότητι, μετὰ ἀναλύσεως 25 καὶ τῇ θερμότητι τῇ ἐμπεριειλημμένῃ τοῖς ἐνδοτέροις τῆς 

ὑγρότητα, καὶ θερμάνῃ τὸν τόπον τῇ 

σμικροτάτων μερῶν τῶν ἐν τοῖς λίθοις. καὶ γὰρ πολλάκις 
ἔθος ἐςὶ τοῖς λίθοις να βοηθὴ αὐτοῖς ὁ ἅλιος διὰ τῆς ἰδίας 
πέψεως. καὶ ἕτω γεννᾶται ἐξ αὐτῶν φυτόν. ὃ δὲ ὑκ ἀνα- 
βαΐει, ἐὰν μὴ πλησίον ἢ γῆς ἢ ὑγρᾷ. ἡ γὰρ ὑπός σις τῇ 

γῆς, ὕπερ δὴ ὁ συμβαίνει ἐν οἷς οὐκ ἔχει τὸ φυτὸν ὅθεν 
ἂν αὐξηθῇ, καὶ ἡ ὑγρότης τὴ ἰδίῳ ἐκτάσει διαχυθῇ, γίνε- 
ται καπνὸς ὑπεράνω τὴς γῆς ὡς ὕφασμα χλοάζον, κὠν- 
τεῦθεν γεννᾶται φυτὸν μὴ ἔχον φύλλα, ὑπάρχον ἐκ τοῦ 

φυτῷ δεῖται γῆς ὕδατος καὶ ἀέρος. κατανοείσθω τοιγαρὸν 30 γένεος τὸ φυτὰ τῷ φαινομίνε εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῷ ὕδατος. 

τὸ φυτόν" καὶ εἰ ἔςι πλησίον τοῦ ἡλίε, ταχέως γεννᾶται, 

εἰ δέ ἐςιν ὃ ἥλιος εἰς δυσμάς, βραδύνει. πάλιν τὸ φυτὸν ἐν 
- 7 νο ᾽ “ “,ῳ. »9, ᾽ ΄ ᾧ κυριεύει τὸ ὕδωρ, ἃ παραχωρεῖ τῷ ἀέρι ἀναβαίνειν, καὶ 
διὰ τῦτο ἃ τρέφεται. ὁμοίως καὶ ἡ ξηρότης ὅταν κρατήσῃ, 

ἔςι δὲ μεῖζον ἐκείνα, διότι πλησίον ἐςὶ τῆς γῆς, εἰ καὶ ῶε 

ἀναβαίνειν καὶ ἐπεκτείσεσθαι δύναται. πολλάκις δὲ καὶ ἐν 

φυτοῖς ὥλλο φυτὸν γεννῶται οὐ τοῦ αὐτοῦ εἶδες καὶ τῆς 
᾿ς ΄ Υ Η -Ἤ “ ΓᾺ ς-. 2 αὐτῆς ὁμοιώσεως, ἄνευ ῥίζης. κινεῖται δὲ τῦτο ὕτως" ὁπό- 

ἀναςρέφει ἡ φυσικὴ θερμότης εἰς τὰ ἄκρα, καὶ βύει τοῦ 35 ταν φυτὸν πολλῶν ὠκανθῶν ἐν πίονι ὕδατι κινήσῃ ἑαυτό, 
φυτὰ τὼς ὁδὸς δὶ ὧν οἱ πόροι" καὶ διὰ τῦτο αὶ τρέφεται τὸ 

’, 
φυτον. 

“ ’ὔ . 

6 Καθολικῷ δὲ λόγῳ πᾶν φυτὸν τεττάρων τινῶν δεῖται, 

ἀνοίγονται τὰ μέρη αὐτοῦ, καὶ ἀνιμῶται ὁ ἥλιος τὰς ἐν 

αὐτῷ σήψεις, πέψιν τε ποιεῖ τότῳ, καὶ τῇ ἰδίᾳ φύσει εἰς 
Ἁ ΄, ἈΝ 4") -"ν Ἁ ’ τὸν τόπον τὸν σεσημμένν βοήθειαν χορηγεῖ μετὰ θερμός. 

σπέρματος διωρισμένα, τόπε ὡρμοδίν, ὕδατος συμμέτρν καὶ τητος εὐκράτε, κἀντεῦθεν αὐξάνει τὸ φυτόν, ὡς δοκεῖν νή- 
᾽ 4 ς “ ΄ μκ “ ΄ὔ -“ -“ ᾿ ’, », Ὁ ΝΕ ι οφ »"»“ 2 ᾿ς ἀέρος ὁμοῖν. ὅταν ἦν ταῦτα πάντα συντελεσθῶσι, γεννῶται 40 ματα ἐκτείνεσθαι εἰς ὅλον αὐτό. καὶ τοῦτο ἰδιόν ἐς τ τοῖς 

2. γονῶνται 0.4. ἢ 7. γὰρ οχ Ν465. 10. δὶ] ὑδὲ 0.4. ἢ 11. καὶ ροβὲ ϑερμοῖς οὐχ Να. ἢ 18. γὰρ] καὶ γὰρ 0“. ἢ 29. ἦ τῆς 
ἔς Νκ. 1 30. δεῖται τῆς γῆς Ν΄κ. ἢ 34, κατακρατήση 05. 

8. καὶ κατακυριεύῃ}] κατακχυριεύει Νχα. ΠΟ 10. ὑδρώδεσι Νς. ΠΟ 12. ὑποςήσηται μέοη 6“. ἢ 1ζ. πλημμυρήσει εἰ 15. συμτιέσει οἱ 16. 

συμπήξει Νορσ. Ἱ 21. τῇ ὄψει τοῖς τόποις Νκ. 1 25. περειδημμόη Ν'. 
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᾿ 

φυτοῖς τοῖς ἔχουσι πολλὰς ἀκάνθας. τότε γοῦν γεννᾶται 
βοτάνη ἡ λεγομόη λινόζωςις καὶ τὰ ταύτῃ ὅμοια. πᾶσαι 
δὲ αἱ βοτάναι, καὶ εἴ τι αὐξάνει ἐπάνω τῆς γῆς καὶ ἐν 

τῇ ὙΣ. πρόεισιν ἔκ τινος τότων τῶν πώτε, ἃ εἰσι σπέρμα, 
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βαΐνει πρώτως ἐκ τῆς λεπτότητος, ὅπερ οὐκ ἐκεπάνθη ἐκ 
τὰς θερμότητος. ἔςι΄ν οὖν αὕτη ἡ ὑγρότης φύλλα. ἡ δὲ 
πέψις ἐςὶν ἄνθος. ὅταν δὲ τελειωθῇ τῷ δευτέρῳ ἔτει ἡ 
“ἔψις, γεννῶνται καρποί, καὶ ἐκβαίνει εἰς τέλος ἡ ὕλη 

ὑγρότης ἐξ ὕδατος, τόπος ἐπιτήδειος, ἀὴρ καὶ φντεία. καὶ 5 κατὼ τὸν τόπον τὸν ἐν αὐτοῖς. αἱ ἄκανθαι ὡσαύτως εἰσὶν. 

ταῦται τὰ πώτε εἰσίν, ὡς ἂν εἴποι τις, ῥίζαι φυτῶν. 
Ἴ Ἱρπλῶς δὲ ἡ τῶν δίνδρων εὐπορίᾳ, ὠκολυθεῖ" ἢ γὰρ 
πράγουσι. τοὺς καρπὸς πρὸ τῶν φύλλων, ἡ σύναμα τοῖς 

φύλλοις, ἢ μετὰ τὰ φύλλα. ἔςι τοίνυν φυτὸν ὅ ὑτῷ οὐκ 

ἐκ τὸ γέυς τῶν φντῶν, [ μὴν τῆς αὐτῆς φύσεως. λέγω 
γοῦν ὅτι ἐν τῷ φντῷ ἐςὶν ἀραιότης, καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ τὴς 

φύσεως αὐτοῦ ἐςὶ πέψις, καὶ ἀναβαίνει ὑγρότης ψυχρὰ 

καὶ μετ᾽ αὐτῆς βραχεῖα διάκρισις, διερχομένη ἐν ἐκείνῃ τῇ 

ἔχει ῥίζαν ἃ ἢ φύλλω᾽ ἔςιτ καὶ ὅπερ φέρει φιτρὸν ἄνευ καρ- (ο᾽ ἀραιότητι, ποιεῖ γὸν ταύτην συμπήγνυσθαι ὁ ἥλιος, κἀν- 

τοῦ καὶ φύλλων, ὡς ἡ λεγομένη χρυσοκόμη ἢ χρνσῖτις. 

ἀλλὰ τὰ φυτὰ ἃ καρπὸν πρὸ τῶν φυλλων προάγουσι, 
πολλὴν ἔχεσι τὴν πιότητα. ὅταν γὺν ἐκταθείη ἡ θερμότης 
εΨ .“ “ »" ,ὔ ε ᾿ - ἡ ἡ ἶσα φυσικῶς τῷ φυτῷ, ταχύνει καὶ ἡ τότυ πέψις, ῥών- 

τεῦθέν εἰσιν αἱ ἄκανθαι. διαὶ τῦτο καὶ τὸ εἶδος αὐτῶν ἐςὶ 

τυραμοειδές" ἔςι γὰρ ἡ βάσις αὐτῶν ἀρχομώη ὠπὸ πα- 
χέος καὶ προχωροῦσα εἰς ἰσχνόν. τοῦτο δὲ γίνεται, διότι 

ΝΝ νι ΕΔ, Σ ΄ »-“ “Ὁ Θ Θ Ψ ν᾿ κατὰ βραχὺ ὃ ἀὴρ ἐπεκτεινόμενος τῷ φυτῷ αὐξάνει τὰ 
νυταί τε καὶ ζέει ἐν τοῖς κλάδοις τῷ φυτῦ, κωλύει τε τὸν 15 μέρη αὐτῷ μετ᾽ ἐπιτάσεως τῆς ὑλικῆς. τοιστοτρόπως καὶ πῶν 
χυμὲν ἦα, μὴ ἀναβαίνῃ ἀπ᾽ αὐτῶ" κἀντεῦθεν προχωρῦσι 
καρτεὶ καὶ φύλλα. ἐν δὲ τοῖς φυτοῖς ἃ ταχύτερον τὰ 
φύλλα προάγυσι, τί νοητέον; αἱ διαθέσεις τῶν ὑγρῶν εἰσὶ 
τῶλαί. ὁπόταν γὴν ἡ θερμότης τὸ ἡλίς ἄρζηται διασπεΐ- 

δένδρον ἢ φντὸν γίνεται, ὃ ἡ κεφαλή ἐςι πυραμοειδής.., 
Ἡ χλοαζεσα δὲ χροιὰ ὀφείλει εἶναι πράγμα κοινό- 8 

τατον ἐν τοῖς δώδροις. βλέπομεν γὰρ ὅτι, ὥσπερ κοινή ἐς!ν 
ι , ΙΡΕ Υ̓ : ’ » »ὝὟἪ 
ἢ λευκότης ἐντὸς, στως καὶ ἢ χλοερύτης ἐκτός. καὶ τὸτό 

ρὲ τὰ μέρη τῷ ὕδατος, ἄνω ἐφέλκεται ὁ ἥλιος τὰ μέρη Ὁ ἔςιν, ὅτι ὕλῃ χρῶνται πλησιωτέρᾳ ἥγυν μῶλλον πεπεμμέν. 
τῆς ὑγρότητος, καὶ βραδύνει ἡ πεκειρότης, διότι ἡ πέψις 
τὸ χαρτῷ ὑκ ἔςιν εἰ μὴ ἐν συμπήξει, καὶ προηγῦνται τὼ 
ζυλλα τῶν καρπῶν τῇ προσαγωγῇ τῆς πολλῆς ὑγρότητος. 

τολλώως δὲ συμβαίνει αὐτοῖς καὶ πιότης, ὁπόταν ἡ ὑγρό- 

δεῖ τοίνυν ἵνα ἢ χλοερότης ἐν πᾶσι τοῖς φυτοῖς, ὅτι αἱ 
ὗλαι ἕλκυσι καὶ ἀραιῦσι τὸ ξύλον τῇ δένδρο, βραχεῖάν τε 
ἡ θερμότης πέψιν ἐργάζεται, καὶ ἀπομένει τι ἐκεῖ ὑγρόν, 
ὃ φαίνεται ἔξωθεν" καὶ τῦτό ἐςῖν ἡ χλοερότης ἡ ἐν τοῖς φυ- 

τῆς ἡ ἐν τῷ φυτῷ πέψιν λάβῃ καὶ ἀναβῇ ἐξ «αὐτῆς ἀτ- 25 τοῖς, ἐὰν μὴ μείζων γῴηται ἡ πέψις. ὀφείλει δὲ εἶναι μέση 
μὲς πυκνή, καὶ ἑλκύσῃ αὐτὴν ὁ ἀὴρ μετὼ τὸ ἡλίκ᾽ τότε 
γὰρ ἐξέρχεται ἐὰ τῆς ὑγρότητος ἐκείνης καὶ πιότης καὶ 
καρτὸς καὶ φύλλα μιᾷ ἐχθέσει. οἱ παλαιοὶ δὲ σοφοὶ τὰ 
φύλλα πάντα καρποὺς εἶναι διεβεβαιοῦντο. ἰςέον οὖν ὡς 

ἐν τοῖς φύλλοις καὶ ἐν τοῖς ξύλοις τῇ δυνάμει. ἡ δὲ χλοε- 
’, ᾽ ’ »΄.ν ρον ΄, Η ;» ὦ. “ »ν » “ ρότης ὁ φθείρεται, ἐὼν ἢ ὑγρότης ἐν αὐτῇ, ἥτις ἐςὶν ἐκ τῷ γέ- 

νους τῆς γῆς. ἐξ ὠμφοτέρων γοῦν τούτων ἡ χροιὼ γίνεται ἡ 
χλοερά, τότα σημεῖον ὅτι οἱ φλοιοὶ τῷ δένδρου, ὅταν ξηραί- 

ὑπόταν ἡ ὑγρότης ἐςὶ τόση ὥςε μὴ πεπαίνεσθαι μηδὲ συμν- 30 νηται αὐτό, μελαίνονται, ἐντὸς δέ εἰσι Ἀευκοί. ἐν τοῖς δένδροις 
τήγνυσθαι διὰ τὴν ἐκ τῷ ἀέρος ἀνάπτυξιν καὶ τὴν ἄνωθεν 

σευδὴν τῆς ἐφελκύσεως τῇ ἡλίν, τότε ἡ ὑγρότης αὕτη, εἰς 
ἦν οὐκ ἐνηργήθη πέψις, ἀλλοιίῦται εἰς φύλλα" ἃ δὴ οὐκ 

ἔχνσιν ἄλλον σκοπὸν εἰ μὴ τὸν ἐφέλκυσιν τῆς ὑγρότητος, 

γοῦν μεταξὺ τῶν δύο χρωμάτων χρῶμα χλοερὸν γίνεται 
ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ αὐτῶν. τῷ δὲ σχήματος τῶν φυτῶν τρεῖς 

ἂ 

εἰσὶ τρόποι' τινὰ γὰρ ἄνω προχωρῦσι, τινὰ κάτω, τινὰ 
ἔ Ἁ ν Υ̓͂ Η ΄, » 5.7 ψ : μέσον. τὼ μὲν ἦν ἄνω ἐκτεινόμενα ἔχασιν αἰτίαν, ὅτι ἡ 

καὶ ἴα, ὦσι καὶ περικαλύμματα τῶν καρπῶν ὠπὸ τῆς 35 φύσις αὐτῶν φαίνεται ἐν τῇ ἐντεριώνῃ, καὶ ἕλκει τὴν θερ- 
΄ ἃ ᾽ ’ ε ’ δεῖ “ Ν Λ ΄ ) έ ) ε “ Ἀ »“] ΝΟΥ͂ ᾽ 

σφοδρότητος τὸ ἡλίν, ὁ τοίγυν ὁμοίως δεῖ ἵνα τὰ φύλλα μότητα, καὶ συμπιέζει ἐν ἑαυτῇ τὸν ἀέρα τὸν ὄντα, ἐν 
Ἂν « ε - Ἀ Ν ᾽ ,ὔ ᾽ν » ΄ Ἀν φ 4 ὦσιν ὡς οἱ καρποί: ὁ γὰρ χυμὸς ὁ ἀναβαίνων ἀλλοιω- ταῖς ὠραιότησιν αὐτῆς. πυραμιδῶῆνται δέ, ὥσπερ πυραμι- 
ϑείς, ἕτός ἐςι τὰ φύλλα, ὡς εἴπομεν. τοιστοτρόπως ἐςὶν ἡ ὃῦται τὸ πῦρ ἐν ταῖς ἰδίαις ὕλαις καὶ κεφίζεται. ὅσα δὲ 

΄ ᾽ “» ἃ , , “ , » 7 2 ς- οὐ. , Ψ δ πρίσις καὶ ἐν ταῖς ἐλαίαις, αἱ πολλάκις ςερίσκονται τῶν κάτω ἐκτείνεται, τύτων οἱ πόροι συμπήγνυνται. ὅταν γὰρ 
ἰδίων καρκῶν. ὁπόταν γὰρ καὶ φύσις πέψιν ποιήσῃ, ἀνω- τ0 πέψις γίνηται, τότε ἡ ὕλη πυκνῦται τῷ ὑγρᾷ, ἐν ᾧ ἐςὶν ἡ 

6. ἔχη Νερ5. ἴ 11. χρυσίτης 0“. ἢ 14. παχύνει Νκ. ἢ 35. ἡ εἰ ἀτμὶς οτλ Ν». ἢ 30. πήγωσθαι Να. 1} 33. οὐκ Ῥοβὶ ἣν ΟΤὰ 
ΝΛ. 1 39. καὶ οαὰ Ν-. 

ὅ. τὸν ροδὶ κατὰ οἵαὰ 05“. ἢ αὐταῖς Νκ. ἢ 12. παχίων Νέ05. 11 20. πλυσιωτέρα γ3 9“. [Π 22. τεῦ δὲ καὶ 05. Π 23. ἐκεῖ τι 
ΝΟ. 1 30. μελαΐεται Νκ. ἢ 33. τινὰ δὲ μέσον 60“. 1 39. γὰρ] δὲ Ν΄, 
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ἐντεριώνη. κἀντεῦθεν ἐκπορεύεται μὲν τὸ λεπτὸν ἄνω, ἐπα- ἱκτὸς ἐν τοῖς ἄκροις αὐτῷ, καὶ ὠποτελῦνται ἐντεῦθεν τιὰ 
ναςρέφει δὲ τὸ ὑγρὸν πρὸς τὰ μέρη ἐκεῖνα κάτω" κινεῖ φύλλα γλαυκά, καὶ ἐδὲ πέπτογιν, ὡς ὁδὲ ἐπὶ τῶν ἐλαιῶν. 
γὰρ ταύτην ἡ οἰκεία βαρύτης. ἃ δὲ φυτὰ μέσον τῶν δύε καὶ τῶν μυρσινῶν καὶ τῶν λοιπῶν. ὁπόταν δὲ ἔχωνι τὼ 
εἰσίν, ἔχεσιν ὕτως. λεπτύνεται τὸ ὑγρόν, ὅτι ἡ φύσις τῆς δίνδρα καὶ τὰ φυτὰ δύναμιν τὸ ἕλκειν σφοδρῶς, γίνεται 
εὐκρασίας γεινιάζει τὴ πέψει, εἰσί τε καὶ οἱ πόροι μέσοι, 5 καρποφορίῳ ὁμᾷ" ἥτις συμβαίνει, ὅτι χρῆται ἡ φύεις πέ- 
καὶ ἡ ὕλη ἐπεκτείνεται καὶ ἄνω καὶ κάτω. ἔςι δὲ ἡ μὲν Ψψει κατὰ διαδοχὴν συχνῇ, καὶ ἐν ἑκα τῇ πέψει καρπὸν 
πρώτη πέψις ὑπὸ τὸ φυτόν, ἡ δὲ δευτέρα ἐν τῇ ἐντεριώνη, προάγει πολύν. καὶ διὰ τῦτο τινὰ φυτὰ καὶ πολλάκις. ἐν 

τῷ χρόνῳ καρποφορῦσι. τὸ δὲ φυτὸν ὅπερ ἐςὶν ὡς ἡ φύ- 
σις τῷ ὕδατος, μόλις καρποφυρεὶ διὰ τὴν ἐποιράτειαν τῆς 

ἥτις ἐξέρχεται μὲν ἀπὸ τῆς γῆς, ἔξι δὲ καὶ ἐν τῷ μέσῳ 

τῷ φυτῷ" καὶ μετὰ ταῦτα γίνεται ἡ διαίρεσις, ἥτις συμ- 

βαίνει ἀπὸ τὴς δευτέρας, ἐκ ὠπὸ τῆς πρώτης πέψεως. ἡ το ὑγρότητος αὐτὸ καὶ τὸν πλατυσμὸν τῶν ἰδίων πόρων καὶ 
δὲ τρίτη πέψις ἐςὶν ἐν τῷ ζῴῳ" ὁ γὼρ γίνεται αὕτη ἡ πές τὴν ὠπορροὴν τῶν ἰδίων ῥιζῶν. ὅτε δὲ ἰσιχυροποιηθὴ τὸ ϑερο 
ψις εἰ μὴ διὰ τὴν διαίρεσιν τὴς φύσεως τῶν μελῶν καὶ μόν, ταχύνει τε ἡ τότε πέψις, καὶ λεπτύνεται ἡ ὑγρότης 
τὸν διάςασιν τῶν φυσικῶν πρὸς ἄλληλα. τὼ δὲ φυτὰ καὶ ὁ συμπήγνυται" ὑδ᾽ ὅτως πάλιν γίνεσθαι καρποφορία 

γείτονά εἰσι πρὸς ἑαντά, καὶ διὰ τῦτο πληθύνονται ἐν πολ- συμβαίνει. καὶ τῶτο εὑρίσκεται ἐν πάσαις ταῖς βοτάναιᾳ 
λοῖς τόποις. ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖςον δὲ ἡ ὕλη τῶν φυτῶν κάτω 15 ταῖς λεπταῖς, ἀλλὰ δὴ καὶ ἕν τισι λαχάνοις. φαίης δὲ 

ἐκτείεται. τὰ σχήματα τοίυν τῶν φυτῶν εἰσὶν ἐν τῇ γίνεται ἐν τόποις σφόδρα θερμοῖς, καὶ ἔςιν ἐν τούτοις ὁλ 
φύσει καὶ τῇ ποσότητι τῶν σπερμάτων, τὼ ἄνθη δὲ τῶν γος καρπὸς ἐκ τῆς ὑγρότητος, διότι εἰσὶ στενοὶ οἱ πόροι, 
φυτῶν καὶ οἱ καρποί εἰσιν ἐν ταῖς ὑγρότησι καὶ ἐν ταῖξ ὅταν γῆν θελήσῃ ἡ φύσις πέψιν ποῦσαι, μὴ ἔχυσα ὑγρό- 
ὕλαις. κεῖται τοίνυν ἡ πρώτη κίνησις καθολικῶς καὶ ἡ πές τητὰ ἀρκῶσαν τῇ ὕλῃ, τότε γίνονται οἱ πόροι στενώτεροι. 
ψις ἐν πᾶσι τοῖς ζῴοις, καὶ ἀκ ἀποχωρῦσιν ἀπ᾿ αὐτῆς τ ἐπανας ρέφει γὺν ἡ πέψις, καὶ συνεχὴ ταύτην ποιεῖ ἡ θερ- 

καάντα τὼ ζῷα. ἐν τοῖς φντοῖς δέ ἐςιν ἡ πρώτη πέψις, 
εἶτα ἡ πέπανσις κατὼ τὴν τροφὴν αὐτῶν. ἕκαςον ὧν δέν- 
δδον ἀναβαίνει ὠεί, ἔς᾿ ἀν πληρωθείη. αἰτία δὲ αὕτη ἐς ν, 

ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ζῴων ἑκάςν τὸ μῆκος πλησίον ἐςὶ τῷ ἰδία 

μότης, καὶ φαίνεται τότε τὸ μέσον λευκῷ καὶ μέλανος ἐν 
χρώματι. καὶ ὅτε τῦτο τοιστοτρόπως γένηται, τότε τὸ ζύ- 
λον φθάνει γίνεσθαι μέλαν, καὶ πᾶν τὸ πλησιάζον τῷ 
φαιῷ" καὶ τῦτο ἔςιν ἰδεῖν ὠπὸ τῷ ἐβών καὶ τῆς πτελέας. 

«λάτους, ἐν τῷ φυτῷ δὲ πόρρω, ὅτι ἡ ῥίζα αὐτῷ, ἤγουν γ5 ὁ δὲ ἔβενος καταδύεται ἐν τῷ ὕδατι, ὅτι τὰ μέρη αὐτοῦ 
τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ, σπεύδυσιν εἰς ἀνάβασιν, ἵνα δημινρ- 
ὙΜῚ τὸ φυτόν. ἡ διαφορὰ δὲ τῶν φντῶν ἐν τοῖς κλάδοις 
ἐξὶν ἐκ τῆς περιττῆς ἀραιότητος, ὅταν γὰρ συμπιεσθῶσιν 

οἱ χυμοί, θερμαίνεται ἡ φύσις καὶ σπεύδει εἰς τὴν πέψιν, 

εἰσὶ συμπεπηγότα καὶ οἱ πόροι ςενοί, καὶ ἀὴρ ἐκ εἰσέρχε- 
ται ἐν αὐτοῖς. ὃ δὲ ἐκ τῶν ξύλων τῶν λευκῶν βυθίζεταις 

ἔςι διὰ τὴν ςενότητα τῶν πέρων καὶ τὴν περιττότητα, τῆς 
ὑγρότητος τῆς βυύσης τοὺς πόρος, ὥςε μὴ ἐξέρχεσθαι ἀπ᾿ 

κἀντεῦθεν τυπῖνται οἱ κλάδοι καὶ φύεται τὰ φύλλα, ὡς 3) αὐτῶν ὠέρα. τὸ δὲ ἄνθος ἐκ λεπτῆς μόνον ὕλης ἐςΐν, ὅταν 
προείπομεν. 

τὸ δὲ τὼ τῶν δένδρων φύλλα πίπτειν ἐςὶ διὰ τὴν ἐπι» 

φορὰν τῆς ὀξείας ἀραιότητος, ὅταν γὰρ πεφθῇ ἡ ὑγρότης 
μετὰ τῆς ὕλης, πυραμιδοῦται, καὶ μετὰ ταῦτα κατισ- 

ἄρξηται ἡ πέψιξ᾽ καὶ διὰ τῦτο προηγεῖται τῷ ᾧντῶ, ὡς 
ἐδείξαμεν. ἐντεῦθεν γῆν δεικνύομεν καὶ τὴν αἰτίαν δὲ ἣν 
τὰ φυτὰ ἐκφέρυσι φύλλα πρότερον, εἶτα καρπούς. ὃ δὲ 
ἐν τῷ φυτῷ τῷ ἔχοντι ςενοὺς πόρος γίνεται χρῶμα, ἔςωι 

χναίνεσι. καὶ ὅταν φανῇ ἡ ὕλη τῇ πέψει πεπληρωμένη, 35 ἐν χρώματι σαπφειρίνῳ, καὶ διότι συμπιέζονται αὐτῷ τὰ 
ὃν Ν “ , Υ τότε τελείως βύονται τὰ ἄκρα τῶν πόρων ἄνω. καὶ διὰ 

ταῦτα ἐπεὶ τὰ φύλλα ὑκ ἔχεσιν ὕλην, ξηραίνονται καὶ 
πίπτουσιν. ἐὰν δὲ συμβῇ τὸ ἐναντίον ὧν εἴπομεν, ὁ πίπτει 
τὸ φυτὸν εἰς ςέρησιν τῶν ἰδίων φύλλων. ὅταν δὲ πάλιν 

μέρη, εἰς λευκότητα κλίνει. ὅταν δὲ εἰς εὐκρασίαν φϑάςῃ, 
ἐςὶ γλαυκόν. διότι δέ τινα φντὰ ἄνθη ἐκ ἔχεσιν, ἔστιν ἡ 

αἰτία ὅτι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖςξον γῴεται τῦτο διὰ τὴν διαφο- 

ρὼν τῶν ἐν αὐτοῖς μερῶν καὶ τὴν ἐν αὐτοῖς λεπτότητα καὶὶ 
κινήσῃ τὸ φυτὸν ψυχρότης, θερμαίνει αὐτὸ ἡ ἐγκλειομένη ,0 τραχύτητα καὶ παχύτητα. ἐκ ἔχοσι δὲ ἄνθη φοΐνοιες, συ- 
τότῳ θερμότης, καὶ ἡ φανέρωσις τῆς ψυχρότητος γίνεται καὶ καὶ τὰ τότοις ὅμοια. τὸ δὲ φυτὸν τὸ παχεῖς ἔχον 

δ. τεῦ δὲ 0“, ἢ 8, δὲ] τε Νηρ“. ΠΤ 22. ηὗν Νκ. 30. φαίνεται Νο. 
43. συμβαίνει ἡνεσθαι καρποφορίαν Ν'α. 1 Ο 47. ςερροὶ Νκ. ἢ 217. λεπτῶν Νκ. ΠΠ 32. ὅν Νκ.  ἀ0, ἔχει Να. 
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φλοισὺς ἐκτεδεται κατὰ τὴν ἔκτασιν τῆς ὑγρότητος καὶ μετὰ θερμότητος τῷ ἡλίου, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἰδίας ποιότητος. 
τὴν συνώθησιν τῆς θερμότητος. καὶ τῦτό ἐξιν ἐν τῇ πεύκη καὶ τῦτο ψυχρότης ἐςὶ καὶ ξηρότης" κἀντεῦθεν ὠπομένεσιν 

καὶ τῷ φοίνμει. τὸ δὲ φυτὸν τὸ γάλα ἐκβάλλον ἔχει τῦτο ὑγρότητές τινες ὀλέγαι ἔνδον γλυκεῖαι. θερμαίνεταί τε καὶ 
ὃ τῷ μέσῳ. ἔστι δὲ ἡ θερμότης ὑποκάτω ἰσχυροτέρα, ἡ κοιλία τὰ δένδρε, ὅταν προσμείνῃ ἐς αὐτὴν ὁ ἥλιος, καὶ 
καὶ μένει ἐκεῖ πιότης. ὁπόταν ἦν ἄρξηται ἡ θερμότης πέτ- 5 ὕτως γίεται ὁ χυμὸς τὸ καρπῇ στύφος ὀλίγον. καὶ ὅσον 
τες, ςρέφεται ἡ πιότης εἰς τὴν οἰκείαν ὑγρότητα, καὶ συμ- πλέον πεπεμμίνος γῴηται, διαλύεται κατὰ μικρὸν τὸ ὀξῶ- 
᾿τήρυσι ταύτην συμπήξει βραχείῳ. καὶ θερμαινομένε τοῦ δὲς, ἔστ᾽ ἂν καταναλωθείη καὶ φανῇ ἡ γλυκύτης. ἔσται 

τ 

τότε γίνεται ἡ ὑγρότης λιπαρά, ἐμοίφ γώλακτι, ἐγείρεταί τοίνυν ἡ καρπὸς γλυκύς, τὰ δὲ φύλλα αὐτῷ καὶ οἱ ὠἀκρέ. 
τε ἀναθυμείασις ἀπὸ τῆς ὑγρότητος τῆς ἑλκέσης τὸ γάλα μονες ζηροί, ὅταν δὲ τελειωθῇ ἡ πεπειρότης, ἐπὶ πλέον γί- 
ἐχεδο εἰς τὰς ἀκρότητας, καὶ κατέχει ἡ ὑγρότης τὴν θερ- το νεται ὁ καρπὸς πικρός. τῶτο δὲ ἐς! διὰ τὴν περισσὴν θερ- 
μέτητα τὴν φαινομένην, καὶ ὕτω συμπήγνυται τὸ γάλα" μότητα μετὰ βραχείας ὑγρότητος. καταναλίσκεται γὰρ 
φύεις γάρ ἐςι τῆς θερμότητος τὸ συμπηγνύειν. ὁποῖόν δή ἡ ὑγρότης, ποιεῖ τε ὁ καρπὸς τὴν θερμότητα ἀναβαΐνειν, 

Δ ͵’. »“ 2 ὶ ,ὔ ΄ὔ " ᾽ ) ,ὔ ε Ἃ ’ ᾿ς « Ἂν 

τ δὲ γάλα πολλῆς ἐςὶ συμπήξεως, τότε γίνεται, ὅταν ἐν καὶ ἐςὶ τότε ὁ καρπὸς πιιρός. γίνονται δὲ καὶ οἱ πυρῆνες 

τῷ δένδρῳ φανῇ ψῦχος" συμπηγνύμενον γὰρ μετὰ ταῦτα πυραμοειδεῖς διὰ τὴν ἐφέλκυσιν τῷ θερμῇ καὶ τὴν περιττὴν 

ἤόχεται ἀπὸ τῷ οἰκεία τόπου. καὶ ἐντεῦθέν ἐςι τὸ κόμι. ις ψυχρέτητα καὶ ὑγρότητα τὴν ἐντὸς κειμένην, ἃ εἰσιν ἐκ 
͵ ““. ,ὔ “ Ἁ ν ε .Ἶ 2 γένους τῷ ὑξώδους ὕδατος. μένει γὰρ τὸ ὑγρὸν ἐν μέσῳ 

καὶ καταπυκνῦτϑι καὶ ἰσχναίνει τὰ ἄκρα. τὰ δένδρα δὲ 
,ν Ὶ ἕ Ψ ᾿ δὲ [4 δὲ ἐς ) νΥ ᾽ “,» ,’ ᾽ (δ Ν ΄ “Ν εὐκράτῳ, καὶ ἔστιν ὅμοιον ὕδατι. ἕτερον δὲ χέεται καὶ τὰ ὄντα ἐν γῇ εὐκράτῳ ἐπισπεύδεσι τὴν πεπειρότητα πρὸ 

᾿ « ( μῚ ᾽’ -ὕ δὲ Ν »“» “ ᾿ » " . 6 ΄ “ μκ ,΄ συμτήγυται ὅμοιον λίθοις ἢ κογχυλίοις. ὅτε δὲ κατὰ τῶν χειμερινῶν ἡμερῶν, ὅτι ἡ θερμότης ὅταν ἢ πλησίον 
ςράγγα ῥεῖ, μένον ἐν τῷ οἰκείῳ εἴδει γίνεται ὡς τὸ λεγό- 20 τῆς εὐκρασίας, γένηται δὲ καὶ ἡ ὑγρότης φανερὰ καὶ ὃ 
μϑεν σμηρίον. τὸ δὲ ἀλλοιόμενον ὡς λίθος ἐστὶ κατὰ τὸ ἀὴρ καθαρός, καὶ ἀ δεῖται ὁ καρπὸς πολλῆς ὑγρότητός τε 
φασόμενον λίαν ψυχρόν. ποιεῖ δὲ τῦτο ἡ θερμότης τοιοῦ- καὶ πέψεως, σπεύδει τότε ἡ τοῦδε πεπειρότης, καὶ πρόεισι 
τον εἶναι" ὅταν δὲ ἤ ψῦχος καὶ καταρρῇ, ἀπολιθᾶται. πά- πρὸ ἡμερῶν χειμερινῶν. ἐν πᾶσι γοῦν τοῖς δένδροις, ὅτε ; ρρῇ, . ρὲ ἡμερῶν χειμερινῶν. γοῦν τοῖς δένδροις, 
λυ τῶν δένδρων τινὰ ἀλλοιῶνται ἐν τῷ χειμῶνι, καὶ ποτὲ πρῶτον φυτευθῶσιν, ἐπικρατεῖ τὸ πικρὸν ἢ τὸ στρυ φνόν, 
μὲν γίονται χλοερὰ ποτὲ δὲ γλαυκά, καὶ ὁ φθείρονται 25 ἐπεὶ ἡ ὑγρότης ὅταν ἐν τοῖς ἄκροις γώηται αὐτῶν, πέττει 
ἦτε τὰ φύλλα αὐτῶν ὅτε οἱ καρποί, ὅτι τὰ φυτὰ ἐν οἷς τὸς τόπους τὸς ὄντας ἐν τῷ μέσῳ τῶν δένδρων, ἐξ ὧν ἐστὶ 
ἧτο συμβαίνει ἔχεσιν ἐπάνω θερμότητα παχεῖαν καὶ ἐν καὶ ἡ ὕλη τῶν καρπῶν, προέρχεταί τε ζηρότης καὶ ἐπα- 

.»ΟΜ Κ ε - , ι Ὁ : “ ᾿ὰ -“᾿ αν ες ,’ Ὶ "4 ΄ ᾿ , 
ταῖς ῥίζαις ὑγρότητα λεπτήν" ὅθεν ἐν τῇ προόδῳ τῷ ἔτους κολνθεῖ τὴ ὑγρότητι, καὶ ὕτω γίνεται ἡ πρώτη πέψις δρι- 

,ὕ . κ« ὅό 2, 5 Ἁ »“ δὶ Ν Ν, ΄ -φ  Ἀ ν ἃ ΄ ᾽».», δέ ᾽ ΄͵ Ν 6 ,, κατέχει ἡ ὑγρότης ἐκεῖνο τὸ χρῶμα διὰ τὴν ψυχρότητα μεῖς ἢ πικρὰ ἢ ςρυφνή. αἰτία δέ ἐς ιν ὅτι μετὰ θερμότη- 
ἢ ἀέρος. καὶ ὅτε παραβάλλει ἡ θερμότης πρὸς τὴν ψυ- 30 τος καὶ ὑγρότητός ἐς! πέψις. ὅταν δὲ ἐπικρατήσῃ ὑγρότης 

τὸ χόμι δὲ τὸ θερμὸν προέρχεται ἐν τῷ ςάζεσθαι" ὁπόταν 
ἥσ ὦ ἀέρος ἅψηται, συμπήγνυται καὶ καταρρεῖ ἐν τόπῳ 

΄ Δ, “Δ 4, ΄ δ ἃ ,, ν .ῳ 
χρότητα., ὠθεῖ ἡ θερμότης τὴν ὑγρότητα ἔξωθεν, μετὰ τῷ 
ἵχῳ ἔβαψε χρώματος τῷ ἐν τὴ ἐπιφανείῳ τῷ δένδρεα ἀκο- 
λευθῶντος. ὅτε δὲ στρέφεται πάλιν ἡ ψυχρότης καὶ ἡ 

ξιότης εἰς ἐνέργειαν, καὶ ἡ ὑγρότης κατέχει τὴν θερμότη- 

τῷ, τότε τὸ χρῶμα φαίνεται τὸ γλαυκόν. 

Πρκρὸς δὲ γίνεται καρπός, ὅτε ἡ θερμότης καὶ ἡ 
- ’ 3 32.Ν δ, Ω α' « ͵ Ν ὑγρότης ὑκ εἰσὶ πλήρεις ἐν τῇ πέψει. ἡ ψυχρότης γὰρ 
καὶ ἡ ξηρότης ἐμποδίζεσι τὴν τελείωσιν, καὶ ὕτω ςρέφεται 
ἐἰ; πικρίαν ὁ καρπός. τότε σημεῖον ὅτι τὸ πικρὸν εἰς πῦρ 

καὶ ξηρότης τῷ θερμῶ, ἔςιν εξ αὐτῷ καρπὸς ἐν τῇ ἀρχὴ ἀκ 
εὐπεπτος, διότι ἡ γένησις τῇ καρπῷ ἐν τῇ ἀρχῇ ἐςὶ χω- 
ρὶς γλυκύτητος. τῶν μυροβαλάνων δὲ δένδρων ἐν τῇ ἀρχῇ, 
ὅταν φανῶσιν, οἱ καρποί εἰσι γλυκεῖς" κοινῶς δέ εἰσι ςρυ- 

35 φνοὶ καὶ ἐν τῇ κράσει αὐτῶν πικροί, αἰτία δέ ἐςιν ὅτι τὸ 
δένδρον αὐτῶν ἐςὶν ἀραιὸν τοῖς κλάδοις. ἐν ὥρῳ δὲ πέψεως, 
ὅταν ὦσιν οἷ πόροι πλατεῖς, ἕπεται θερμότης τὴ ὑγρότητι, 
καὶ πεπειρῦνται οἷ καρποί, καὶ εἰσὶν ἐν τῇ ἀρχῇ γλυκεῖς. 
πάλιν ἀκολύθως ἕλκει διὰ τὴν ἀραιότητα τῦτο τὸ δένδρον 

ἐμβλοδὲν γλυκὺ γίνεται. δένδρα δὲ ὅσα γεννῶνται ἐν ὕδατι 20 πόρους, ἐπικρατεῖ τε ψυχρότης καὶ ξηρότης τῷ θερμὴ καὶ 
ἐξώδει, ποιοῦσι καρπὸν γλυκύν, διότι τὸ ὀξῶδες ἕλκει ὑγρῶ, κἀντεῦθεν ἀλλοιοῦνται οἱ καρποὶ εἰς στρυφνότητα. 

ἃ. τε Ν . 1 1. τραχεία 175, 1 1ἃ. ψόχος φανῆ Νκ. ἢ 32. ἴβλαψε Ν΄. 
4. πιότητος 0“, ἢ 15. καὶ ὑγρότητα οἴ 0“. {Π[ 22. τύτυ 05. ἢ 27. περιέχεται 65. ἢ 28. ἡ πρώτη οἵ 65. 
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νότητος. ἐντεῦθεν δὲ πάλιν ἀναβαίνει θερμοτης φυσικὴ 
ἄνω, καὶ βοηθεῖ αὐτῇ ἡ θερμότης τοῦ ἡλίου ἔξωθεν, νικᾷ 

τε ἡ θερμότης καὶ ἡ ξηρότης, καὶ γίνονται οἱ καρποὶ ᾿ 
«ικροΐ, 

ἐπικρατεῖ πώλιν ὁ ἥλιος μετὰ τῆς θερμότητος διὰ τῆς ἐφελ- 

κύσεως τῆς περιττῆς ξηρότητος ἐν τῷ σπέρματι ἐκείνῳ, 

ὅπερ ἐστὶν ἐν τῇ ἐπιφανείῳ τῶν δένδρων, νικᾷ τε ἡ ψυ- 

χρότης τὴν ξηρότητα, καὶ εἰσὶν οἱ καρποὶ ἰσχυρᾶς στρυφ- 
ἡ 

προσπε 

ΠΕΡῚ ΘΑΥΜΑΣΙΩ͂Ν ΑΚΟΥΣΜΑΤΏΝ. 
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Ἑ; τῇ Παιονίῳ φασὶν ἐν τῷ ὄρει τῷ Ἡσαίνῳ καλυμένῳ, 5 Τοὺς ἐν ᾿Αραβίᾳ φασὶ καμήλους μὴ ἀναβαίνειν ἐπὶ 2 
ὃ τὴν Παιονικὴν καὶ τὴν Μαιδικὴν ὁρίζει, εἶναί τι θηρίν τὰς μητέρας, ἀλλμὰ κἀν βιάσηταί τις, ὁ θέλυσι. καὶ γάρ 
τὸ καλύμενον βόλινθον, ὑπὸ δὲ τῶν Παιόνων μόναιπον. ποτε λέγεται, ἐπεὶ οὐκ ἣν ὀχεῖον, τὸν ἐπιμελητὴν καλύ- 

τὗτον λέγεσι τὴν μὲν ὅλην φύσιν παραπλήσιον εἶναι βο, ψαντα ἐφεῖναι τὸν πῶλον. ὡς δ᾽ ὀχεύοντος ἐπέβη, τότε μῶ, 
διαφέρειν δὲ τῷ μεγέθει καὶ τῇ εὐρωςίᾳ, προσέτι δὲ καὶ ὡς ἔοικε, συνετέλεσε, μικρῷ δ᾽ ὕστερον δάκνων τὸν καμη- 
“- Ψ, Υ͂͵ Ν 2 Ν “ ᾽ [4 εν ,ὔ ᾽ τῇ χαΐτῃ" ἔχει γὰρ ἀπὸ τῷ αὐχένος, ὥσπερ ὁ ἵππος, 10 λίτην ἀπέκτεινεν. 

κατατείνουσαν βαθεῖαν σφόδρα, καὶ ἀπὸ τῆς κορυφῆς Τὺς κόκκυγας φασι τὸς ἐν 'Ἑλίκῃ, ὅταν μέλλωσι τίκ- 
ἕως τῶν ὀφθαλμῶν. τὰ δὲ κέρατα ἐχ ὥσπερ οἱ βόες, τειν, μὴ ποιεῖν νεοττιάν, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς τῶν φαττῶν ἢ ταῖς 
᾽ Ἀ Ὑ ΣΑΑῚ ,ὔ ν νλ-φῳ δ᾿ “ ,ὔ ,2,.»ϑ. 2 ᾽ν ῆνν ὔ 

ἀλλὰ κατεςραμμένα, καὶ τὸ ἐξὺ κάτω παρὰ τὰ ὦτα' τῶν τρυγόνων ἐντίκτειν, καὶ μήτ᾽ ἐπῳαζειν μήτ᾽ ἐκκολάκτειν 
χωρεῖν δὲ αὐτὰ ἡμιχέε πλεῖον ἑκάτερον αὐτῶν, καὶ μέ. μήτε τρέφειν αὐτός" ἀλλ᾽ ὅταν γεννηθῇ ὁ νεοττὸς καὶ ἐκ- 

λανα σφόδρα εἶναι, διαςίλβειν δὲ ὡσανεὶ λελεπισμένα. 15 τραφῇ, μεθ᾽ ὧν ὧν τος συνῇ, τύτες ἐκ τῆς νεοττιᾶς ἐκβάλ- 

ὅταν δὲ ἐκδαρῇ τὸ δέρμα, κατέχειν τόπον ὑκτακλίνου. 
ἡνίκα δὲ πληγῇν φεύγει, κἂν ἐξαδυνατῶν μώει. ἔς δὲ 
ἡδύκρεων. ἀμύνεται δὲ λακτίζον καὶ προσαφοδεῦον ὡς 

λειν. γίνεται δ᾽, ὡς ἔοικε, μέγας καὶ καλός, ὥςε ῥᾳδίως 
“ “ ΄ ᾿ ᾿ Ν Ἀν 

κατακρατεῖν τῶν λοιπῶν. τότῳ δὲ χαίρειν φασὶ καὶ τὰς 

φάττας ὅτως ὥστε καὶ αὐτὰς συνεκβάλλειν ἐκείνῳ τοὺς 
ἐπὶ τέτταρας ὀργνιας" ῥᾳδίως δὲ χρῆται τούτῳ καὶ πολ- ἰδίους νεοττύς. 

λάκις τῷ εἴδει, καὶ ἐπικαίει δ᾽ ὥς᾽ ἀποψήχεσθαι τὼς τρί- 2 Αἱ ἐν Κρήτῃ αἶγες ὅταν τοξευθῶσι, ζητῶσιν, ὡς ἔοικε, ᾧ 
“ “ ΄ὔ " Ϊ᾿ ον -. ΝΣ ,ὔ Ν » [4 “ Ν ,ὔ 2Δλ 

χας τῶν κυνῶν. τεταραγμῶν μὲν ὃν τῦτο ποιεῖν φασὶ τὸ δίκταμον τὸ ἐκεῖ φυόμενον. ὅταν γὰρ φάγωσιν, εὐθὺς 
τὸν ἄφοδον, ἀταράχμ δὲ μὴ ἐπικαίειν. ὅταν δὲ τίκτωσι, ἐχβάλλυσι τὰ τοξεύματα. 

πλείες γενόμενοι καὶ συναχθέντες ἅμα πάντες οἱ μέγιστοι Φασί τινας ἐν ᾿Αχαΐᾳ τῶν ἐλάφων, ὅταν ἀποβάλωσι 5 
τίκτοσι καὶ κύκλῳ προσαφοδεύνσι" πολὺ γάρ τι τότου 

»Ἢ ΄ Ν ΄, “. 
τρυ “εριττωμάτος το θηρίον προιεται- 

τὰ κέρατα, εἰς τοιούτους τόπους ἔρχεσθαι ὥςε μὴ ῥᾳδίως 
25 εὑρεθῆναι. τῦτο δὲ ἡοιεῖν διὰ τὸ μὴ ἔχειν ᾧ ἀμυνῖνται, 

Οοάϊςε5 0252 ΚΎ 509} .597 “770 5, Τίιι. θαυμασίων] παραδόξων 557. 

Οαρίϊαπι 1 -- 31 ἴοοο ΟἸ ΝηΟ9 οαρίϊα ροπιαὶ 151 -- 4178. 564 ῥγΐπια ὑεσρὰ ἐν τῇ -- 12. ὀφθαλμῶν ροβὶ ο. 176 ροπυπὲ 
90, υἱτορίφυς ΑΝ“. 1 6. Μαιδικὴν δγ]Ραγείαβ: οοάϊςας μηδικὴν. ἢ 7. μέναιπον τῦτον ΚΟΝΦ: φεἰογί μόνεπον τῦτο. 8. λέγυσι ἈΦ 
Ν΄.597.: οεἴογε λέγεται. {βοΐ Κ΄Ν 4: οεἰοτγὶ τῶ βοΐ. ᾿ 9. διαφέρει ΤῊ. ἢ ἀρωςία “Ἐν. ΠΠ 10. ὥσπερ -- 12. ὑχ οτὰ Ἐκ, ᾿ 114. 

κορυφαίας .835. ἢ 12. τὰ δὲ -- 832 ὁ 21. βεβιῶσθαι οπι ΧΆ Ν4. 1 13. πεὶ .85,.} 14, ἡμιχήν 18“, ἡμιπηχύν 75. ἢ μέλανα ᾿“75: οοἴογὰ 

μέλαν. 15. ὡσανὴ ΤῊ ὁ: κεἴογί ὡς εἶναι, ἢ 17. πληγῶν 184. {1 φέγει 75. ἢ ἐξαδυνατεῖ 22»), ἢ δὶ] δὲ καὶ 75. ἢ 19. καὶ 
αὐὰ .5.75.ὄ ἔ πολλῶ Τα. ἢ 20. τῷ εἴδει οπὶ ,54 75, Π ἀποψύχεσθαι 85. ἢ 21. τεταραγμένον μὴν ἦν τῦτον Ἐ75 οἰ Ομλῖβδο μὲν 5575, “Ἷ 
22. τίκτυσι 85. Π 23. γενόμενοι .55: οεἰογὶ γινόμενοι, αὶ 25. προΐναι 7. 

5. τούς τ᾿ ιν 76. ἢ 8. ὁ δὲ τὸ ἐχεῖον 8975, οἴαῖβθο ἐπέβη, ουἱὰ5 ἰοοο ὠπέπεσεν εδὶ 630 34. ἢ 9. μικρὸν 8.76.  καμολίτην 

41.774. ἢ 11. ἢ κύνας Β΄. ΠΟ». τὸς οπὶ .59. ΠΠ ν] ἐν τῇ 5475. [{μέλλυσιιδ. ἢ 12. νευττείαν 8.115. ἴ τῶν οἵὰ 8“ 15. ἢ φαβῶν 

75. 1 13. τριγόνων 5. Π 15. ὅτος οπλ 7.5. 11 νεοττείας 85..5}7 “5, καὶ 16. ἔοικε καὶ τος μέγας 5475. ἢ 18, φάσσας 5275. Π 20. αἱ -- 

22. τοξεύματα) Παες οἰΐατλ ροβὲ ς. 161 ροπυπὶ Κολίο 775, οπχϊδαῖ ὡς ἔοικε. { 21. δίεταμνον ἈΚ5. ἢ 23. τιτες 84.“ εἰ ἰπίτα (ροδὲ 

ς. 61) 319." ἀποβάλλωσι ἢ, “.5275} εἰ ἰπΐγα Ἀσζο. || 24. τοιούτους τοὺς τ. ,85, τούτους τοὺς τ. 8.1.2} οἱ ΑΙ οὅ,. ἢ εἰσέρχε-- 

σθαι 89. Τὶ ὥςε μὶν ῥαδίως Β4 14,85, ν οἷς ὁ ῥάδιον ἰαῖτα ΑΝ η. ἢ 25. μὴ] μόνον 55. Ε ἐμύνονται 415 }ἘῸ εἰ Χο. 



ΠΕΡῚ ΘΑΥΜΑΣΙΩΝ. ἈΚΟΥΣΜΑΤΩΝ. ᾿- 834 

καὶ δια τὸ πονεῖν τοὺς τόπους ὅθεν τὰ κέρατα ἀπέβαλον. Τὸ τῆς ἰκτίδος λέγεται αἰδοῖον εἶναι οὐχ ὅμοιον τῷ 12 
πολλαῖς δὲ καὶ κισσὸν ἐπιπεφυκότα ἐν τῷ τῶν κεράτων φύσει τῶν λοιπῶν ζῴων, ἀλλὰ ςερεὸν διὰ παντὸς οἷον ὀςῶν, 

͵7 ΝΠ ὥσϑ -΄ γ δὶ ὔ Δ ΄ ἘΚ 
τόπῳ ὁρᾶσθαι. | ὅπως ἂν ποτε διακειμένη τύχῃ. φασὶ δὲ ςραγγερίας αὐτὸ 

6 Ἔν ᾿Αρμενίῳ φάρμακόν τί φασι φύεσθαι ὃ καλεῖται φάρμακον εἶναι ἐν τοῖς ἀρίςοις, καὶ δίδοσθαι ἐπιξυόμενον. 
παρδώλειον. τότῳ ἦν, ὅταν ὀφθὴ πάρδαλις, χρίσαντες τὸ 5 Τὸν δρυοκολάπτην φασὶ τὸ ὄρνεον ἐπὶ τῶν δένδρων 13 

ἱερεῖον ἀφιᾶσιν. ἡ δὲ ὅταν ἅψηται αὐτῷ, ζητεῖ, ὡς ἔοικε, βαδίζειν ὥσπερ τὸς ἀσκαλαβώτας, καὶ ὕπτιον καὶ ἐπὶ τὴν 

τὸν τὰῷἢ ἀνθρώτν κόπρον. διὸ καὶ οἱ κυνηγοὶ εἰς ἀγγεῖον αὐτὸν γαςέρα. νέμεσθαι δὲ λέγεται καὶ τὸς ἐκ τῶν δένδρων σκώ- 

ἐμβαλόντες ἔκ τινος δένδρου κρεμῶσιν, ἵνα προσαλλομόη λήηκας, καὶ ὕτω σφόδρα κατὰ βάθες ὀρύττειν τὰ δώδρα ἴον. 
καὶ ὑπέρκοτος γενομόη ὑπ᾽ αὐτῷ παραλυθῇ καὶ ὑποχεί. τῖντα τοὺς σκώληκας ὥςε καὶ καταβάλλειν αὐτά, 
μος γύώηται. : ΠῚ Φασὶ τὸς πελεκᾶῶνας τὰς ἐν τοῖς ποταμοῖς γινομένας 14 

Ἶ Ἔν Αἰγύπτῳ δὲ τοὺς τροχίλυς «φασὶν εἰσπετομένους κόγχας ὀρύττοντας καταπίνειν, ἔπειτα ὅταν πλῆθος εἰσφρή- 

εἰς τὰ ςόματα τῶν κροκοδείλων καθαίρειν αὐτῶν τὸς ὁδόν. σωσιν αὐτῶν, ἐξεμεῖν, εἶθ᾽ ὕτως τὰ μὲν κρέα ἐσθίειν τῶν 
τας, τὰ σαρκία τὰ ἐνεχόμενα τοῖς ῥύγχεσιν ἐξέλκοντας' κογχῶν, τῶν δ᾽ ὀςράκων μὴ ἅπτεσθαι. 

τὸς δ᾽ ἥδεσθαι καὶ μηδὲν βλώκτειν αὐτούς. Ἐν Κυλλήνῃ φασὶ τῆς ̓ Αρκαδίας τὸς κοσσύφες λευ- 15 
8 Τὺς ἐν Βυζαντίῳ φασὶν ἐχίνες αἰσθάνεσθαι ὅτε βόρεια «5 κοὺς γίνεσθαι, ἄλλοθι δ᾽ οὐδαμῇ, καὶ φωνὰς ποριίλας 

καὶ νότια πνεῖ πνεύματα, καὶ μεταβάλλειν εὐθὺς τὰς ὀπαῖς, προΐεσθαι, ἐκπορεύεσθαί τε πρὸς τὴν σελήνην. τὴν δ᾽ ἡμέ- 

καὶ ὅταν μὲν ἢ νότια, ἐκ τῷ ἐδάφυς τὰς ὁπὼς ποιεῖσθαι, ραν εἴ τις ἐπιχειροίη, σφόδρα δυσϑηράτους εἶναι. 
ὅταν δὲ βόρεια, ἐκ τῶν τοιχῶν. Λέγεται δ᾽ ὑπό τινων μέλι τὸ καλούμενον ἄνθινον 16 
9 μ᾿ Κεφαλληνίῳ αἶγες ἡ πίνεσιν, ὡς ἔοικεν, ὥσπερ καὶ περὶ Μῆλον καὶ Κνίδον γίνεσθαι εὐῶδες μὲν τῇ ὀσμῇ, ὀλι- 
τἄλλα τειράποδα, καθ᾽ ἡμέραν δὲ πρὸς τὸ πέλαγος ἀντία τὰ τ) γοχρόνιον δί, ἐν τότῳ δὲ καὶ τὴν ἐριθάκην γίνεσθαι. περὶ 11 

πρέσωτα ποιήσασαιχασκυσιν εἰσδεχόμεναι τὼ πνεύματα. Κατππαδυκίαν ἔν τισι τόποις ἄνευ κηρία φασὶν ἐργάζεσθαι 
40 ᾧασὶν ἐν Συρίᾳ τῶν ἀγρίων ὄνων ἕνα ἀφηγεῖσθαι τὴς τὸ μέλι, γίνεσθαι δὲ τὸ πάχος ὅμοιον ἐλαίῳ. ἐν Τρα- 18 

ὠγόσις, ἐπειδὰν δέ τις νεώτερος ὧν τῶν πώλων ἐπί τινα πεζοῦντι τῇ ἐν τῷ Πόντῳ γίνεται τὸ ἀπὸ τῆς πύξου μέλι 
δήλειαν ἀναβῇ, τὸν ἀφηγόμενον θυμᾶσθαι, καὶ διώκειν ἕως βαρύοσμον' καί φασι τοῦτο τοὺς μὲν ὑγιαίνοντας ἐξις ώ- 
τότε ἕως ἂν καταλάβῃ τὸν πῶλον, καὶ ὑποκύψας ἐπὶ τὰ γεναι, τοὺς δ᾽ ἐπιλήπτος καὶ τελέως ἀπαλλάττειν. φασὶ 19 

ὀπίσθια σκέλη τῷ ςόματι ἀποσπάσῃ τὼ αἰδοῖα. δὲ καὶ ἐν Λυδίᾳ ἀπὸ τῶν δίνδρων τὸ μέλι συλλέγεσθαι 
11. Τὰς χαλώνας λέγυσιν, ὅταν ἔχεως φάγωσιν, ἐπεσθίειν πολύ, καὶ ποιεῖν ἐξ αὐτῷ τὸς ἐνοικοῦντας ἄνευ κηρῷ τρο- 

τὴν ὀρέγανον, ἐὰν δὲ μὴ θᾶττον εὕρῃ, ὠποθνήσκειν. πολλὺς δ χίσκυς, καὶ ἀποτέμνοντας χρῆσθαι διὼ τρίψεως σφοδροτέ- 
ἀτοπειράζοντας τῶν ἀγρανλύντων εἰ τῦτ᾽ ἀληθές ἐξιν, ὅταν ρας. γίνεται μὲν οὖν καὶ ἐν Θρῴκῃ, οὐχ ὕτω δὲ ςερεόν, 
ἴωσιν αὐτὴν τῦτο πράττυσαν, ἐκτίλλειν τὴν ὀρίγανον᾽ τῦτο δὲ 399 ἀλλ᾽ ὡσανεὶ ἀμμῶδες. ἅπαν δὲ μέλι πηγνύμενον τὸν ἴσον 
Ψ ἔς Ν ᾿ ψ Ἂ 4 ἀν ᾽ ΄, Υ ΄ ᾽ ΄ Ἁ ὅδι ᾽ Ψ΄. Γῇ ΄ὔ . ὅταν ποιήσωσι, μετὰ μικρὸν αὐτὴν ὁρᾶσθαι ἀποθνήσκυσαν,. ἔχειν ὄγκον φασίν, ὑχ ὥσπερ τὸ ὕδωρ καὶ τἄλλα ὑγρά. 

4. ὅθεν καὶ τὰ Κρ, Π 2. πολλοῖς 8.47, ἢ καὶ οτη 2119} εἰ Κ͵ΑΝοὕυο, ἢ 3. ἰωρᾶσθαι 84. }Π 5. παρδάλιον Β΄ ἢ. “5.75. 11 τύτω 
Ναῖλ): ἀε (ογαϊ θυ: τῶτο οοαΐοοδ. { 6. ἱρεῖον Ἐ΄σ. 7. οἱ οτὶ .5975. ἢ 8. ἐμβάλλοντες 774. 1 κρημνᾶσιν 7. [συμβαλλομένη 
8.75.1 9. ὑπέρκοπρος 5. ἢ γινομένη 85. Π αὐτῶν Β΄ 14} 5, ἢ] 12. καθέλκειν αὐτῶν τῶν ὀδόντων 5475. ἢ 13. ἐνεχ.] ἐξερχόμενα 845 7. 

15. Τὺς το 18. τοιχῶν 80}} Βαρεηὶ .597“. ἢ 17. νότος 55. ἢ 18. τριχῶν Το. 19, τὰ πολλὰ ἄλλα 547“. ἢ καθ᾽ ἑχείςην ἡμέραν, ἀλλὰ 
τρὸς τὸ πνεῦμα ἀντία Π4Π4Ἐ΄ εἰ Ἰηῆα δηὶς ο. 162 ΚἊΝ 59: ἃἰ δοἰπι ἴδ᾽ βου σοριξ ροηυπῖ. [|20. ποιήσασαι τὼ πρόσωπα 85. || 22. 

πτν ΒΗ ;ο. ἢ" 23. τῶν ἄλλων. ἐπὶ τὴν θ. 8415} 9,. } 24. τίως δ5. 1 25. ἀπὸ τῶν ὀπισθίων σκελῶν Β΄“ 5}. " 26. ἀποσκᾶσθαι 
ΒΟΉΎΤΟΡς, ἢ 21. φασὶν 841} 5." 28. τὸν 8415, τὸ Σ75. ἢ" 30. τὸ ὀρίγανον ἤΐο, τὸ ὄργανον 8115. ἢ δὶ οπι .557“. 

5. φασὶν ροκὶ βαδίζειν 84} 5.}} τὸν Β΄. ἢ 6. τὴν οπλ Το. ἢ 7. λέγονται Το, ἢ 8, καὶ -- 9. σκώληκας οπὶ 7.5. ἢ 8, ὀρύσσειν 
τὰ δ. ζητῶντας 85. 1 10. φασὶ] καὶ 5575. ἢ γενομένας 85.575, "ἢ 11. καταπίνειν} κατά τινος 84 Ἐ΄5. 1] εἰσφερήσωσιν ἢ“ Κ΄ 9, εἰσφορόσωσιν 
“5.75. ἃ 12. ἐξεμεῖν το 13. κογχῶν οπὶ 7. Π 12. κατεσθίειν .55. {Π14. φασὶ οπι 75. ἢ 15. τίκτεσθαι Β΄“; ́ 5. αὶ δ᾽ οὐκ ἄν, καὶ ποι- 
κῦλας φωνὰς πρ. Τα. ᾿ 18. μέλι ἰηίεγρτεδ:: οοάϊοοβ μὲν 19. κυδώνιον (547. ἢ γίνεσθαι καὶ εὐῶδες Β΄}. ἃ 20. ἐν τότω δὲ οτα 

Β΄». ἢ ροδὶ γδεσθαι 5275 ο. 20. ἢ" 20. περὶ δὲ καπτ. ,55, περ καππ. δ᾽ 75. καὶ 22. τὸ μέλι γίνεσθαι δὲ οπὶ .55 75. . 23. τῇ 

οἷα δ.7ο. καὶ τῷ οτὰ 775. Π σπόγγυ 5575. 1 2λ. τοῦτο οπὶ “ΠΟ 5. ἢ 25. καὶ τελέως οτὰ 75. 1] 26. γύισθαι 8.5}. Ι 27. 

ἀτ᾿ Β΄. ΠΟ 5. 1 28. χρᾶσθαι δὲ καὶ ἀπίοις σφοδροτέροις 89 οἴ ομιΐ5α καὶ 75. 29, μὺ} δὴ ,5975, ἢ δὲ οπχ .5“7.. ᾿ 30. ἀμῶδες 

Β., ἃ 31. ἤγκον ἔχειν Β4 [4 77. 

ἙΕ 
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2οἡ Χαλκιδικὴ πόα καὶ τὰ ἀμύγδαλα χρησιμώτατα πρὸς πλείω καὶ διάφορα καὶ ταῖς μορφαῖς καὶ ταῖς χρόαις" 
τὸ μέλι ποιεῖν" πλεῖςον γὰρ γόνον φασὶν ἐξ αὐτῶν γίε- ἐνίους γὰρ πλατυπροσώπες, ὥσπερ αἱ γαλαῖ, γύεσθαι, 

ΦΊσθαι. τὰς μελίττας λέγεσιν ὑπὸ μύρα καρθσθαι καὶ ὥς τινὰς δὲ ἐχινώδεις, ὃς καλῦσιν ἐχῖνας. 

ἀνέχεσθαι τὴν ὀσμήν" ἔνιοι δὲ λέγεσι μάλιςα τὸς μεμυ- Περὶ Κιλικίαν δέ φασιν εἶναι ὕδατος συςρεμμάτιον, 29 
22ρισμένες τύπτειν. ἐν Ἰλλυριοῖς φασὶ τοὺς Ταυλαντίους 5 εἰς ὃ τὰ πεκνιγμένα τῶν ὀρνέων καὶ τῶν λοιπῶν ζῴων ὅταν 

καλουμώνους ἐκ τῷ μέλιτος ποιεῖν οἶνον. ὅταν δὲ τὼ κηρίς ἀποβαφῇ, πάλιν ἀναβιοῖ, 
ἐκθλάψωσιν, ὕδωρ ἐπυχέοντες ἔψουσιν ἐν λέβητι ἕως ἂν Ἔν δὲ Σκύθαις τοῖς καλουμένοις Τ'ελωνοῖς φασὶ θη- 30 

ἐκλίπῃ τὸ ἥμισυ, ἔπειτα εἰς κεράμια ἐκχέαντες καὶ ἡμί- ρίον τι γίνεσθαι, σπάνιον μὲν ὑπερβολῇ, ὃ ὀνομάζεται τά- 
σεα ποιήσαντες τιθέασιν εἰς σανίδας" ἐν ταύταις δέ φασι ρανδὸς" λέγεται δὲ τῦτο μεταβάλλειν τὰς χρόας τῆς τρι- 

ζεν πολὺν χρόνον, καὶ γίνεσθαι οἰνῶδες καὶ ἄλλως ἡδὺ ιο χὸς καθ᾽ ὃν ἂν καὶ τόπον ἧ. διὰ δὲ τῦτο εἶναι δυσθήρα» 

καὶ εὔτονον. ἤδη δέ τισι καὶ τῶν ἐν Ἑλλάδι συμβεβηκέ-. τον [καὶ διὰ τὴν μεταβολήν] καὶ γὰρ δώδρεσι καὶ τό- 

γαι λέγεσι τῦτο, ὥςε μηδὲν διαφέρειν οἴνου παλαιδ" καὶ ποις, καὶ ὅλως ἐν οἷς ὧν ἧ, τοιοῦτον τῇ χροίᾳ, γίνεσθαι. 

ζητοῦντας ὕστερον τὴν κρῶσιν μὴ δύνασθαι εὑρεῖν. θαυμασιώτατον δὲ τὸ τὴν τρίχα μεταβάλλειν" τὰ γὰρ 

23 Πρ Θετταλίαν μνημονεύυσιν ὄφεις ζῳογονηθῆναι το- λοιπὰ τὸν χρῶτα, οἷον ὅ τε χαμαιλέων καὶ ὁ πολύπουφ. 

σούτες ὥςε, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν πελαργῶν ἀνηρῖῆντο, ἐκχωρῆσαι «5 τὸ δὲ μέγεθος ὡσανεὶ βοῦς. τοῦ δὲ προσώπου τὸν τύπον 
ἂν αὐτός. διὸ δὴ καὶ τιμῶσι τὸς πελαργός, καὶ κτείνειν ὁ ὅμοιον ἔχει ἐλάφῳ. 
νόμος" καὶ ἐάν τις κτείνη, ἔνοχος τοῖς αὐτοῖς γίνεται οἷσπερ Λέγεται δέ τινα ἐν ̓ Αβύδῳ παρακόψαντα τῇ διανοίᾳ 81 

φλκαὶ ὁ ἀνδροφόνος. ὡσαύτως καὶ ἐν Λακεδαίμονι κατά τινας καὶ εἰς τὸ θέατρον ἐρχόμενον ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας θεωρεῖν, 

χρόνους μνημονεύεται γενέσθαι τοσῦτον πλῆθος ὄφεων ὥςε ὡς ὑποκρινομένων τινῶν, καὶ ἐπισημαίνεσθαι" καὶ ὡς κα- 

διὰ σπανοσιτίαν καὶ τροφῇ τὸς Λάκωνας χρῆσθαι αὐτοῖς 29 τέξη τῆς παρακοπῆς, ἔφησεν ἐκεῖνον αὐτῷ τὸν χρόνον ἥδις α 

ὅθεν καὶ τὴν Πυθίαν φασὶ προσαγορεῦσαι αὐτὲς ὀφιοδείρας. βεβιῶσθαι. καὶ ἐν Τάραντι δέ φασιν οἰνοπώλην τινὰ τὰν 32 

285 Ἔν Κύπρῳ τῇ νήσῳ λέγεται τοὺς μῦς τὸν σίδηρον μὲν νύκτα μαίνεσθαι, τὴν δ᾽ ἡμέραν οἰνοπωλεῖν. καὶ γὰρ 
26 ἐσθίειν. φασὶ δὲ καὶ τοὺς Χώλυβας ἕν τινι ὑπερκειμένῳ τὸ κλειδίον τοῦ οἰκήματος πρὸς τῷ ζωνίῳ διεφύλαττε, 

αὐτοῖς νησιδίῳ τὸ χρυσίον συμφορεῖσθαι παρὰ πλειόνων. πολλῶν δ᾽ ἐπιχειρούντων παρελέσθαι καὶ λαβεῖν ἀδέποτε 
διὸ δὴ καὶ τὸς ἐν τοῖς μετάλλοις ἀνασχίζουσιν, ὡς ἔοικεν. 25 ἀπώλεσεν. 

21 Λέγεται δὲ ἐκ ΣΣύσων εἰς Μηδίαν ἰὕσιν ἐν τῷ δευτέρῳ Ἐν Τήνῳ τῇ νήσῳ φασὶ εἶναι φιάλιον σύγκραμα δ 
ςαθμῷ σκορπίων ἄπλετόν τι πλῆθος γίνεσθαι, διὸ καὶ ὁ βα- ἔχον, ἐξ οὗ πῦρ ἀνάπτουσι πάνυ ῥφδίως. καὶ ἐν Βιδυ- 
σιλεὺς ὁ Περσῶν, ὅτε διοδεύοι, τρεῖς ἡμέρας ἔμενε, πᾶσι νίᾳ δὲ τὴς Θρῴκης ἐν τοῖς μετάλλοις γίνεται ὁ καλέμενος 
τοῖς αὑτῷ συντάσσων ἐκθηρεύειν" τῷ δὲ πλείςυς θηρεύσαντι σπίνος, ἐξ οὗ φασὶ πῦρ ἀνάπτεσθαι. ἐν δὲ Λιπάρᾳ τῇ 94 
ἄθλον ἐδίδε. ϑονήσῳ λέγουσιν εἶναί τινα εἰσπνοήν, εἰς ἣν ἐὰν κρύψωσι 

28 ἘΝ Κυρήνῃ δέ φασιν ἐχ, ὃν εἶναι μνῶν γώος, ἀλλὰ χύτραν, ἐμβαλόντες ὃ ἀν ἐθέλωσιν ἔψυσιν. «ἔςι δὲ καὶ 5 

1, χαλιδικὴ 234}. ἢ 2, πλεῖςον --- γίνεσθαι ογχὰ 5. ἡ 3. λέγει θ.Π 4}. κ 5. τὸς οτἵὰ Το, τοῖς 84 ἘΦ4})5. Π ταλαντίους καλου- 

μένους .85,) ταυλαντίοις καλουμένοις Β΄. ἘΠ 5. 1] 1. ἰκθλίβωσιν Β΄. Κα, ἢ ἕωςἾ μέχρις οὗ 8575. 1 8. ἰλλίπη .85, ἢ ἡμίσεα) ἥδιστα 842}. ΠῚ 

9. φασιν ἔχειν πολυχρόνιον Β΄. 5:75. ἢ 10. γίνεται ΤΆ. 1 11. τινες 5.975. ἢ Ὁ] ἐν τῇ Τα. ἢ 12. λέγει Φ6Ἐ 5. 14, περὶ τὴν θεττ. 

Το. ἢ 16. δὴ οπι 9345}. ἡ 17. ὥσπερ ρν 35. ἢ 20. τροφὴν 327“. ἢ 21. φάναι προσαγορεύεσθαι 8. Π 5. ̓ ὶ 23. μυίας Β΄. ., 
μέτας Ἐπα. ῃ| 23. τι 84 475. 1] ὑποκειμένω 75. 1 2, νησίν Τα. ἢ πεὶ Β“}.5.59}7.}} 25. δὴ οἵα Β4..54}75. ἢ τὸς οτὰ 8415}. ἢ 

26. δὲ] δὲ καὶ ,5.75, ἢ τῷ οπι 234 }.5775. }} 27. γυνίσθαι 8415}, ἢ διὸ δὴ καὶ βασιλεὺς πέρσης 85. 28. τοῖς αὐτῷ πᾶσι 547», 

2. γίνεσθαι, τινας} τοὺς 8547, ἢ 3. δὶ] δὲ καὶ 235. ἢ ἀ. σικελίαν 41 55. ἢ 8. τι οὰ 845}. ἢ ἡενίσθαι Το. ἢ τάρανδρος 8.5. 

τάνανδρος Τα. ἢ 9. μεταβάλλει 5. ἢ] τῶν τριχῶν Ἐ’5. Π 10. εἶναι δὲ διά τε τῦτο Β΄ ΠΎΤΟΡ.. ἢ 12. οἷς] ἧς 5. Ὁ χρόα 84.2.5}. }} 
γίπται 95 Ἐκ δ47Τοὸ, ἢ" 13. τὰ μὲν γὰρ 8475. 415. τύφον Β.Π“. ἢ 16. ἰλάφν 59. ἢ 22. δ᾽ ροδῖ ἡμέραν 75, οπιὶ Β4Π5Ν 5. 1 καὶ 
γὰρ τὸ] τὸ γὰρ 5.75. ἢ 23. ζωνιδίω ΚΑΝ4. ΠΠ διεφυλάττετο 5.7.5. 21, παρελέσθαι καὶ οτλ 5435. |} 26. Ἔν -- 29. ἀνάώπτεσθα.} 

Ἀδεο ἰωΐγα (ροβὶ Ἂς. 177) μόν: ἈΟΝεΟο 759. μος Ἰοςο .54755, Π 26. τήλω ΑΝ 405 55, τήνων ΤΆ, τισι 8.5. ἢ σύγκριμα 75, σύγγραμμα 

Να. ἢ 21. ἔχον οτὰ .5475. ἢ οὖ] οὖ φασὶ 55. ἢ πάνυ οπι Α4ΛΎ0 9 77κ, Π ροβὶ ῥαδίως ΟΚΎΝ40“, ροβὶ ἀνάπτεσθαι (29.) 774: περ 

τῶν ἐκ γῆς ἀναφυομένων πυρῶν. 28. λεγόμενος 89, ἢ 29, σπίνις 55, σπίν ἰς 7ἴὼ. ἢ 80. τινὰ εἰσπυοήν] τινες γῆν Β΄“ΚἌΎΝ 4 4}. Π 31. ἐσὶν 
ΚΧΟΝη ἰ ᾿π, οπὶ 335}. 1} θέλουσι 40, ἢ ἕψεσθαι, ἰάαυ δῖα δι Τα. ἵ καὶ οπι ΝΥ“, 
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ὦ Μηδίᾳ καὶ ἐν Ψιττακηνῇ τῆς Περσίδος πυρὼ καιόμενα, 
τὸ μὲν ἐν Μηδίᾳ ὀλίγον, τὸ δ᾽ ἐν Ψιττακηνὴ πολὺ καὶ 

καθαρὸν τὴ φλογί" διὸ καὶ μαγειρεῖα πρὸς αὐτῷ κατε- 
σχεύασεν ὁ Περσῶν βασιλεύς. ἄμφω δ᾽ ἐν ὁμαλοῖς τόποις 
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σθαι. κατακὄόψαντες γώρ, ὡς ἔοικεν, εἰς μικρὰ σπείρουσιν 
αὐτόν" εἶθ᾽ ὑδάτων ἐπιγενομένων αὐξάνεται καὶ ἐξανίησι 
καὶ ὕτως συνάγεται. φασὶ δὲ καὶ ἐν Μήλῳ τῇ νήσῳ ἐν ἀά 
τοῖς ἐξορυσσομένοις τόποις τῆς γῆς πάλιν ἀναπληρώματα 

καὶ ἄκ ἐν ὑψηλοῖς, ταῦτα δὲ καὶ νύκτωρ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν 5 γίγνεσθαι. 
δθφωερά, ταὶ δὲ περὶ Παμφυλίαν νύκτωρ μόνον. φασὶ δὲ 

καὶ περὶ ᾿Ατιτανίαν, πρὸς τοῖς ὁρίοις τῆς ᾿Απολλωνιάτιδὸς, 
“» β Ὁ Ν γν “"»ὕ ᾽,.) 
ἐδκί τινα, πέτραν ἐξ ἧς τὸ μὲν ἀνιὸν πῦρ ὁ φανερὸν ἐςιν, 

8] ἐτειδαὰν δὲ ἔλαιον ἐπιχυθῇ ἐπ᾽ αὐτήν, ἐκφλογῦται. λέγε- 

Περὶ Παιονίαν λέγουσιν, ὅταν συνεχεῖς ὄμβροι γέ. 45 
νωνται, εὑρίσκεσθαι περιτηκομένης τὴς γῆς χρυσὸν τὸν κα- 
λούμενον ἄπυρον. λέγουσι δ᾽ ἐν τῇ Παιονίς οὕτω χρυσΐ- 
Ὧν τὴν γὴν ὥςε πολλὲς εὑρηκέναι καὶ ὑπὶρ μνᾶν χρυ- 

ται δὲ καὶ τὼ ἔξω φηλῶν Ἡρακλείων καίεσθαι, τὼ μὲν 40 σίκ ὁλκήν, ἣν δὲ βασιλεῖ τινά φασιν εὑρόντα ἀνενεγκεῖν 

δὰ παντός, τὼ δὲ νύκτωρ μόνον, ὡς ὁ ἴΑννωνος περί- 
πλους ἱςορεῖ. καὶ τὸ ἐν Λιπάρῳ δὲ φανερὸν καὶ φλο- 
ηῶδες, οὐ μὴν ἡμέρας, ἀλλὰ νύκτωρ μόνον. εἶναι δὲ 

Σ ἐν Πιθηριούξαις φασὶ πυρῶδες μὲν καὶ θερμὸν ἐκτό- 

δύο βώλνυς, τὸν μὲν τρεῖς μνᾶς ἄγοντα, τὸν δὲ πώτε" ὕς 
φασιν ἐπὶ τῆς τρωπέζης αὐτῷ παρακεῖσθαι, καὶ ἐπ᾿ ἐκεί- 
νων πρῶτον, εἴ τι ἐσθίει, ἀπάρχεσθαι. 
Βάκτροις τὸν Ὧζον ποταμὸν καταφέρειν βωλίαῳ χρυσίου 

φασὶ δὲ καὶ ἐν 46 

ὅδτως, οὐ μὴν καιόμενον. τὸ δ᾽ ἐν τῇ Αμπάρῳ ποτὲ καὶ ις πλήθει πολλά, καὶ ἐν ᾿Ιβηρίᾳ δὲ τὸν καλύμενον Θεόδω- 
ἀλιπεῶν φησὶ Ξενοφάνης ἐπ᾽ ἔτη δακαίδεκα, τῷ ἂ ἐβδό- ρον ποταμὸν ἐκβράσσειν τε πολὺ περὶ τὼ χείλη χρυσίον, 
μῳ ἐκανελθεῖν. τὸν δ᾽ ἐν τῇ Αἴτνῃ ῥύακα οὔτε Φλι- ὁμοίως δὲ καὶ καταφέρειν. 
Ἰβδὴ φασὶν οὔτε συνεχῇ, ὠλλὼ διὰ πολλῶν ἐτῶν γί- Λέγουσι δὲ καὶ ἐν Πιερίᾳ τῆς Μακεδονίας ἄσημόν 41 

ὄθνσθαι. λέγεται δὲ καὶ περὶ Λυδίαν ἀναζέσαι πῦρ τι χρυσίον κατορωρυγμέώνον ὑπὸ τῶν ἀρχαίων βασιλέων, 
ἀθταμτληξες, καὶ καίεσθαι ἐφ᾽ ἡμέρως ἑπτά. θαυμαςὸν Ὁ χασμάτων τεττάρων ὄντων, ἐξ ἑνὸς αὐτῶν ἀναφῦναι 

δὲ τὲ ἐν Ἰξικελίῳ κερὶ τὸν ῥύακα γινόμενον" τὸ γὰρ πλά- χρυσίον τὸ μέγεθος σπιθαμιαῖον. λέγεται δὲ ἰδιαιτά- 48 
τις ἐςὶ τὸ τῆς τῷ πυρὸς ἀναζέσεως τεσσαράκοντα ςαδίων, τὴν εἶναι γένεσιν σιδήρου τοῦ Χαλυβικοῦ καὶ τοῦ ᾿Αμι- 

ἀἰτὸὶ δὲ ὕψος δὲ’ οὗ φέρεται, τριῶν. φασὶ δὲ τὸν ἐν τῇ σηνοῦ. συμφύεται γώρ, ὥς γε λέγουσιν, ἐκ τῆς ἄμ- 
Θρέχη λίθον τὸν καλύμενον σπίνον διακοπώτα καίεσθαι, μον τῆς καταφερομένης ἐκ τῶν ποταμῶν. ταύτην δ᾽ οἱ 
καὶ συντεθώτα πρὸς ἑαυτόν, ὥσπερ τὴν σμαρίλην, ὕτως 5 μὲν ἁπλῶς φασὶ πλύναντας καμινεύειν, οἱ δὲ τὴν ὑπό- 
κάχεῖνον εἰς ἑαυτὸν τεθέντα καὶ ἐπιρραινόμενον ὕδατι καί. στάσιν τὴν γινομένην ἐκ τῆς πλύσεως πολλάκις πλυ- 
ετῦκι. τὸ δ᾽ αὐτὸ ποιεῖν καὶ τὸν μαριέα. θεῖσαν συγκαίειν, παρεμβάλλειν δὲ τὸν πυρίμαχον κα- 

42 Πρὶ Φιλίπανς τῆς Μακεδονίας εἶναι λέγυσι μέταλλα, λούμενον λίθον" εἶναι δ᾽ ἐν τῇ χώρῳ πολύν. τος δ᾽ ὁ σέ 
ἔξ ὧν τι ἃ ὀιβαλλόμενα ἐ ὠποσύρματα αὐξάνεσθαί φασι καὶ δηρος πολὺ τῶν ἄλλων γίνεται καλλίων. εἰ δὲ μὴ ἐν 

ἀδφύειν χρυσίον, καὶ τοῦτ᾽ εἶναι φανερόν. φασὶ δὲ καὶ ἐν 39 μιᾷ καμίνῳ ἐχαίετό, ἐδὲν ἄν, ὡς ἔοικε," διέφερε τἀργυρία. 

Κύπρῳ περὶ τὸν καλύμενον Τυρρίαν χαλκὸν ὅμοιον γίγνε- μόνον δέ φασιν αὐτὸν ἀνίωτον εἶναι, ἀ. πολὺν δὲ γίνεσθαι. 

1. μηδεία ΚΟ Ν5. ᾿ 1 εἰ 2. ψιττακῆ Κ.Ν4, ψιττακίη Β9 11.4.52 775. 1} 2. τὼ -- τὰ Β6ΠΚ’ 6. ἵν τῇ ψ. Κα. 11 3. αὐτὸ ,597“. ἢ 

ἅ, ἐμαλοῖς καὶ ἀκ ἐν ὑψηλοῖς τόποις 527“, ὁμαλοῖς τόποις καὶ ἐκ ἐν ἀνωμάλοις οεἴοτγὶ, [[ΡΆ5. ταῦτα δὲ καὶ οτχ ,5575, καὶ οπχ 85“. ἢ 
Ἴ. καὶ οἵὰ ἈἍΝ4Το. {[ ἀπολλωνιάδος Να. ᾿ 9. καὶ τὼ ἔξω δὲ, οπιΐϑ85ο λέγεται, 75. δὲ οὐχ ι54. 1 11. τὰ δὲ] πάλιν δὲ ΝΥα. 1Π ὃ οτὰ 
Β.1.“7-“. ἢ 12. λιπάρω το Τα, ἢ 43. τικτὸς Β΄. ΚῊΝὍ ΠΟ. ἢ 14. πιθικούσαις Να. || 15. μέντοι 897“, 1} τῇ οτὰ .84. 1] 16. ἐκλείπειν 

ΒΟΚΟΝ 555. Ἰ ξενοφάγης φησὶν 5975, ἐπ᾿ οπι 9. ΧΟ Ν 4715. ἢ 417. τὸ 845. ἢ ἰν τῇ οπι 7΄, τῇ οπι .55. ἢ 18. αἰτιῶν Β΄}. ἢ 
49. ἀναφέρεσθαι Β΄. ΚΟΝΉΠ5. ἢ 20. θϑαυμαξότατον Β΄ΚΑΝΎΠ5. ἢ 21. τὸν ΤΡ, οπαίϑϑὶβ πιοχ περὶ τὸν. ἢ ῥύωκα ΤΆ, ἑύακον Β.,.5. ἢ 
ἧσέμοον ΒΝ Π Τα. ἡ 22. ἀναζεύξεως Ν΄΄. ἢ 23. δι’ τι 8.15. 1} 25. σμαρίλλην Β΄ ΝΠ 5575. 1} 26. τιθέντα 85. Π 27. τὸ δ᾽ 
αὐτὸ οὐ 75.  μαριθάν Β΄4Ν4Π“. ἢ 28. τὸς ἐν μακεδονία .597.5.. }} 29. αὐξάνεσθαί φασιν ἀποσύρματα .59. | 30. δὲ οχα 8΄.Ν6}185. ἢ 

31. λεγόμενον Β΄15. 1] τυρίαν Ν΄“. 
2. ἐξανσι] ἀνίεται 8415. 1 3. καὶ ὅτως συνάγεται οπὶ Τα. ἢ ἀ. πάλιν οἵὰ 55.  ἀναπλήρωμα Τα, ᾿ἰ 6. συνεχεῖς οἱ ἥμβροι Β.Ππο. ἢ 

Ἴκυσται 185, Ὑίνονται 15. ἃ 9. ὑπὲρ τὴν μνᾶν Β4Ν΄Π“59.}} 10. τινά οτχ 8“ 4}.“.55, χυὶ τῆοχ εὑρόντας. 44. μώβυς 85. ἢ 12. αὐτῷ 
(τὰ Τὸ. ἃ 13. ἀπέρχεσθαι Β4.“. ἢ 1ἀ. ὥζον 5.575, τόξον (οταΐθ80 τὸν) Νκ. ἢ χρυσία Β΄ 4Τ΄ό, ἢ 15. πλῆθος Ν«, οἵα 8417». Ϊ 
46. ἱμβράσσειν Τα. ἢ 48. λέγεται 9415 75.}} 21. ἰδιωτάτην΄ Β΄." 5 575. }} 22. ᾿Ἀμισηνῦ] ἀσημίου μυσινοῦ ὕη, ἀσιμίσυ μησηνοῦ 8485. ἢ 

35. πλύναυτας ΒΥΪΡυγρίῃ5: οσάϊοεϑ πλύναντες. ἢ καὶ μινεύειν 8685. ἢ 26. τῆς γινομένης 55. ἢ φλύσεως Β΄4}15, φύσεως 85. ἢ 27. πα- 
μιμβάλειν 8“. ἢ δὶ τῶ πυρὶ μάχον .55, ἢ 30. δικαίετο 8511 55. ἢ ἀργύρν .5., ἢ 31. εἶναι οἵα Β“Ν4 7». ' 

Ἐ2 
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49 Φασὶ δὲ καὶ ἐν Ἰνδοῖς τὸν χαλκὸν ὕτως εἶναι λαμ- πάντα τὰ φρέατα ὥστε μὴ ἐνδέχεσθαι βάψαι τὸ ἀγ- 
πρὸν καὶ καδαρὶν καὶ ἀνίωτον, ὥστε μὴ διαγινώσκεσθαι τῇὀ γεῖον, τῷ δὲ θέρους πληρῆται ἕως τῇ ςόματος, 

χρόᾳ πρὸς τὸν χρυσόν, ἀλλ᾽ ἔν “τεῦς Δαρείου ποτηρίοις Ὃ πορθμὸς ὁ μεταξὺ Σικελίας καὶ ᾿Ιταλίας αὔξεται 55 
βατιωκὰς εἶναί τινας καὶ πλείνς, ἃς εἰ μὴ τῇ ὀσμῇ, ἄλ- καὶ φύει ἅμα τῷ σεληνίῳ. καὶ διότι ἐπὶ τῆς ὁδὲ τῆς 56 

λως οὐκ ἦν διαγνῶναι πότερόν εἰσι χαλκαὶ ἢ χρυσαῖ, ὅ εἰς Ἰξυρακύξας κρήνη ἐςὶν ἐν λειμῶνι ὅτε μεγάλη ὅτε ὕδωρ 
δ0 Τὸν κασσίτερον τὸν Κελτικὸν τήκεσθαί φασι πολὺ ἔχουσα πολύ᾽ συναπαντήσαντος δὲ εἰς τὸν τόπον ὄχλον 

τάχιον μολύβδου. σημεῖον δὲ τῆς εὐτηξίας, ὅτι τήκεσθαι πολλῇ παρέσχεν ὕδωρ ἄφθονον. ἔστι δὲ καὶ κρήνη τις 51 
δυκεῖ καὶ ἐν τῷ ὕδατι" χρωζει γοῦν, ὡς ἔοικε, ταχύ. ἐν Παλικοῖς τὴς Σικελίας, ὡς δεκάκλινος" αὕτη δ᾽ ἀναρ- 

τήκεται δὲ καὶ ἐν τοῖς ψύχεσιν, ὅταν γένηται πάγη, ἐγ- ρέΐπτει ὕδωρ εἰς ὄψος ἐξ πήχεις, ὥςε ὑπὸ τῶν ἰδόντων νο- 
κατακλειομένου ἐντός, ὡς φασί, καὶ συνωθουμώνου τοῦ 10 μίζεσθαι κατακλυσθήσεσθαι τὸ πεδίον" καὶ πάλιν εἰς ταὐ- 
ερμοῦ τῷ ἐνυπάρχοντος αὐτῷ διὰ τὴν ἀσθένειαν. τὸ καθίσταται. ἔστι δὲ καὶ ὅρκος, ὃς ἅγιος αὐτόθι δοκεῖ ρμ' ῥχ' ; ρκ Ύ 

51 ἜΝν τῷ Πανθείῳ ἐστὶν ἐλαία, καλεῖται δὲ καλλιςέφα- εἶναι" ὅσα γὰρ ὄμνυσί τις, γράψας εἰς πινακίδιον ἐμβάλ- 
νος᾽ ταύτης πάντα τὼ φύλλα ταῖς λοιπαῖς ἐλάΐαις ἐναντία λει εἰς τὸ ὕδωρ. ἐὰν μὲν ὄν εὐορκῇ, ἐπιπολάζει τὸ πινα- 
πέφυκεν" ἔξω γὰρ ἀλλ᾽ ὑκ ἐντὸς ἔχει τὰ χλωρά, ὠφίησί κίδιον" ἐὰν δὲ μὴ εὐορκῇ, τὸ μὲν πινακίδιον βαρὺ γενό- 
τε τὸς πτόρθους ὥσπερ ἡ μύρτος εἰς τὸς ςεφάνους συμ»- 15 μενον ἀφανίζεσθαί φασι, τὸν δ᾽ ἄνθρωπον πίμπρασθαι. 
μέτρως. ὠπὸ ταύτης φντὸν λαβὼν ὁ Ἡρακλῆς ἐφύτευσεν διὸ δὴ λαμβάνειν τὸν ἱερέα παρ᾽ αὐτῷ ἐγγύας ὑπὲρ τοῦ 
Ὀλυμπίασιν, ἀφ᾽ ἧς οἱ ςέφανοι τοῖς ἀθληταῖς δίδονται. καθαίρειν τινὰ τὸ ἱερόν. 

ἔς: δὲ αὕτη παρὰ τὸν Ἰλισσὸν ποταμόν, ςαδίους ἑξήκον- Δημόνησος ἡ Καρχηδονίων γῆσος ἀπὸ Δημονήσν τοῦδ8᾽ 

τὰ τοῦ ποταμοῦ ἀπέχουσα" περιφχοδόμηται δέ, καὶ ὑ- πρώτου ἐργασαμένου τὴν ἐπωνυμίαν εἴληφεν" ἔχει δ᾽ ὁ 
μία μεγώλη τῷ θιγόντι αὐτῆς ἐςν. ἀπὸ ταύτης δὲ τὸ Ὁ τόπος κυανοῦ τὸ μέταλλον καὶ χρυσοκόλλης. ταύτης δ᾽ ἡ 
φυτὸν λαβόντες ἐφύτευσαν Ἠλεῖοι ἐν ̓ Ολυμπίῳ, καὶ τὴς καλλίξςη πρὸς χρυσίον εὑρίσκει τιμήν" καὶ γὼρ φάρμακον 
ςεφάνους ἀπ᾿ αὐτῆς ἔδωκαν. ὀφθαλμῶν ἐστίν. ἔστι δὲ αὐτόθι χαλκὸς κολυμβητὴς ἐν 

52 ἊἜΝν τοῖς περὶ Λυδίαν μετάλλοις τοῖς περὶ Τέργαμον, δυοῖν ὀργυιαῖς τῆς θαλάσσης" ὅθεν ὁ ἐν ἹΣικυῶνί ἐςιν ἀν- 
ἃ δὴ καὶ Κροῖσος εἰργάσατο, πολέμου τινὸς γενομένου δριὼς ἐν τῷ ἀρχαίῳ νεῷ τοῦ ᾿Απόλλωνος καὶ ἐν Φενεῷ οἱ 
κατέφυγον οἱ ἐργαζόμενοι ἐπ᾿ αὐτώ, τῷ δὲ ςομίε ἐποικο- 25 ὀρείχαλκοι καλούμενοι. ἐπιγέγραπται δ᾽ αὐτοῖς “᾿Ηρακλῇς 
δομηθέντος ἀπεπνίγησαν" καὶ ὕςερον χρόνῳ πολλῷ τῶν ᾿Αμφιτρύωνος Ἦλιν ἑλὼν ἀνέθηκεν. αἱρεῖ δὲ τὴν Ἦλιν 
μετάλλων ἀνακαθαρθέντων εὑρέθη οἷς ἐχρῶντο ἀγγείοις ἡγυμέης κατὰ χρησμὸν γυναικός, ἧς τὸν πατέρα Αὐγείαν 
πρὸς τὰς ὑπὸ χεῖρα χρείας ἀπολελιθωμένα, οἷον ὠμφορεῖς ὠπέκτεινεν. οἱ δὲ τὸν χαλκὸν “ὀρύττοντες ὀξυδερκέστατοι 
καὶ τὰ τοιντότροπα. ταῦτα δὴ πεπληρωμένα ἦ τινὸς ἔτυ- γίνονται, καὶ οἱ βλεφαρίδας μὴ ἔχοντες φύεσι" παρὸ καὶ 
Χχον ὑγρᾷ ἐχελίθωτο, καὶ προσέτι τὼ ὀςἃ τῶν ἀνθρώπων. 30 οἱ ἰατροὶ τῷ ἄνθει τῷ χαλκῇ καὶ τῇ τέφρᾳ τῇ Φρυγίᾳ χρῶνται 

59 Ἔν τῇ ̓ Ασκανίῳ λίμνῃ ὕτω νιτρῶδές ἐςι τὸ ὕδωρ ὥςε πρὸς τὸς ὀφθαλμούς. ἔςι δὲ αὐτόθι σπήλαιον ὃ καλεῖται 59 

τὰ ἱμάτια οὐδενὸς ἑτέρου ῥύμματος προσδεῖσθαι" κἀν γλαφυρόν" ἐν δὲ τότῳ κίονες πεπήγασιν ἀπό τινων ςαλα- 
δά πλείω χρόνον ἐν τῷ ὕδατι ἐάσῃ τις, διαπίπτει. περὶ τὴν γμῶν. ἀποδηλοῖ δὲ τῦτο ἐν τῇ συναγωγῇ τῇ πρὸς τὸ ἔδα.- 

᾿Ασκανίαν λίμνην Πυθόπολίς ἐςι κώμη ἀπέχεσα Κίς ὡς φος" ἔςι γὰρ ταύτῃ ςενώτατον. 
ςαδίους ἑκατὸν εἴκοσι, ἐν ἢ τοῦ χειμῶνος ἀναζξηραίνεται 35 Ἔκ τὸ ζεύγες δὲ τῶν ἀετῶν θάτερον τῶν ἐγγόνων 6Ὸ 

2. ὡς Β.Π“7Τοό. 1 ἀ. βατιανὲς το 89, βατιατικὰς Β5Π5ΤΆ, 6. κασίτερον 84. ἢ Ἴ. μολίβδου Β΄“. 7.. 1 9. ὅτι Β5 ἢ“, ὅτε 

7η. ἢ γίνοιτο Ὑ. ἢ εἰ κατακλειομένου "8.5, Τ᾿ 13, ταύτης δὲ πάντα 7. Π 14. ἀλλ᾽ οτι 7“. Ο:15. πρὸς Ν΄. ἢ συμμέτρυς Β΄..55͵ σύμ.-- 

μετρον Να. ΠΠ 16. ταύτης δὲ φ. .547΄. 1] 20. ϑήγοντι δ. Π ταύτης Β΄Ν4 555. Π{ 21. ἠλεῖοι ἐφύτευσαν 85. ἢ 24. γιομένου Να. Π 27. 
ἀνακαρθέντων 7“. 28. ἀπολελιϑωμένου (οις ΒΌΡτα οὐ) Νο. Π ἀναφορεῖς 41“. 1} 29. δὲ .55. ἢ 32. ῥύματος ΒΦ ΝΑΠΤΟ. ἢ 33. δια,- 
πίπτειν .55, 1} 3ἡ. μνδήπολις Β΄Π Το, ᾿ κίων Νσ. ἢ 35. ἀναξηραίνισϑαι οοἀϊοαβ. 

3. καὶ τῆς ἰταλίας 845. }} 8. παλίκμοις ΒΑΓ, παλίσκοις Τα, ΤΠ ἀναράπτει .55. ἢ 10. πέδον .55. [ 12. ὄμμασί Β4Π5, γράμμασί 
ΤΟ ἡ "14, πιάκιον Νη. ΠΠ βαρὺ γενόμενον οἵα ΡΥ .55. ἢ 15. καὶ πίμπρασθαι τὸν ἄνθρωπον Υὸ 55. ἴ 16.ἐγγύαν ΝΤο. Ἰ 18. δημόννησος 
δὲ τηοὸχ δημονήσν 845. 1} 20. κνανοῦν ΔΝΉΟΤα, κυδιοῦν 6. ΠΠ] ταύτη 3957“. Ι 21. τιμήν] τις Β.4Τα. ἢ 22. ᾿κολυμβητὸς 8... 
23. δυεῖν Τό. ἢ θαλάττης Να. ἢ ὃ οτα Να. ἢ 24. ναῶ ΒΟΙΎΤα. ἵ 25. ἡρακλῆς ὁ ἀμφ. “Τα. 11 26. ἑλεῖν 85, ὑλὴν Ἧπ. 1 28. 
ἀπέκτειναν 845. ἢ 31. δὰ] γὰρ Β΄Ν4ΠΟΤα, ἃ 32. κίρτες ἰαιογρτεδὲ οοαΐοες χιόνες. {[|3, ἀναγωγῆ Β΄. ΠΤΆ. 11 84. ςφεότατον Ῥ 9 
ἈΦ, ςερότατον Το, 1} 35. ἀγόνων Β΄. 7., χε 
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ἐλιαΐετος γίνεται παραλλάξ, ἕως ἂν σύζυγα γέηται. ἐκ Ἔν Καππαδοκίᾳ φασὶν ἡμιόνους εἶναι γονίμους καὶ 69 
δὲ ἁλιαιέτων φήνη γίεται, ἐκ δὲ τότων περκνοὶ καὶ γῦ- ἐν Κρήτῃ αἰγείρους καρποφόρες. 
πες τοι δ᾽ ὑκέτι διορίζουσι περὶ τὸς γῦπας, ἀλλὰ γιν- Φασὶ δὲ καὶ ἐν ΣΣερίφῳ τοὺς βατράχους ἀκ ἄδειν" 10 
τῶσι τὸς μεγάλους γῦπας" ὅτοι δ᾽ εἰσὶν ἄγονοι. σημεῖον ἰὼν δὲ εἰς ἄλλον τόπον μετενεχθῶσιν, ἄδεσιν. 
δὲ τῶτο, διότι νεοττιὰν ὑδεὶς ἑώρακε γυπὸς μεγάλου. 4 Ἔν Ἰνδοῖς ἐν τῷ Κέρατι καλουμέῳ ἰχθύδιά φασι]ι 

᾽ 

6 Θαυμαςὸν δέ τί φασιν ἐν ᾿Ινδοῖς περὶ τὸν ἐκεῖ μό- γίνεσθαι ἃ ἐν τῷ ξηρῷ πλανᾶται καὶ πάλιν ἀποτρέχει 
λυβδὸν συμβαίνειν" ὅταν γὰρ τακεὶς εἰς ὕδωρ κατὰ χυθῇ εἰς τὸν ποταμόν. φασὶ δὲ καὶ περὶ Βαβυλῶνά τινες ἰχ- 12 

᾽ὔ ᾽ "»" ΠῚ -“ ὔ ΝΥ 3 - , -.-ἵ-» ,) ε , ψυχρέν, ἐκπηδᾶν ἐκ τῷ ὕδατος. θύας τινὼς μένειν ἐν ταῖς τρώγλαις ταῖς ἐχέσαις ὑγρότητα, 
62 Φασὶ τὸν Ἡοσσύνοικον χαλκὸν λαμπρότατον καὶ λευ- ξηραινομένε τῷ ποταμδ" τότυς ἐξιέντας ἐπὶ τὼς ὥλως νέμε- 

κότατον εἶναι, ὁ καραμιγνυμένα αὐτῷ κασσιτέρου, ἀλλὰ ι0 σθαι, καὶ βαδίζειν ἐπὶ τῶν πτερύγων, καὶ ἀνακινεῖν τὴν ὑράν" 
γῆς τινὸς αὐτὸ γινομέης καὶ συνεψομένης αὐτῷ. λέγνσι καὶ ὅταν διώκωνται, φεύγειν καὶ εἰσδύντας ἀντιπροσώπως 
δὲ τὸν εὑρόντα τὴν κρᾶσιν μηδένα διδάξαι" διὲ τὰ προγε- ἴξασθαι" πολλάκις γὰρ προσιίαι τινὼς καὶ ἐρεθίζειν. ἔχοσι 
ονότα, ἐν τοῖς τόποις χαλκώματα, διάφορα, τὰ δ᾽ ἐπιγι- δὲ τὴν κεφαλὴν ὁμοίαν βατράχῳ θαλαττίῳ, τὸ δὲ ἄλλο 
όμενα οὐκέτι. σῶμα κωβιῷ, βραγχία δὲ ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι ἰχθύες. 

Θ᾽ Ἔν τῷ Πόντῳ λέγουσι τὸ χειμῶνος τῶν ὀρνέων τινὰ 15 Ἔν Ἡρακλείᾳ δὲ τῇ ἐν τῷ Πέντῳ καὶ ἐν Ῥηγίῳ 12 

εὐρύχεσθαι φωλεύοντα, οὔτε ἀφοδεύοντα, οὔτε δὲ ὅταν γίνεσθαί φασιν ὀρυκτὲς ἰχθῦς, τούτους δὲ μάλιςα κατὰ τὰ 
τὰ ττερὰ αὐτῶν τίλλωσιν, αἰσθάνεσθαι, ἦτε ὅταν ἐπὶ τὸ ποτάμια καὶ τὰ ἑνυδρα χωρία. συμβαίνειν δέ ποτε ὠνα»- 
ἰβυλίσκον ὠναπαρῇ, ἀλλ᾽ ὅταν ὑπὸ τῷ πυρὸς διακαυθῇ. ξηραινομένων τῶν χωρίων κατά τινας χρόνος συςέλλεσθαι 
τυλλὺς δὲ καὶ τῶν ἰχθύων λέγουσι περικοπώτας καὶ πε- κατὼ γῆς, εἶτα μᾶλλον ἀναξηραινομένης διώκοντας τὴν ὑγρό- 
μτμεθότας μὴ αἰσθάνεσθαι, ἀλλ᾽ ὅταν ὑπὸ τῇ πυρὸς δια- Ὁ τητα διίεσθαι εἰς τὴν ὕλην, εἶτα ξηραινομένης διαμένειν ἐν 

τ. ἰκμάδι, ὥσπερ τὰ ἐν ταῖς φωλεαῖς διαρκοῦντα. ὅταν 
δὲ Ἡ μέλιττα δοκεῖ τὼς τροπὰς ΠΝ τῷ ἐπὶ τὰ ᾿ ἀνασκάπτωνται πρὶν ἢ τὰ ὕδατα ἐπιγενέσθαι, τότε 
ἔγχε βαδίζεν, ᾧ "καὶ οἱ μελιττοπόλοι σημείῳ χρῶνται" κινεῖσθαι. φασὶ δὲ καὶ περὶ Παφλαγονίαν τὸς ὀρυκτὸς 1ά4 

, Ἀριμία γὰρ αὐτῶν γίνεται. δοκῶσι δὲ καὶ οἱ τέττιγες γίνεσθαι ἰχθῦς κατὼ βαάθες, τούτυς δὲ κι ἀρετῇ ἀγαθούς, 
ἄδειν μετὰ τροπάς. 25 οὔτε ὑδάτων φανερῶν πλησίον ὄντων ὅτε ποταμῶν ἐπιρ- 

65 Φασὶ δὲ καὶ τὸν ἐχῖνον ἄσιτον διαμένειν ἄχρι ἐνιαυτῷ. ρεόντων, ἀλλ᾽ αὐτῆς ζῳογονούσης τῆς γῆς. 
(6 Τὸν δὲ γαλεώτην; ὅταν ἐκδύσηται τὸ δέρμα, καθά- Τὼς ἐν ᾿Ηπείρῳ ἐλάφυς κατορύττειν φασὶ τὸ δεξιὸν 15 

τερ οἱ ὄφεις, ἐπκιςραφώτα καταπίνειν" τηρεῖσθαι γὰρ ὑπὸ κέρας, ὅταν ἀποβάλωσι, καὶ εἶναι πρὸς πολλὼ χρήσιμον. 
τῶν ἰατρῶν διὰ τὸ χρήσιμον εἶναι τοῖς ἐπιληπτικοῖς. καὶ τὴν λύγκα δέ φασι τὸ οὖρον κατακαλύπτειν διὰ τὸ 16 

6 Αέγυσι δὲ καὶ τὸ τῆς ἄρκτα ςέαρ, ὅταν διαπεπηγὸς 8) πρὸς ἄλλα τε χρήσιμον εἶναι καὶ τὰς σφραγῖδας. φασὶ 
ἦ διὰ τὸν χειμῶνα, καθ᾿ ὃν ἀν ᾿χρόνον ἐκείη φωλεύῃ, δὲ καὶ τὴν φώκην ἐξεμεῖν τὴν πυτίαν, ὅταν ἁλίσκηται" 
αὐξάνεσθαι καὶ ὑπεραίρειν τὰ ὠγγεῖα ἐν οἷς ἂν ἧ. εἶναι δὲ φαρμακῶδες καὶ τοῖς ἐπιλήπτοις χρήσιμον. 

ὃ. ἜΝν Κυρήνῃ φασὶ τοὺς ὄντας βατράχως ἀφώνες τὸλ Λέγεται δὲ περὶ τὴν Ἰταλίαν ἐν τῷ Κιρκαίῳ ὄρει 8 
παράπαν εἶναι. καὶ ἐν Μακεδυνίῳ ἐν τῇ τῶν Ἡμαθιωτῶν φάρμακόν τι φύεσθαι θανάσιμον, ὃ τοιαύτην ἔχει τὴν 
χώρᾳ τοὺς εὕς εἶναι μώνυχας. 85 δύναμιν ὥςε, ὧν προσρανϑῇ τινί, παρωχρῆμα πίπτειν ποιεῖ, 

Ὡ. τύτων οἱ π. Β΄ 4527. ἢ περηνὸὶ 89. ἢ καὶ οαἱ Ν΄’δ4, {Πἀ, ύπους 5. ἢ ὅτοι δ᾽] οἴπερ 55, 1} 5. πεοττείαν 8415. 1} μεγά- 
λιν Να. ἢ 6. φασι] τὰ 84. 1 μόλυβδον 8475. ἢ Ἷ. συμβαίνει 5974. 1 καταχεθδῆ 85, κατασχεθῆ 8515. ἢ 9. χαλκὸν] λάκκον 841, ἢ} 

11. αὐτῷ 85. ΠΠ 16. φωλεύοντα οπὶ 848.“. ἢ οὔτε δὲ 8“. “.55. ἢ ἀφοδεύοντα οὔτε δὲ οπχ .55. 1 ὅτε Ν᾽, δ5, ὅντα Β΄4Π5. ἢ 18. ἀλλ᾽] καὶ 
Ναὶ 19. τῶν οτα Νκ. ἢ 20. θερμανθῶση Β΄“ .5.75. 1 22. μίλιτα Να. ἢ 23. μελιττυπώλοι Β΄“, μελιττοπῶλαι Νκ. Π 26. ἄχρις 
ΝΌΤΟ. ἢ 28. τηρεῖται 7 τηρεῖ 85. Π 30. ἄκτυ Νέα. ἢ 31. ἐκεῖνα φωλεύη αὐξαίνεσθαι Ν᾽ . 1 35. τοὺς ὅτυς σῦς Ν . ἢ μότυχας Β“. 

3. φασὶ -- Ἰ. ποταμέν οἵα Β.Π5 75. ἢ 6. ὑποτρέχει δὴ. 17. ἰχθύδιώ τια ΒΑΜΎΝΎΤΟ. 9. τῇ] δὲ τῷ .55.. 11. ἀντιπροσώπω 
415, ἀπιχροσώπν Νκ΄. 45. ἱνγίω Ν΄κ. 1 16. ἰχθύας, τούτους μάλιξα Βῆ΄“Π5ΤῪόΆό. 17. ποτε κατα τῶτον τὸν τόπον ἀναξ. 85. 28. 
ἐξιβάλλωσι Β΄. 29. καὶ τὴν -- 30. σφραγῖδας ροβὶ 32. χρήσιμον Β΄ ΝΗ ΤΟ. ἢ 29. λύγα 84.475, λύγγα Ν“, λαρύγγα (55. κα- 
λέχτεη Νο. ἢ 30. χρύσιμον 85. }} 31, φώνην 5. ἢ πιτύαν Β΄ Το, ἢ 32. ἐπιληπτικοῖς Νσ, ᾿ 33. κυρκαίν 8415. 35. περανθὴ τινὶ 
χαραστίτα πίπτειν ποιεῖν 84:5. 
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,ὕ ᾽ »“ ν 

καὶ τὰς τρίχας τὰς ἐν τῷ σώματι ὠπομαδᾶν, καὶ τὸ 
, »“ ΄ -. Ἁ “ Ἁ Η ΄ὔ 

σύνολον τοῦ σώματος διαρρεῖν τὰ μέλη, ὥςε τὴν ἐπιφά- 
᾿ » “ , »“ 
νειαν τοῦ σώματος εἶναι τῶν ὠπολλυμένων ἐλεεινήν. τῦτο 

δέ φασι μέλλοντας διδόναι Κλεωνύμῳ τῷ Σπαρτιάτῃ 

ΠΕΡῚ ΘΑΥΜΑΣΙΩ͂Ν ΑἈΚΟΥΣΜΑΤΩΝ. 

ςαδίων διακοσίων, τὸ δὲ εὖρος ὡς δέκα. μυθεύνσι δὲ οἱ 
ἐγχώριοι Φαέθοντα κεραυνωθέντα, πεσεῖν εἰς ταύτην τὴν 
λίμνην. εἶναι δ᾽ ἐν αὐτῇ αἰγείρας πολλάς, ἐξ ὧν ἐκτί- 
πτεῖν τὸ καλούμενεν ἤλεκτρον. τῦτο δὲ λέγυσιν ὅμοιον 

Αὖλον τὸν Πευκέστιον καὶ Γαἱον φωραθῆναι, καὶ ἐζετα- 5 εἶναι κόμμι, ἀποσκληρύνεσθαι δὲ ὡσανεὶ λίθον, καὶ συλ- 
σθέντας ὑπὸ Ταραντίνων βθανατωθῆναι. λεγόμενον ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων διαφέρεσθαι εἰς τὸς Ἕλλη- 

19 Ἔν τῇ Διομηδείῳ νήσῳ, ἣ κεῖται ἐν τῷ ̓ Αδρίᾳ, φασὶν νας. εἰς ταύτας οὖν. τὼς νήσυς Δαίδαλόν φασιν ἐλθεῖν, 
ἱερόν τι εἶναι τῷ Διομήδεος θαυμαςόν τε καὶ ἅγιον, περὶ δὲ καὶ κατασχόντα αὐτὰς ἀναθεῖναι ἐν μιᾷ αὐτῶν τὴν αὐτῷ 

τὸ ἱερὸν κύκλῳ περριαθῆσθαι ὄρνιθας μεγάλες τοῖς μεγέθεσι, εἰκόνα, καὶ τὴν τῷ υἷ Ἰκώρε ἐν τῇ ἑτέρᾳ. ὕςερον δ᾽ ἐπε- 
καὶ ῥύγχη ἔχοντας μεγάλα καὶ σκληρά. τότες λέγεσιν, ἐὰν 10 πλευσάντων ἐπ᾿ αὐτοὺς Πελασγῶν τῶν ἐκπεσόντων ἐξ 
μὲν Ἕλληνες ὠποβαίνωσιν εἰς τὸν τόπον, ἡσυχίαν ἔχειν, ἐὰν ἴΑργος φυγεῖν τὸν Δαίδαλον, καὶ ἀφικέσθαι εἰς Ἴίκαρον 
δὲ τῶν βαρβάρων τινὲς τῶν περιοίκων, ἀνίπτασθαι καὶ αἰω- τὴν νῆσον. 
ρυμώυς καταράσσειν αὑτοὺς εἰς τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, καὶ Ἔν τῇ Σικελίᾳ περὶ τὴν καλυμέην Ἔνναν σπήλαιόν 82 

τοῖς ῥύγχεσι τιτρώσκοντας ἀποκτείνειν. μυθεύεται δὲ τότες τι λέγεται εἶναι, περὶ ὃ κύκλῳ πεφυκέναι φασὶ τῶν τα 
γενέσθαι ἐκ τῶν ἑταίρων τῶν τοῦ Διομήδους, ναυαγησάν- 15 ἄλλων ἀνθέων πλῆθος ἀνὰ πᾶσαν ὥραν, πολὺ δὲ μάλιςα 
τῶν μὲν αὐτῶν περὶ τὴν νῆσον, τῷ δὲ Διομήδους δυλοῷφο- τῶν ἴων ἀπέραντόν τινώ τόπον συμπεπληρῶσθαι, ἃ τὴν 
νηθέντος ὑπὸ τοῦ Αἰνέου τοῦ τότε βασιλέως τῶν τόπων σύνεγγυς χώραν εὐωδίας πληροῖ, ὥςε τοὺς κυνηγέντας, 
ἐκείνων γενομένου. τῶν κυνῶν κρατουμένων ὑπὸ τὴς ὀδμῆς, ἐξαδυνατενν τοὺς 

80 Παρὰ τοῖς ᾿Ομβρικοῖς φασὶ τὰ βοσκήματα τίκτειν λωγὼς ἰχνεύειν. διὰ δὲ τούτε τῇ χάσματος ἀσυμφανής 
τρὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ, καὶ τὸς καρπὸς αὐτοῖς τὴν γὴν πολλα- 10 ἐςιν ὑπόνομος, καθ᾿ ὅν φασι τὴν ὡρπαγὴν ποιήσασθαι 

τλασίους ἀνίεσθαι τῶν καταβαλλομένων' εἶναι δὲ καὶ τὼς τὸν Πλούτωνα τῆς Κόρης. εὑρίσκεσθαι δέ φασιν ἐν τύτῳ 
. γυναῖκας πολυγόνους καὶ σπανίως ἕν τίκτειν, τὼς δὲ τῷ τόπῳ πυροὺς οὔτε τοῖς ἐγχωρίοις ὁμοίως οἷς χρῶνται 

τλείςας δύο καὶ τρία. οὔτε ἄλλοις ἐπεισάκτοις, ἀλλ᾽ ἰδιότητά τινα μεγάλην 
8ι Ἔν ταῖς ᾿Ηλεκτρίσι νήσοις, αἱ κεῖνται ἐν τῷ μυχῷ ἔχοντας. καὶ τούτῳ σημεῖδνται τὸ πρώτως παρ᾽ αὑτοῖς 

τοῦ ᾿Αδρία, φασὶν εἶναι δύο ἀνδριάντας ἀνακειμένες, τὸν 25 φανῆναι πύρινον καρπόν. ὅθεν καὶ τῆς Δήμητρος ὠντιποι- 
μὲν κασσιτέρινον τὸν δὲ χαλκοῦν, εἰργασμώνες τὸν ἀρ- οὔνται, φάμενοι παρ᾽ αὑτοῖς τὴν θεὸν γεγονέναι. 
χιαῖον τρόπον. λέγεται δὲ τούτος Δαιδάλου εἶναι ἔργα, Ἔν Κρήτῃ λύκες καὶ ἄρκτες τούς τ᾽ ἔχεις, ὁμοίως 83 
ὑπόμνημα τῶν πάλαι, ὅτε Μίνω φεύγων ἐκ Σικελίας καὶ δὲ καὶ τὼ παραπλήσια τούτοις θηρία οὔ φασι γίεσθαι 
Κρήτης εἰς τούτες τοὺς τόπες καρέβαλε. ταύτας δὲ τὰς διὰ τὸ τὸν Δία γενέσθαι ἐν αὐτῇ. 
νήσυς φασὶ προκεχωκέναι τὸν Ἡριδανὸν ποταμόν. ἔς: δὲ 30 Ἔν τῇ θαλάσσῃ τῇ ἴζω Ἡρακλείων ςηλῶν φασὶν 84, 
καὶ λίμνη, ὡς ἔοικε, πλησίον τοῦ ποταμοῦ, ὕδωρ ἔχυσα 

θερμόν" ὀσμὴ δ᾽ ὠπ᾿ αὐτῆς βαρεῖα καὶ χαλεκὴ ὠποπνεῖ, 
Υ̓͂ -“ 3 ,, » νὰ Υ « , καὶ ὅτε ζῷον ὑδὲν πίνει ἐξ αὐτῆς ὅτε ὄρνεον ὑπερίπταται, 

ἀλλὰ πίπτει καὶ ἀποθνήσκει. ἔχει δὲ τὸν μὲν κύκλον 

ὑπὸ Καρχηδονίων νῆσον εὑρεθῆναι ἐρήμην, ἔχεσαν ὕλην τε 
παντοδαπὴν καὶ ποταμοὺς πλωτούς, καὶ τοῖς λοιποῖς καρ- 

ποῖς θαυμαςήν, ἀπέχεσαν δὲ πλειόνων ἡμερῶν πλῦν᾽ ἐν 
ἢ ἐπιμισγομένων τῶν Καρχηδονίων πολλάκις διὼ τὴν εὖ- 

ν 

1. ἀπομαδεῖν .55,. 1] 2. διαργεῖν ,56,.. 1} 3. ἐλεεινόν 8.715. 1} 5. ἄρουν το 85, παῦλον 94Π 475. ἢ πευχότιον 8. α ἐξετασθ.} ἀναςάντας 
Να. Ἡ 1. διομηδία Νκ. ἢ 8. τῇ τι δ΄. Ν4 15. ἢ 9. μεγάλας Να. 1 ῥύγχα ἔχοντας μεγάλην καὶ σκληράν Νσ, ἢ 11. πόντον 8515, ἢ 12. 

αἰρομένυς 8445. 1 15. τῶν ἀτιῖθ τοῦ οτὰ 3347 5. } 16. δὲ οτι. 55. ἢ 17. αἰνείσυ .55. ἢ 20. τὴς δῃῖς 19, τίκτειν 85.5, οἵα Ν᾽. ἢ 
22. σπανίνς ρΥ 55. 25. ἀδρία Ν΄ δα, ἀνδρία 5. ἢ 28. ὅτι 85, Η μύως 4115. ἵ φυγὼν ἐκ τῆς σ. 85, ἢ 30. προσκεχωκέναι .5.5. ἢ ἔτε 
δὲ καὶ 85, ἔτι δὲ Β4Π“Τό, || 31. ποταμοῦ καὶ ὕδωρ Να, ἢ 32. χαλεπὸν Νκ. ἢ 33. ἀπ᾿ ργ Νο. || 34. ἔχε] ἔςι το 85. 

4. τριακοσίων 59, " ἕως 845, ὡσὰ 85. ἢ μηθεύνσι 115. 1 δὲ καὶ οἱ 8... 8. αὐτῷ 85. 1 ἡ, τῖτο] οἱ Β΄“Ν5Π“. ἃ 5. ἀποσκλ. 
δὲ] διὰ τὸ ἀποσκλ. ΝΎ“. || 1. φησιν ἢ“, Ἰ 8. ἀναθῆναι 8435. ἢ 9. κάρν 5. ἢ ἐν τῇ ἑτέρα οαχ 5. Ν4ἢ 5.55, ἢ 10. ἐπ᾿ αὐτοὺς 

οἷὰ ΒΟΝΎ 5. ἢ πελασγῶν τῶν ἰκπεσόγτων οτχ Ν΄α. 13. ἐν τῇ καλυμέη ΝΉΙ“, τῇ καλυμένη 85, ἢ ἔναν το .85, αἴτη Β΄ΝΟΙΟ. ἢ 

4. 8] δὲ δ6.. 1 18. κενῶν 5.4“. 1 21. δὲ οτι Νο. ἢ 23. ἱπισάκτοις 85. ἢ 24. τοῦτο Β΄“. ἢ τῷ Β5Ὴ“ εἰ το Να. Π 25. τῆς οἵα 

Νο. τὶ δήμητρος] δὴ ΜΒ“. ἢ 21. τρύς τ οὔτ᾽ Ν-κ. ΠΠϊ 29. τὸ οἵα 235. Π 31. ἔρημον .55. 1 32. παντοδαχῇ 84. 11 33. θαυ- 
μαςξὸν 8465. ἢ πλὸν οἷὰ Β΄ΝΉ1σ. ὶ 34. πλερνάκις θ΄4Ν6}5. 
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δωμονίαν, ἐνίων γε μὴν καὶ οἰκόντων, τοὺς προεςῶτας τῶν καὶ πώτε σώματα ἄρρενα. ςρατενόμενοι δὲ παρὰ Καρ- 
Καρχριδονίων ἀπείχασθαι θανάτῳ ζημιῶν τοὺς εἰς αὐτὴν χηδονίοις τὸς μισθὸς ὅταν λεΐβωσιν, ἄλλο μέν, ὡς ἔοικεν, 

τλευσομένους, καὶ τὸς ἐνοικῦντας πάντας ἀφανίσαι, ἦα δὲν ἀγοράζεσι, γυναῖκας δέ. ὁ γὰρ χρυσίον ἐδὲ ἀργύ- 
μὴ διαγγέλλωσι, μηδὲ πλῆθος συςραφὲν ἐπ᾽ αὐτῶν ἐπὶ ριον ἔξεςι παρ᾽ αὐτοῖς ἀδένᾳ ἔχειν. ἐπιλέγεται δέ τι τοῖῷ- 
τὴν νῆσον κυρίας τύχῃ καὶ τὴν τῶν Καρχηδονίων εὐδαι- 5 τον ἐπὶ τῷ κωλύειν χρήματα εἰσάγειν αὐτούς, ὅτι τὴν 
μονίαν ἀφέληται. στρατείαν. Ἡρακλῆς ἐποιήσατο ἐπὶ τὴν ᾿Ιβηρίαν διὰ τοὺς 

86 Ἔκ τῆς Ἰταλίας φασν ἕως τῆς Κελτικῆς καὶ Ἀελ- τῶν ἐνοικύντων πλούτες. 

τελιγύων καὶ ᾿Ιβήρων εἶναί τινα ὁδὸν Ἡράκλειαν καλυμέ- Ἔν τῇ τῶν Μασσαλιωτῶν χώρῳ περὶ τὴν Νιγυςικήν 89 
τν, δι ἧς ἐάν τε Ἕλλην ἐάν τε ἐγχώριός τις πορεύηται, φασιν εἶναί τινα λίμνην, ταύτην δὲ ἀναζεῖν καὶ ὑπερχεῖ- 
πρεεθαι ὑπὸ τῶν παροικύντων, ὅπως μηδὲν ἀδικηθῇ" τὴν 10 σθαι, καὶ τοσούτυς ἰχθῦς ἐκβάλλειν τὸ πλῆθος ὥςε μὴ 

γὲρ μάαν ἐκτίνειν καθ᾿ ὃς ἂν γώηται τὸ ἀδίκημα. “ἰςεύειν. ἐπειδαν δὲ οἱ ἐτησίαι πνεύσωσιν, ἐπυχώννυσθαι 
86 Φασὶ δὲ παρὰ τοῖς Κελτοῖς φάρμακον ὑπάρχειν τὸ τὸ ἔδαφος ἐπ᾿ αὐτήν, καὶ τοιοῦτον κονιορτὸν γίνεσθαι αὐ- 

χκαλύμενον ὑπ᾽ αὐτῶν τοζικόν" ὃ λέγουσιν οὕτω ταχεῖαν τόθι, καὶ ἀποστερεοῦσθαι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῆς ὡσανεὶ 
τοῖν τὴν φθορὰν ὥςε τῶν ἹΚελτῶν τοὺς κυνηγάντως, ὅταν ἔδαφος. τοῖς δὲ τριόδυσι διακόπτοντας τοὺς ἐγχωρίους 
διαφιν ἢ ἄλλο τι ζῷον τοξεύσωσιν, ἐπιτρέχεντας ἐκ σπυ- 15 ἑτοίμως ὅσους ὧν βούλωνται ἰχθύας ἐξαίρειν ἐξ αὐτῆς. . 
δῆς ἐκτέμνειν τῆς σαρκὸς τὸ τετρωμένον πρὸ τὸ τὸ φάρ- λέγεται δέ τινας τῶν Λιγύων οὕτω σφενδονῶν εὖ ὥστε, 90 
βαχαν διαδῦναι, ἃ ἅμα μὲν τῆς προσφορᾶς ἕνεκα, ἅμα δὲ ὅταν πλείες ἴδωσιν ὄρνιθας, διερεθίζεσθαι πρὸς ἀλλήλους Ὁ 
τως μὴ σαπῇ τὸ ζῷον. εὑρῆσθαι δὲ τότῳ λέγυσιν ἀντι- ποῖον ἕκαςος παρασκευάζεται βαλεῖν, ὡς ἑτοίμως ὡπάν- 
φάρμακον τὸν τῆς δρυὸς φλοιόν" οἱ δ᾽ ἕτερόν τι φύλλον, τῶν τευξομέων. ἴδιον δέ φασι καὶ τοῦτο παρ᾽ αὐτοῖς 91 
ὃ χκαλῦσι κοραΐκιον διὰ τὸ κατανοηθῆναι ὑπ’ αὐτῶν κόραν 20 εἶναι" αἱ γυναῖκες ἅμα ἐργαζόμεναι τίκτουσιν, καὶ τὸ 

πα, γυσάμενον τοῦ φαρμάκου καὶ κακῶς διατιθέμενον, παιδίον ὕδατι περικλύσασαι παραχρῆμα σκάκτυσι καὶ 
ἐπὶ τὶ φύλλον ὁρμήσαντα τῦτο καὶ καταπιόντα καύσα- σκάλλυσι καὶ τἄλλα οἰκονομοῦσιν ἃ καὶ μὴ τικτούσαις 
σθαι τῆς ἀλγηδόνος. αὐταῖς ἣν πρακτέον. θαῦμα δὲ καὶ τοῦτο παρὰ τοῖς 92 

87 Ἔν τῇ ᾿Ιβηρίᾳ λέγεσι τῶν δρυμῶν ἐμπρησθέντων ὑπό Δίγυσι" φασὶ γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς ποταμὸν εἶναι Ὁ τὸ ῥεῦμα 
τσων ποιμένων, καὶ τῆς γῆς διαθερμανθείτης ὑπὸ τῆς 25 αἰρεται μετέωρον καὶ ῥεῖ, ὥςε τὸς πέραν μὴ ὁρᾶσθαι. 
ὕλης, Φανερῶς ἀργύρῳ ῥεῦσαι τὴν χεόραν, καὶ μετὰ χρό- Ἐν δὲ τῇ Τυρρηνίᾳ λέγεταί, τις νῆσος Αἰϑάλεια ὀνο- 93 
πν σεισμῶν ἐπιγενομέων καὶ τῶν τόπων ῥαγώτων πάμ- μαζομένη, ἐν ἢ ἐκ τῷ αὐτῇ μετάλλυ πρότερον μὲν χαλ- 
τληθες συναχθῆναι ὠργύριον, ὃ δὴ καὶ τοῖς Μασσαλιώταις κὸὺς ὠρύσσετο, ἐξ οὗ φασὶ πάντα κεχαλκευμώα παρ᾽ 
πρόσοδον ἐποίησεν ὁ τὴν τυχῦσαν. αὐτοῖς εἶναι, ἔπειτα μηκέτι εὑρίσκεσθαι, χρόνε δὲ διελ- 

8. ἘἜἙν ταῖς Γυμνησίαις ταῖς κειμίναις νήσοις κατὰ τὴν 30 δόντος πολλοῦ φανῆναι ἐκ τῷ αὐτῷ μετάλλε σίδηρον, ᾧ 

Ἰβηρίαν, ἃς μετὼ τὼς λεγομένας ἑπτὰ μεγίξας λέγυσιν νῦν ἔτι χρῶνται Τυρρηνοὶ οἱ τὸ καλόμενον Ποπλώνιον οἷ- 
φασὶν ἔλαιον μὴ γίνεσθαι ἐξ ἐλαιῶν, ἐκ δὲ τῆς κοῦντες. ἔςι δέ τις ἐν τῇ Τυρρηνίᾳ πόλις Οἰναρέω κα-ϑά 

τερμῦθα κομιδῇ πολὺ καὶ εἰς πάντα ἁρμόττον. λέγουσι λυμώη, ἣν ὑπερβολῇ φασὶν ὀχυρὰν εἶναι" ἐν “γὰρ μέσῃ 
δὲ ὕτω τὸς οἰκῦντας αὐτὰς Ἴβηρας καταγύνες εἶναι ὥςε αὐτῇ λόφος ἐςὶν ὑψηλός, τριάκοντα ςαδίες ἀνέχων ἄνω, 
ἀντὶ ἑνὸς σώματος θηλυκὰ διδόναι τοῖς ἐμπόροις τέτταρα 35 καὶ κάτω ὕλην παντοδαπὴν καὶ ὕδατα. φοβεμένς οὖν 

8. πλεῖν προθυμουμένους τὸ 8“. ἀφεῖναι 8.9. ἢ ἀ, διατελῶσι 435. 1Π 5. κυρείας «84, 1 7, κελτολυγίων 8.4“7ΤΆό. ἢ 10. πα- 
μεκολυθύίγτων 415. ὃ 13. ξενικόν Β΄4ἔσ. ἢ 15. τοξεύωσιν 55. ἢ 16. πρὸς τὸ τὸ φάρμακον μὴ διαδοῦναι Β.Ν 5. ἢ 19. ὀφλοιόν 34. ἢ 

21. τοῦ --- διατιθέμενον οἵα. Νκ. Β 22. ἐπὶ τὸ φύλλον στὶ .85. ἢ ὀρούσαντα Νοϑδο, ἢ καὶ καταπιόντα τῶτο 55. ἢ 27. παμπληθῆ γο 
6. ἢ 28. συταχθῆναι οἵη Νο. Π ἄργυρον Ν-κ. Π 31. ἰβηρίαν μετὰ τὰς λεγομένας ἑπτὰ αἱ μέγιςαι δοκῆσιν εἶναι Β΄.Ν4Π 5. 11 33. κομιδῆ 

οἷα Δῖο. ἢ 34. κατὰ γυναῖκας 8.}Π5 εἴ τὸ .84, ἢ 35. θηλικῦ 85, 

᾿ς ὡς ἔρικει ροδῖ ὑδὶν α, οτὰ .3.}15. ἢ ἡ. δῆ ἦν ΒΝ“. ἢ 5. τὸ 85,5. ἢ εἰσάγειν] ἔχειν το 35, ἢ 6. ὁ ἡρακλῆς Νε. ἢ 1. 
τῶν ἐνοοκόντνν]) τύτων ΤῸ 59, ἢ 8. λιγγυςικὴν 8415. Π 12. αὐτῆς ΒΟΝΑΠσ, ἢ 16. λιγνξίων Β΄“4Ν4Π.“. " εὖ οἱχὰ ΄.Ν4}1σ. ἢ 18. λα- 

βῶν 8.5." 19. ἀΐδιον 85. ἢ 241.. περικλείξασαι δ. ἢ 22. καὶ ροβὶ ἃ οἱ 23, αὐταῖς οι 8΄Ν΄5. ἢ 23. θαυμείσιον γΥ 55. 1 26. 
λεκ Β΄ΝΟΙ5 δα. ἢ 29. αὐτοῦ Β΄ ἢσ. ἢ ἔχειτα) καὶ τὸ δ. ἢ διεληλνθότος Νκ, ἢ 31. ἔτι οχ Νο. ἢ οἱ δῃῖα τυρρηνοὶ ΝΟ, οἵα .39 
55. ἢ πυχάτιον 35, πιπάνιον δα, πωπάνιον Β4Π4ΤΩ. || 32. τῇ οἷαὰ 8.Νγ ἢ“. ἢ 84. ψος τρι ς. ἔχων τὸ 55. ἢ 835. κάτω οπὶ 845 
ἘΦ. ἃ ταντοδαχὴ Β΄.Ν5 5. ἢ ὕδωρ Νο. . 



838 ΠΕΡῚ ΘΑΥΜΑΣΙΩΝ ΑἈΚΟΥΣΜΑΤΩΝ, 

τοὺς ἐνοικοῦντας λέγεσι μή τις τύραννος γένηται, προῖ- λίθος ὡμαξιαῖος, ὃν ὑπ᾽ ἐκείνκ ἀρθώτα μετατεθῆναί φα- 
στασθαι αὑτῶν τοὺς ἐκ τῶν οἰκετῶν ἠλευθερωμένους" καὶ σιν, ἀφ᾽ ἑνὸς δὲ δακτύλνυ κινεῖσθαι συμβέβηκεν. 
οὗτοι ἄρχεσιν αὐτῶν, κατ᾽ ἐνιαυτὸν δ᾽ ἄλλες ἀντοκαθι- Ἔν τῇ τῶν ᾿Ορχομενίων πόλει τῇ ἐν Βοιωτοῖς φα- 99 
ςάναι τοιούτυς. γῆναί φασιν ἀλώπεκα, ἣν κυνὸς διώκοντος εἰσδῦναι εἷς 

Ἔν τῇ Κύμῃ τῇ περὶ τὴν Ἰταλίαν δεύινυταί τις, ὡς 5 τινα ὑπόνομον, καὶ τὸν κύνα συνεισδῦναι αὐτῇ, καὶ ὑλα- 
ἔοικε, θάλαμος κατάγειος Σιβύλλης τῆς χρησμολόγου, κτῖντα ἦχον μέγαν ποιεῖν ὡσανεὶ εὐρυχωρίας τινὸς ὑπαρ- 
ἣν πολυχρονιωτάτην γενομένην παρθένον διαμεῖναί ᾧασιν, χούσης αὐτῷ" τὸς δὲ κυνηγέτας ἔννοιαν λαβόντας δαι- 
οὖσαν μὲν ᾿Ερυθραίαν, ὑπό τινων δὲ τὴν Ἰταλίαν κατοι- μονίαν, ἀναρρήζαντας τὴν εἴσδυσιν συνῶσαι καὶ αὐτούς" 
κούντων Κυμαίαν, ὑπὸ δέ τινων Μελάγκραιραν καλεμέ. ἰδόντας δὲ διά τινων ὀπῶν εἰσερχόμενον ἔσω τὸ φῶς, 

νην. τοῦτον δὲ τὸν τόπον λέγεται κυριεύεσθωι ὑπὸ Λευ- 40 εὐσυνόπτως τὰ λοιπὼ θεάσασθαι, καὶ ἐλθόντας ἀπαγγεῖ- 
κανῶν. εἶναι δὲ λέγυσιν ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις περὶ τὴν λαι τοῖς ἄρχεσιν. 
Κύμην ποταμόν τινα Ἐετὸν ἰνομαζόμενον, εἰς ὅν φασι Ἔν τῇ Σαρδοῖ τῇ νήσῳ κατασκευάσματα φασιν 100 
τὸν πλείω χρένον τὸ ἐμβληθὲν πρῶτον περιφύεσθαι καὶ εἶναι εἰς τὸν Ἑλληνικὸν τρόπον διακείμενα τὸν ἀρχαῖον, 

95 

96 
τέλος ἀπολιθοῦσθϑαι. 

᾿Αλκιμένι τῷ Σξυβαρίτῃ φασὶ κατασκευασθῆναι ἱμά- 45 
“ “« ὔ “ Λ ᾽ν» 

τιον τοιοῦτον τῇ πολυτελείᾳ, ὥςε προτίθεσθαι αὐτὸ ἐπὶ 
Λακινίῳ τῇ πανηγύρει τῆς Ἥρας, εἰς ἣν συμπορεύονται 
πάντες Ἰταλιῶται, τῶν τε δεικνυμένων μάλις πάντων 
ἐκεῖνο θαυμαζεσθαι" οὗ φασὶ κυριεύσαντα Διονύσιον τὸν 

ἄλλα τε πολλὼ καὶ καλὰ καὶ θόλες περισσοῖς τοῖς ῥυθ- 
μοῖς κατεξεσμένυς" τούτους δ᾽ ὑπὸ Ἰολάν τοῦ ᾿Ιφοιλέους 
κατασκευασθῆναι, ὅτε τὺς Θεσκιάδας τοὺς ἐξ Ἣρακλέες 
παραλαβὼν ἔπλευσεν εἰς ἐκείνες τὸς τόπυς ἐποικήσων, ὡς 

κατὼ συγγένειαν αὑτῷ τὴν Ἣρακλέυς προσήκοντας διὼ 
τὸ πάσης τῆς πρὸς ἑσπέραν κύριον Ηρακλέα γενέσθαι. 

πρεσβύτερον ἀποδόσθαι Ἑαρχηδονίοις ἑκατὸν καὶ εἴκοσι 20 αὕτη δὲ ἡ νῆσος, ὡς ἔοικεν, ἐκαλεῖτο μὲν πρότερον Ἶχ;- 
ταλάντων. ἣν δ᾽ αὐτὸ μὲν ἀλυργές, τῷ δὲ μεγέθει πεντε- νοῦσσα διὰ τὸ ἐσχηματίσθαι τῇ περιμέτρῳ ὁμοιότατα 
καιδεκάπηχιυ, ἑκατέρωθεν δὲ διείληπτο ζῳδίοις ἐννφασμέ. ἀνθρωπίνῳ ἴχνει, εὐδαίμων δὲ καὶ πάμφορος ἔμπροσθεν 
νοις, ἄνωθεν μὲν ἸΣούσοις, κάτωθεν δὲ Πέρσαις" ἀνὼ μές λέγεται εἶναι" τὸν γὰρ ᾿Αριςαἴον, ὅν φασι γεωργικώτατον. 
σον δὲ ἦν Ζεύς, Ἥρα, Θέμις, ᾿Αθηνῶ, ᾿Απόλλων, ᾿Αφρο- εἶναι ἐπὶ τῶν ἀρχαίων, τοῦτον αὐτῶν ἄρξαι μυθολογῦσιν, 
δίτη. παρὼ δ᾽ ἑκάτερον πέρας ᾿Αλκιμίνης ἣν, ἑκατέρωθεν )ς ὑπὸ μεγάλων ὀρνέων ἔμπροσθεν καὶ πολλῶν κατεχομώων. 
δὲ Σύβαρις. νῦν μὲν οὖν οὐκέτι φέρει τοιοῦτον ὑδὲν διὼ τὸ κυριευθεῖ- 

Περὶ τὴν ἄκραν τὴν ᾿Ιαπυγίαν φασὶν ἔκ τινος τότε, σαν ὑπὸ Καρχηδονίων ἐκκοπῆναι πάντας τοὺς χρησίμους 
ἐν ᾧ συνέβη γενέσθαι, ὡς μυθολογῶσιν, Ἡρακλεῖ πρὸς εἰς προσφορὰν καρπούς, καὶ θάνατον τὴν ζημίαν τοῖς ἐγ- 
γίγαντας μάχην, ῥεῖν ἰχῶρα πολὺν καὶ τοιοῦτον ὥστε χωρίοις τετάχθαι, ἐάν τις τῶν τοιύτων τι ἀναφυτεύῃ. 
διὰ τὸ βάρος τὴς ὑσμὴς ἅπλυν εἶναι τὴν κατὰ τὸν τόπον 30 Ἐν μιᾷ τῶν ἑπτὰ νήσων τῶν Αἰόλε καλυμένων, ἢ 104 
θάλασσαν. λέγεσι δὲ πολλαχοῦ τῆς ᾿Ιταλίας Ἣρακλές καλεῖται Λιπάρα, τώφον εἶναι μυθολογοῦσι, περὶ οὗ καὶ 

ἄλλα μὲν πολλὼ καὶ τερατώδη λέγοσι, τῦτο δ᾽ ὅτι οὐκ 
ἀσφαλές ἐςι προσελθεῖν πρὸς ἐκεῖνον τὸν τόπον τῆς νυ- 
κτός, συμφωνῖῦσιν" ἐζακούεσθαι γὰρ τυμπάνων καὶ κυμ- 
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εἶναι πολλὰ μνημόσυνα, ἐν ταῖς ὁδοῖς ἃς ἐκεῖνος ἐπορεύθη. 

χερὶ δὲ Πανδοσίαν τῆς ᾿Ιωπυγίας ἴχνη τῷ θεοῦ δείκνυται, 
98 ἐφ᾽ ἃ οὐδενὶ ἐπιβατέον. ἔστι καὶ περὶ ἄκραν Ἰωπυγίαν 

8. ἄλλοις Β΄4Π2. ἢ ἀντικαθίστανται Β΄“Ν4Π5. ἢ 1. γυνμύνην 184. 1} 8. οὖσαν ἱρυθραίου 8.5, 1] οἰκούντων Ν᾽. ἢ 9. μελάγχραι- 
ναν Ν'κ, μελάγχραιν. Β4Π΄. αὶ 10. λευκαδίων Β΄.ΝΑΙ5. νὶ 11. τινα ποταμὸν περὶ τὴν κύμην 85. ἢ 12. κάπαν ΡΡ 85, σκετὸν τς δ᾽ 
καιίτ πως Νκ, || 13. τὸν πλείων χρόνον οπὶ Β4Ν411.5. ἢ φύεσθαι 84. ἢ} 15. ἀντιμένει 89. ἢ 16. προστίϑεσθαι αὐτὴ 84“. αὶ ἐπὶ τῇ 
λακιίῳ τῇ Β4“. ἡ 11. τῆς Ἥρας οἷὰ Ν'α. 18. δὲ Ναιδα, || 21. δὲ οπχ 35,5. ἵ 25. ἀλκισθένης 5.5, ἀντισθένης Β΄ Ν΄ Το. ἢ 
ἑκατέρωθεν} ἔνϑεν (8α Β.11.“.) ἑκατέρου ῬΦΝΑΙο.55. 1 29. ἰχόρα Ν΄. ΠΠ 30. πόντον .55. ἢ 33. δὲ οπι 8΄4}.“. 

1. ἀμαξιαῖος 85. ἢ 2. δὲ οπλ Νς. 3. βεωτοῖς “, βιωτῶ 85. ἢ ἡ. ἂν οτὰ 5. ᾿ εἶ} δ᾽ εἴς δ... ἢ 5. εἰσδύναι Νχ. ἢ 7. αὐτῆς 

1“, αὐτοῖς ΝΑΙ“. Ἱ ἴνοιάν τινὰ λαβόντας Ν΄κα. 1 9. τὸ οπ; 8415. 1 Ο10. λοιπὸν ἤσ. 1} 13, τὸν ἄρχον το Ν-, τὴν ἀρχὴν 85, τῶν ἀρ- 

χαίων Β4Ε.“. ᾿ 15. κατεξυσμένως 55. ἢ ἰόλα ἰφικλέους Ἧσ, ἰόλα εἰφικλέους 84: ἢ 16. ὥςε 8485. ὶ 18. προσήκουσαν 8411“. 1] 20. ἔχ- 

γουσσα, 35, ἰχνοῦσα Β΄Ν4Π“. ἢ 21. ἰσχηματίσθη 4. 1 ὁμοιότητα 155, ὁμοιότητι 55. ἢ 22. ἀνθρώπων Β΄411“85. ἢ ἴχνει οτὰ 8415. 1} 
3Ά. αὐτὸν Να. 1 ἄρξασθαι 8415. 11 26. κυριαθεῖσαν Να. || 28. προφορὰν 5. ἃ 29. τι οτὰ .55. 31, μυθολογεῖν Β4Π.“. } 32. μὲν 
οτι 8.9. 



ΠΕΡῚ ΘΑΥΜΑΣΙΩΝ ἈΚΟΥΣΜΑΤΏΩΝ, 

βάλων ὄχον γέλωτά τε μὲτὰ θορύβου καὶ κροτάλων 
ἐαργῶς. λέγνσι δέ τι τερασωδέξερον γεγονέναι περὶ τὸ 
στήλαιον᾽ πρὸ ἡμέρας "γὰ ἐγχοιμηθῆναί τινα, ἐν αὐτῷ 
ενωμένον, καὶ τοῦτον ὑπὸ τῶν οἰκετῶν ζητούμενον ἐφ᾿ 

830 

ὅρος τι εἶναι τὸ καλέμενον Δέλφιον, ἔχον λόφον ὑψηλόν. 
ἐπὶ τοῦτον τὲν λόφον ὅταν ἀναβαίνωσιν οἱ Μώτορες οἱ ἐπὶ 
τὸ Αδρίς οἰκοῦντες, ἀποθεωροῦσιν, ὡς ἔουτε, τὼ εἰς. τὸν ΙΠόν- 

τὸν εἰσπλέοντα. πλοῖα. εἶναι δὲ καί τινα. τόπον ἐν τοῖς 
ἡμέρας τρεῖς διατελέσαι, τῇ δὲ τετάρτῃ εὑρεθέντα, ὡς νε- 5 ἀνὰ μέσον διαςήμασιν, εἰς ὃν ὠγορᾶς κοινῆς γινομένης 

χρὶν ἀποκομισθῆναι ὑπὸ τῶν οἰκείων εἰς τὸν ἴδιον τάφον, πωλεῖσθωι παρὰ μὲν τῶν ἐκ τῷ Πόντου ἐμπόρων ἄναβα:- 
παὶ τῶν νομιζομένων τυχέντα πάντων ἐξαίφνης ὠναςῆναι, νώντων τὰ λέσβια καὶ Χία καὶ Θάσια, παρὼ δὲ τῶν ἐκ 

καὶ δργγεῖσθαι τὰ καθ᾿ ἑαυτὸν συμβεβηκότα. τοῦτο μὲν τῷ ᾿Αδρίς τοὺς Κερκυραϊκαὺς ἀμφορεῖς. 

ἦν ἡμῖν φαίνεται μυθωδέςερον" ὅμως μέντοι ἔδει μὴ πα- Φασὶ δὲ καὶ τὸν Ἴςρον ῥέοντα, ἐκ τῶν Ἑρκυνίων κα- 105 
μιλιπεῖν ὠμνημόνευτον αὐτό, τῶν περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον 10 λυμένων δρυμῶν σχίζεσθαι,. καὶ τῇ μὲν εἰς τὸν Πόντον 

τὼν ἀνα γραφὴν ποιούμενον. ῥεῖν, τῇ δὲ εἰς τὸν ᾿Αδρίαν ἐκβάλλειν. σημεῖον δὲ ὁ μόνον 
2 Περὶ τὴν Κύμην τὴν ἐν ᾿Ιταλίῳ λίμνη ἐςὶν ἡ προς ἐν τοῖς νῦν καιροῖς ἑωράκαμεν, ἀλλὰ καὶ ἐκὶ τῶν ἀρχαίων 

ταγορευομένη ἄορνος, αὐτὴ μέν, ὡς ἔοομν, οὐκ ἔχουσά 
τι δυμας ὄν" περικεῖσθαι γὰρ λέγουσι περὶ αὐτὴν λόφυς 

φ γ 
μᾶλλον, οἷον τὰ ἐκεῖ ἄπλωτα εἶναι" καὶ γὰρ Ἰάσονα τὸν 

Χ » Ν Ν" με ἘΠ Ν 
μὲν εἴσπλεν κατὼ Κυανέας, τὸν δὲ ἐκ τῷ Πόντου ἔκπλουν 

χάχλῳ, τὸ ὕψος οὐκ ἐλάσσως τριῶν . ςαδίων, καὶ αὐτὴν «5 κατὰ τὸν Ἴςρον ποιήσασθαί φασι" καὶ φέρυσιν ἄλλα τε 
ὦσι τῷ σχρίματι κυκλοτερῆ, τὸ βάθος ἔχεσαν ἀνυπέρ- 
βλστον. ἐκεῖνο δὲ θάυμάσιον φαίνεται" ὑπεῤκειμένων γὰρ 
εὐτὴῇ τυκνῶν δένδρων, καί τίνων ἐν αὐτῇ κατακεκλιμένων, 
οὐδὲν ἕςιν ἰδεῖν φύλλον ἐπὶ τοῦ ὕδατος ἐφεςηκός, ἀλλ᾽ 

τεκμήρια οὐκ ὀλίγα, καὶ κατὰ μὲν τὴν χωρὰν βωμοὺς 
ὑπὸ τοῦ Ἰάσονος ἀνακειμένους δεικνύνσιν, ἐν δὲ μιᾷ τῶν 

νήσων τῶν ἐν τῷ ᾿Αδρίᾳ ἱερὸν ᾿Αρτάμιδος ὑπὸ Μπηδείας ἱδρυ- 
μένον. ἔτι δὲ λέγωσιν ὡς οὐκ ὧν παρέκλευσε τὰς Πλαγ- 

οὔτω χαϑαρώτατόν ἐς τὸ ὕδωρ ὥςε- τοὺς θεωμώυς θαν- Ὦ κτὰς καλεμίνας, εἰ μὴ ἐκεῖθεν ὠπέπλει. καὶ ἐν τῇ Αἰθα- 
μαΐεν. περὶ δὲ τὴν ἀπέχουσαν ἥπειρον αὐτὴς οὐ πολὺ 
ἐψμὲν ὕδωρ πολλαχόθεν ἐκπίπτει, καὶ ὁ τόπος ἅπας κα- 
λεῖται Πυριφλεγέθων, ὅτι δὲ οὐδὲν διίπταται ὄρνεον αὐτήν, 
ψεῦδος" οἱ γὰρ παραγενόμενοι λέγεσι πλῆθός τι κύκνων 
ὦ αὐτῇ γίνεσθαι. Ι 

12. φασὶ τὰς ΣΣειρηνύσα4 νήσως κεῖσθαι μὲν ἐν τῇ Ἰτα- 
λίᾳ περὶ τὸν πορθμὸν ἐπ᾿ αὐτὴς τῆς ἄκρας, ὃς κεῖται 
τρὸ τοῦ προπεκτωχότος τόπου καὶ διαλαμβάνοντος τοῖς 
κόλποις τόν τε περιέχοντω τὴν Κύμην καὶ τὸν διειληφότα 

λείῳ δὲ νήσῳ, τῇ κειμένῃ ἐν τῷ Τυρρηνικῷ πελάγει, ἄλλα 
τε δεικνύυσι μνημεῖα τῶν ἀριςέων καὶ τὸ ἐπὶ τῶν ψήφων 
δὲ λεγόμενον' παρὰ γὼρ τὸν αἰγιαλὸν ψήφυς φασὶν εἶναι 
ποικίλας, ταύτας δ᾽ οἱ Ἕλληνες οἱ τὴν νῆσον οἰκοῦντες 

25 λέγεσι τὴν χροιὰν λαβεῖν ἀπὸ τῶν ςλεγγισμάτων ὧν ἐποι- 
οὔντο ὠλειφόμενοι" ὠπὸ ἐκείνων γὰρ τῶν χρόνων ὅτε πρό- 
τερον ἑωρᾶσθαι μυθολογῦσι τοιαύτας ψήφυς οὔθ᾽ ὕς ρον 
᾽ »ν Ν , “ “ 

ἐπιγενομένας. ἔτι δὲ τύτων φανερώτερα σημεῖα λέγουσιν, 
ὅτι οὐ διὰ τῶν Συμπληγάδων ἐγένετο ὁ ἔκπλες, αὐτῷ τῷ 

τὰν Ποσειδωνίαν καλουμένην ἐν ᾧ καὶ νεὼς αὐτῶν ἴδρυται, 3) ποιητῇ ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις μάρτυρι χρώμενοι. τὴν γὰρ 
καὶ τιμῶνται καθ᾽ ὑπερβολὴν ὑπὸ τῶν περιοίκων θυσίαις 
ἐπιμελιῶς" ὧν καὶ τὼ ὀνόματα μνημονεύαντες καλῦσι τὴν 

μὲν Παρθενόπην, τὴν δὲ Λευκωσίαν, τὰν δὲ τρίτην Λέγειαν. 

δυσχέρειαν τοῦ κινδύνε ἐμφανίζοντα λέγειν ὅτι οὐκ ἔστι 
Ν 

παραπλεῦσαι τὸν τόπον, 
’ὔ 

ὠλλά θ᾽ ὁμοῦ πίνακας τε νεῶν καὶ σώματα φωτῶν 
ιο Αέγεται δὲ μεταξὺ τῆς Μεντορικῆς καὶ τὴς ᾿Ιςριανῆς κύμαθ᾽ ἁλὸς φορώσι πυρός τ᾿ ὀλοοῖο θύελλαι. 

4. εἶχον 34. ᾿ 2. δ' ἔτι ἴ“. Ἱ 3. τινα κοιμηθῆναι Νκ. {ΠΟ 9. παραλείπειν 35. ἢ 10. τῶ] τὴν δα, οὐχ 8435. 1 11. τὴν οτὰ 

Β.Π“. ᾿ἰ 12. ἂν τῆ ἰταλία .55, περὶ τὴν ἰταλίαν Β΄, ἢ 15. ἔλαττον Β.Ν4 5. 19. ἰπὶ τοῦ ὕδατος φύλλον Β΄4119. ἢ ἱςηκὲς Β΄Νε 

Ἡ“. ἃ 21. παρὰ Νο. ἢ δὲ] γὰρ ,8σ, 1 23. αὐτήν] ἐν αὐτῇ “1.5. 24. παραγεγενημίνοι δα. ἢ κύκνων πλῆθός τι Β6Ν4Π 5. ἢ 26. σειρινύσως 

Β.Ε’. Ἱ 28. πεχτωχότος ΒΝ΄Ι5. ἢ δια μάνονττος Β΄“. 11 30. καλουμένην ποσειδωνίαν 8.4... } αὐτῶ “15. ἢ 834. μὲν ἑπτορι- 

χῆς 5, μὲν διτορικῆς 5. 1} ἱςοριανῆς Β΄4.5, 
2. μέντωρες 84. ὮΝ 3. ἀνδρίν 85. 1 ὡς ἔοικε οχχ Β΄ΝΑΙ5. ἢ 3. εἱ 10. Πόντον τόπον Ν'΄. | ἃ. ἐκπλέοντα 54, ἢ τιω καὶ Β΄Νε 

Ἀ“. ἃ 8. κορκυραϊκοὺς Β΄. |Π| 9. τὸν οχλ Ν΄΄. ἢ 11. τὴν 241... {Π ἰκβάλλειν οπι 8. ΝΆ. ἢ δὲ] δὲ κακεῖο 8΄.Ν 5." 12. ἀλ- 
χα Ἧς, Ἰδουπαπὶ .85. ἢ 14. τὸν δὲ ογα 85}. ἢ τόπν Νσ. ἢ ἄπλουν 8415. } 15. κατὼ τὸν Ἴςρον οπὶ δα. ἢ τε οπι Β΄.ΝΎ 5. 
18. τήέσων τῶν εἰ ἱερὸν οπλ 8“. ἢ μειδίας Β΄ 15. ἢ 19. πλακτὰς 55. [1 20. αἰγιαλείω Ν΄ 55, αἰγιαλίκ Β΄“ 5. ἡ 21. ἐπὶ Β΄. κα 

23. φασὶν εἶναι ψήφυς Νἧ. ἢ 25. ςελεγγισμάτων Νο, ςηλεγγισμάτων Β΄. 15. ἢ 36. γὼρ ἱκείων Β΄4.5. ἢ 28. ἐπιγνομένας 5, ἐπεγεγενη- 
μόδα: Β΄. ἢ ἴςι δ5.. 1 φανερώτατα οοαίοος. [|. 29. συμπλογώδων 8411 5.55, ἢ 30. ἐν] οἱ ἐν 84} .“.,85.. 0 μάρτυρες 85. ἢ} 831. ἐμφα- 
κζοται Β΄4Π΄. ἢ 34. ἁλλὸς 86, ἢ θύελαι 8. 

σ 



840 ΠΕΡῚ ΘΑΥΜΑΣΙΩ͂Ν ΑΚΟΥΦΣΜΑΤΎΤΩΝ, 

περὶ μὲν οὖν τὼς ἹἸυανέας οὐ λέγεται πῦρ ἀναχέμπεν, ᾿Ἀέγεται περὶ τὸν ὀνομαζόμενον τῆς Δαυνίως τόπον 109 
περὶ δὲ τὸν πορθμὸν τὸν διαλαμβάνοντα, τὴν Σικελίαν, ἐφ’ ἱερὸν εἶναι ᾿Αθηνᾶς ᾿Αχαΐας καλύίμενον, ἐν ᾧ δὴ πελόιεις 
ἑκάτερω κειμένων τῶν τὸ πυρὸς ἀναφυσημάτων, καὶ τῆς χαλκῦς καὶ ἔπλω τῶν Διομήδους ἑταίρων καὶ ἀὐτῦ ἐνκ- 
τε νήσν συνεχῶς καιομένης, καὶ τοῦ περὶ τὴν Αἴτνην ῥεύ- κεῖσθαι. ἐν τότῳ τῷ τόπῳ φασὶν εἶναι κύνας οἷ. τὸς ὠφι- 

ματος πολλάκις τὴν χώραν ἐπιδεδραμηκότος, 8 κνουμένους τῶν Ἑλλήνων οὐκ ἀδικῦσιν, ἀλλὰ σφάζουσι 
406 ἘἜΝν Τάραντι ἐναγίζειν κατά τινας χρόνους φασὶν ὥσπερ τὶς συνηθες ἅτες. πάντες δὲ οἱ Δαύνιοι καὶ οἱ πλην 

᾿Ατρείδαις καὶ Τυδείδαις καὶ Αἰακίδωις καὶ Ααερτιάδαις, σιόχωροι αὐτοῖς μελανειρεονῦσι, καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, 
καὶ ᾿Αγαμεμνονίδαις δὲ χωρὶς θυσίαν ἐπιτελεῖν ἐν ἄλλῃ διὰ ταύτην, ὡς ἔοικε, τὴν αἰτίαν. τὰς γὼρ Τρῳάδας τως 
ἡμέρα ἰδίῳ, ἐν ἦ νόμιμον εἶναι ταῖς γυναιξὶ μὴ γεύσασθαι ληφθείσας αἰχμαλώτυς καὶ εἰς ἐκείυς τὺς τόπυς ὠἀφιχο- 
τῶν ἐχείνοις θυομένων. ἔς, δὲ καὶ ᾿Αχιλλέως νεὼς παρ᾽ τὸ μένας, εὐλαβηθείσας μὴ πικρᾶς δελείας τύχωσιν ὑπὸ τῶν 
αὐτοῖς. λέγεται δὲ μετὼ τὸ παραλαβεῖν τοὺς Ταραντίνες ἐν ταῖς πατρίσι προῦπαρχεσῶν τοῖς᾿ΑἸχαιοῖς γυναριῶν, λέ- 
Ἡράκλειαν τὸν τόπον καλεῖσθαι ὃν νῦν κατοιποῦσιν, ἐν γεται τὰς ναῦς αὐτῶν ἐμπρῆσαι, ἦν᾿ ἅμα μὲν τὴν προσ-- 
δὲ τοῖς ἄνω χρόνοις τῶν ᾿Ιώνων κατεχόντων Πλεῖον" ἔτι ὃ δοκωμέην δελείαν ἐκφύγωσιν, ἅμα δ᾽ ὅπως μετ᾽ ἐκείνων 
ἐκείνων ἔμπροσθεν ὑπὸ τῶν Τρώων τῶν κατασχόντων αὐ. μένειν ἀναγκασθέντων φσυναρμοσθεῖσωι κατάσχωσιν αὐτὸς 

101 τὴν ΣΞξέγειον ὠνομάσθαι. παρὰὼ δὲ τοῖς Σξυβαρίταις λέγε- 15 ἄνδρας. πανυ δὲ καὶ τῷ ποιητῇ καλῶς πέφρας «ι περὶ 
ται Φιλοκτήτην τιμᾶσθαι. κατοικῆσωι γὰρ αὐτὸν ἐκ Τροίας αὐτῶν" ἑλχεσιπέπλυς γὰρ καὶ βαθυκόλπυφ κὠκενας, ὡς 
ἀνακομισθέντα τὰ καλύμενα Μύκαλλα τῆς Ἐροτωνιάτιδυς, ἔοικεν, ἰδεῖν ἔςιν. ; 

ἅ φασιν ἀπέχειν ἑκατὸν εἴκοσι σταδίων, καὶ ἀναθεῖναι Ἔν δὲ τοῖς Πευκετίνοις εἶναί φασιν ᾿Αρτέμιδος ἱερόν, 110 
ἱξορῦσι τὰ τόξα τὰ ᾿Ηράκλεια αὐτὸν εἰς τὸ τῷ ᾿Απόλλω- ἐν ᾧ τὴν διωνομασμένην ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις χαλκῆν 
νος τῷ ἐλίκ. ἐκεῖθεν δέ φασι τὸς Ἐροτωνιάτας κατὰ τὴν 20 ἔλικω ἀνακεῖσθαι λέγεσιν, ἔχεσαν ἐπέγραμμα “Διομήδης 
ἐπικράτειαν ἀναθεῖναι αὐτὰ εἰς τὸ ᾿Απολλώνιον τὸ παρ᾽ ᾿Αρτέμιδι" μυθολογεῖτωι δ᾽ ἐκεῖνον ἐλάφῳ περὶ τὸν τρεΐ- 
αὑτοῖς. λέγεται δὲ καὶ τελευτήσαντα ἐκεῖ κεῖσθαι αὐτὸ χηλον περιθεῖναι, τὴν δὲ περιφῦναι, καὶ τῦτον τὸν τρόπον 
παρὼ τὸν ποταμὸν τὸν Σύβαριν, βοηθήσαντα Ῥοδίοις τοῖς εὑρισκομένην ὑπὸ ᾿Αγαθοκλέες ὕςερον τῷ βασιλέως ΣΣικε- 
μετὼ Ἰληπολέμου εἰς τοὺς ἐκεῖ τόπους ἀπενεχθεῖσι καὶ λιωτῶν εἰς τὸ τῷ Διὸς ἱερὸν ἀνατεθῆναί ᾧασιν. 
μάχην συνάώψασι πρὸς τὸς ἐνοικῦντας τῶν βαρβώρων ἐκεί. 5: Ἐν τῇ ἄκρῳ τῆς Σικελίας τῇ καλυμέῃ Τελωριάδι 111 
νην τὴν χώραν. τοσοῦτον Ὑίνεσθαι κρόκον, ὥςε χαρὰ τισὶ μὲν τῶν ἐν 

108 Περὶ δὲ τὴν Ἰταλίαν τὴν καλυμέην Γαργαρίαν, ἐγ. ἐκείνοις τοῖς τόποις κατοικύντων μὴ γνωρίζεσθαι “Ἑλλήνων 
γὺς Μεταποντίε, ᾿Αθηνᾶς ἱερὸν εἶναί φασιν Ἑλληνίας, ἕν- ποῖὲν τί ἐςι τὸ ἄνθος, ἐπὶ δὲ τῆς Πελωριάδος ἁμάξας 
θα τὼ τοῦ Ἔπεν λέγεσιν ἀνακεῖσθαι ὄργανα, ἃ εἰς τὲν κατακομίζειν μεγάλας τοὺς βουλομώους, καὶ κατὰ τὴν 
δύρειον ἵππον ἐποίησεν, “ἐκείνου τὴν ἐπωνυμίαν ἐπιθέντος. 10 ἐαρινὴν ὥραν τὼς στρωμνὰς καὶ τὰς σκηνὼξ ἐκ κρόκου 
φανταζομένην γὼρ αὐτῷ τὴν ᾿Αθηνᾶν κατὰ τὸν ὕπνον ἀξῶν κατασκευαζειν. 

ἀναθεῖναι τὰ ὄργανα, καὶ διὰ τῦτο βραδυτέρας τυγχάνον. Φησὶν εἶναι ὁ Πολύκριτος ὁ τὰ Σικελικὰ γεγραφὼς 112 
τὰ τῆς ἀνωγωγῆς εἱλεῖσθαι ἐν τῷ τόκῳ, μι δυνάμενον ἐν ἔχεσιν ἔν τινι τόπῳ τῆς μεσογείς λιμνίον τι ἔχον ὅσον 
ἐκπλεῦσαι" ὅθεν Ἑλληνίας ᾿Αθηνᾶς τὸ ἱερὸν προσαγο- ἀσπίδος τὸ περίμετρον, τοῦτο δ᾽ ἔχει ὕδωρ διανγὲς μὲν 
ρεύεσθαι. ἃς μικρῷ δὲ θολερώτερον. εἰς τῦτ᾽ οὖν ἐάν τις εἰσβᾷ λούσα-- 

1. ἀνάπτειν Ν’. Ἡ 2. πυὶ Β΄“. Υ 3. τῶν οπν ὅσ, ἢ 7, λαιρτιάδες Β΄“. ΠΟ 13. ἰωνίνν Νκ. 11. Τρώων τῶν] πρώτων 75, 
πρῶτον Β΄, ἃ αὐτὸς Να. ἢ 15. σίγιν Β΄4Ν4Ι“. ἢ ὑνομασθῆναι Νκ, ἃ 17. μαλακὰ Β΄Ν4Π5. ἢ κροτωνιάδυς 6115, ἢ 10. αὐτῶν 5 

Νη. | 20. κατὰ οτχ 35. ἢ 21. τὸ παρ᾽ αὑτοῖς οπὶ 85,5. ἢ 25. συνάψασαι 8415. "Π τῶν βαρβάρων οτι 1595 .5. ΠΠ 27. γαργαρίαν 

ΟΒ“ΚΟΝΟΙ547ο, Ἰ 29. ὄργανα ἀνακεῖσϑαι Β΄“. ἢ 30, δέριον Β΄Ν4Πσ, ΠΠ 32. ἔργα Β΄ 5. ἢ 33. εἰλεῖσθαι 5.85, οἰχεῖσϑαι Να. ἢ 

84. προσωγορεύεται 84. 5.. 

4. λέγεται δὲ περὶ Β΄. αὶ δανίας 8.15. ἢ 6. δὲ οἢ διὰ Νχ. ἡ Ἴ. αὐτῆς 94ἴα. 111. τοῖς πατρίσι τοῖς ἀχαιοῖς προῦπαρχεσῶν 

8». ἢ 42. ἐκπρῆσθαι Να. ἢ 13. φύγωσιν Ν'κα. ἃ 1Δ, συταρμοσθεῖναι 85, 16. ἐκεύας Ν“. ἢ 417. ἰςὶν ἰδεν Νδ, ἢ 18, πευκεςίνοις Νο, 

πευκεντήοις 85. ἢ 19. κέλποις Να. ἢ 32. τὴν -- 33. ὕςερον οι Να. 24. ἀνατεθεῖναι Νκ. ἢ 35. ἄδρα Να. 11 26. κρόκκον εἰ 30. κρόκκου 

54. ἢ 26. ἐν οπι 84. || 29. τοῖς βουλομένοις Β΄.Ν΄ 5. Π 30. εἰαρινὴν 8.4. Π 32, φασὶν Ν΄κ. ἢ εἶναι ὁτὰ ,55. ἢΠ 33. μεσ, ἐςὶ λιμνηόν 

85. ἢ ἀσπίδος σον Ν“. ἢ 831. μὶν διαυγὲς Νκ, ΠΠ 35. οὐ μικρῷ 5. ΝΗ“. ἢ θωλερότερον Β4}15, θολώτερον 85, Π ἄν 8. 
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σθαι χρείαν ἔχων, αὔξεται εἰς εὖρος, ἐὰν δὲ καὶ δεύτε- δριμεῖαν ἔχνειν ὥζε μηδὲν τῶν ὁρπετῶν ὑπομένειν ἐν τῷ 
μόν, μᾶλλον πλατύνεται" τὸ δὲ πέρας ἕως εἷς πεντήκοντα τόπῳ καιο αὐτῶν. εἶναι δέ φασι καὶ τόπον τνὰὼ 116 
ἀρδρῶν ὑποδοχὴν μεῖζον γενόμενον διευρύνεται, ἐπειδὰν παρ᾽ αὐτοῖς οὐ λίαν μικρόν, ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἐκυσί τιν ςαϑίων, 
δὲ τοῦτον τὸν ἀριθμὸν λάβη, ἐκ βάθους πάλιν ἀνοιδοῦν ὃς φέρει κριθὰς αἷς οἱ μὲν ἄνθρωποι χρῶνται, οἱ δ' ἵπποι 

ἀβάλλειν μετέωρα τὼ σώματα τῶν λουομένων ἔξω ἐπὶ 4 καὶ βόες ὡς ἐβώλυσιν αὐτὰς ἐσθίειν, ὑδ᾽ ἄλλο οὐδὲν. ἀλλ᾽ 
τὸ ἴδε ῷος" ὡς δ᾽ ὧν τοῦτο γένχται, εἰς τὸ ἀρχαῖον πά- οὐδὲ τῶν ὑῶν οὐδὲ τῶν κυνῶν οὐδεμία τολμᾷ γεύσασθαι 
λσ σχβίμμω τῆς περιμέτρε καθίξαται. ὁ μόνον δ᾽ ἐπὶ ἀν. τῆς κόπρε τῶν ἀνθρώπων, οἶτινες ἂν ἐκ τῶν κριϑῶν τύτων 
ῥμώπῳν τῦτο περὶ αὐτὸ γίνεται, ἀλλὰ καὶ ἐάν τι τετρά. μᾶζαν φαγόντες ἢ ἄρτον. ἀφοδεύωσι, τῷ θνήσκειν. 

412πιν εἰσίβῃ, τὸ αὐτὸ πάσχει. ἐν δὲ τὴ ἐπικρατείᾳ τῶν Ἔν δὲ ΣΣκοτούσαις τῆς Θετταλίας φασὶν εἶναι κρην. 11] 
Κερχηδονίων φωσὶν ὄρος εἶναι ὃ καλεῖται Οὐράΐνιον, παν- 1 διόν τι μικρόν, ἐξ οὗ ῥεῖ τοιοῦτον ὕδωρ ὃ τὼ μὲν ἕλκη 
τλατῆς μὲν ὕλης γέμον, πολλοῖς δὲ διαπεκοικιλμένον καὶ θλάσματα ταχέως ὑγιεινὰ ποιεὶ καὶ τῶν ἀνθρώπων 
ἄνοειν, ὥς τοὺς συνεχεῖς τόπες ἐπὶ πολὺ μεταλαμβά- καὶ τῶν ὑποζυγίων, ἐὰν δέ τις ξύλον μὴ παντάπασι συν- 
στὰς τὴς εὐωδίας αὐτοῦ ἡδίςην τινὰ τοῖς ὁδοιποροῦσε . τρέψας ἀλλὼ σχίσας ἐμβάλῃ, συμφύεται καὶ πάλιν εἰς 

ζ τὴν ἀναπνοήν. πρὸς δὴ τοῦτον τὸν τόπον τὸ αὐτὸ καθίςαται. ᾿ 

τρϑην ἐλαΐς φαεὶν εἶναι, τὴν δὲ ὀσμὴν ἔχειν τῆς κέδρου αὶ Περὶ δὲ τὴν Θράκην τὴν ὑπὲρ ᾿Αμφίκολιν φασὶ γε 118 
πὸ ὠποπτίσμασιν ὁμοίαν. δὲν δέ φασι τὸν προσιόντα νεσθαί τι τερατῶδες καὶ ἄπιςον τοῖς μὴ τοθεαμένοις. ἐξιόνε 
τρς αὐτὴν ἀγνὸν εἶναι, καὶ τούτα γινομάένε πλεῖον ἀναν τες γὰρ οἱ καῖδες ἐκ τῶν κωμῶν καὶ τῶν ἐγγὺς χωρίων 

ἰΑβλύζεν αὐτὴν τὸ ἔλαιον, ὥςε ἀσφαλῶς ἀρύεσθαι. φασὶ ἐπὶ θήραν τῶν ὀρνιθαρίων συνθηρεύειν παραλαμβάνωσι τοὺς 
καὶ ταύτης τῆς κρήμης πλησίον εἶναί τινα πέτραν αὐτο. ἑήρακας, καὶ τοῦτο ποιῶσιν οὕτως. ἐπειδὰν προέλθωσιν εἰς 
φυῖ, μεγάλην τῷ μεγέθει. ταύτην οὖν λέγεσιν, ἐπειδὼν 16 τόπον ἐπιτήδειον, καλῆσι τὸς ἕρακας ἔνομαιςὶ κεκραγότες" 
μὸ αὶ ἄῴος, φλόγα ἀναπέμπειν πυρός, χειμῶπος δὲ γο. οἱ δ᾽ ὅταν ἀκόσωσι τῶν παίδων τὴν φωνήν, παρωγινόμενει 
"μόν ἐκ τῷό αὐτὸ τόχν κρυνὸν ὕδατος ἀναρραίνειν ὅτω ψυ- κατασοβῦσι τοὺς ὄρνιβας" οἱ δὲ δεδιότες ἐκεόυς καταφεύ- 
χὰ ὥςε "χιόνι συμβαλλόμενον μηδὲν διαφέρειν. καὶ τῶτό γυσιν εἰς τοὺς θάμνους, ὅπου αὐτοὺς οἱ παῖδες ξύλοις τύ. 
φεσν ὧς ἀπόκρυφον ὑδὲ μικρὸν χρόνον φαίνεσθαι, ἀλλα πτοντες λαμβάνυσιν. ὃ δὲ πάντων ἄν τις μάλιςα θαυμώ- 
τὸ μὲν πῦρ ἀνιέναι τὴν θερείαν ὅλην, τὸ δὲ ὕδωρ πάντα Χὶ σείεν" οἱ μὲν γὰρ ἱέρακες ὅταν αὐτοί τινα λαΐβωει τῶν 
τὸν χειμῶνα. . ἐρνίθων, καταβάλλυσι τοῖς θηρεύνσιν, οἱ δὲ παῖδες ἁπάντων 

5 Αέγεται δὲ καὶ περὶ τὴν τῶν Σιντῶν καὶ Μαιδῶν τῶν ἁλόντων μέρος τι τοῖς ἱέραξιν ἀποδόντες ἀπέρχονται. 
χώραν καλυμένην τὴς Θρᾷκης ποταμόν τινα, εἶναι; Πόντον  ὀἥΘαυμαςὸν δέ τι καὶ καρὰ τοῖς Ἔνετοῖς φασὶ γίνει119 
τρισιυγορευόμενον, ἐν ᾧ καταφέρεσθαΐ τινας λίθυς οἱ κα, σθαι. ἐπὶ γὰρ τὴν χώραν αὐτῶν πολλάκις κολοιῶν ἀνα- 

λ ᾽ Ἷ ΄ ““Ἄψ«Δ Ἂν Λ΄ Υ͂ ΄ ΄ 3 ᾿ Ν -, » “Ὁ ὠτας καὶ τὐναντίν πείσχεσι τοῖς ἐκ τῶν ξύλων ἄνθραξι" ἢ ριθμιήτυς μυριάδας. ἐπιφέρεσθαι καὶ τὸν σῖτον αὐτῶν σπει- 
ἐειζόμενοι γὰρ σβένυνται ταχέως, ὕδατι δὲ ῥαινόμενοι ράντων καταναλίφκειν" οἷς τὰς 'Ἑνετὺς πρὸ τῇ. ἐφήπτασθαι 
ὠελαίμιπουσι καὶ ἀνάπτουσι καλλιον. παραπλησίαν δὲ μέλλειν ἐπὶ τὰ μεθόρια τῆς γὴς προτιθέναι δῶρω, παντο- 
ἀσφάλτῳ, ὅταν καίωνται, καὶ πονηρὰν οὕτως ὀσμὴν καὶ δαχῶν καρπῶν καταβάλλοντας σπέρματα, ὧν ἐὰν μὲν 

4. ἂν Νἐκ. ἢ 3. ὑπεροχῆς θ.Ν4}Π,.σ. ΠΠ γιοέμενονν Νκα. ἢ διευρύνεσθαι 84. 7. τῶν περιμέτρων Να. 8. ἄν 8485. }} 9. πάσχειν 

Νο. Ἐ 10. Οὐρώνιον] γώνιον 84... ἃ 13. αὐτῶν Β΄“ΝΟΝ5. 14. προσβάλλει 85, " πρὸς δὲ δὴ Να. ᾿ 15. κρήνας ,84. ἵ ἔχειν οι 

Να. ἃ τοῦ νκίνδρου 8515, 1 16. ἀποκτύαμασιι 85, ἀποπτία Νκχ, ἢ 17. αὐτοὺς Νκα. 11 18. ἀσφαλῶς αὐτὴν ἀρ. .55. 1} 49. αὐτοφυᾶ 8“ 

ΝΟ“. 11 30. ταύτης 8415. 21. ἀκαπίμπτεν 84“. ἢ 22. ἐναραίμειν 85. ἢ" ὖτν -α 26. χειμῶνα] ρτὸ δ 2.117“: κιὶ τὸ δύο «-- 

τὸ λευκάν (844 ὃ 6 -- 8). ἢ 23. μηδεὴ Να. 1 24. ἐκ] τὸ 8415. ᾿} 25. θερίαν 8415. ἢ 26. χειμῶνα εἶναι 55, χρόνον Β΄ Π4. 

Ροαὶ χειμῶνα ΟΚΟΝ΄8ο α. 130 -- 137. 27. δὲ καὶ οπὶ ,55, καὶ οχυ Νσ. παρὰ τῇ εἰ 28. χώρα καλυμένη ρτ (55. 127. σιτῶν 

Β΄Π“Το. ᾿ Μαιδῶν ϑγϊθυγρίυδ: οοὐΐςες μεδῶν. ἢ 239. προσανομκζόμενον 84.554. ἢ 81. αἴματι το δ. Π 833. καίνται 8415. 1] ἐσμὴν 

τω Β΄. ΝΎ“. : 

8. πε οἷὰ .55. ἢ 5. ἀλλ᾽ οπι Νο. ἢ 6. τῶν οτᾳ 8“. 1} οἰῶν 55. 1 7. ἐκ τῆς τῶν 84. ἢ 8. ἀφοδιύσωσι 8.5, ἀφοδήέσωει Να. ἢ 
τῇ οἵα Νκ. ἢ 10, ζ καὶ ῥεῖ 841. 1} τοσοῦτον Να. αὶ ὦ τὸ Νκ. αὶ 13. ἐμβάλλη 85. αὶ 1. καθίςησν 8.185. }} 15. ἀμφιπόλεως 

ΒΝ. 5. ἢ γοίσθαι ΒΟΝηδ5. }} 16. τι οἵα ΝΟ.455. ἢ θεασαμένοις Ν΄α. "ἢ 19. προσέλθωσιν Β4.“5.} 22. παρασοβᾶῆσω Β΄ ΝΑΠΟ. ἢ 

ταὶς -- καταφεύγνσιν οτχ 845. ἢ 24. λήψωσιν 55. 
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842 ΠΕΡῚ ΘΑΥΜΑΣΙΩΝ ἈΑΚΟΥΣΜΑΤΩΝ, ᾿ 

γεύσωνται οἱ κολοιοί, οὐχ ὑπερβαίνευσυ ἐπὶ τὴν χώραν ἀγορᾶς τὰ κρέα, φερόντων ἀρπάζυσι, τῶν δὲ ἁροβύτων ὗ ὑχ 
αὐτῶν, ἀλλ᾽ οἴδασιν οἱ Ἕνετοὶ ὅτι ἔσονται ἐν εἰρήνῃ" ἐὰν 
δὲ μὴ γεύσῳνται, ὡσεὶ πολεμίων ἔφοδον αὑτοῖς γινομένην 
οὕτω προσδοκῶσιν. 

120 

φασὶν εἶναι Κανθαρώλεθρον ὀνομαζόμενον τόπον, μικρῷ 

μεΐζονα τὸ μέγεθος ἅλω, εἰς ὃν τῶν μὲν ἄλλων ζῴων 

ὅταν τι ἀφίκηται, πάλιν ἀπέρχεται, τῶν δὲ κανθάρων τῶν 
, ἐλθόντων οὐδείς, ἀλλα κύκλῳ περιιόντες τὸ χωρίον λιμῷ 
τελευτῶσιν. 

Ἔν δὲ Κύκλωψι τοῖς Θρᾳξὶ κρηνίδιόν ἐςιν ὕδωρ ἔχον 
ὃ τῇ μὲν ὄψει καθαρὸν καὶ διαφανὲς καὶ τοῖς ἄλλοις 
ὅμοιον, ὅταν δὲ πίῃ τι ζῷον ἐξ αὐτοῦ, παραχρῆμα δὶα- 

φθείρεται. 

121 

122 

χώραν τοὺς ἁλισκομένους λαγὼς δύο ἥπατα ἔχειν, καὶ 
τόπον τινὰ εἶναι ὅσον πλεθριαῖον, εἰς ὃν ὅ τι ὧν εἰσέλθη 

ζῷον ἀποθνήσκει. ἔςι δὲ καὶ ἄλλο αὐτόθι ἱερὸν Διονύσου 
μέγα καὶ καλόν, ἐν ᾧ τῆς ἑορτῆς καὶ τῆς θυσίας οὔσης 

4 

ἅπτονται. 

Ἔν Κυρονεῖξ δὲ τῆς Βοιωτίας λέγεται τὸς ἀσπάλα» 124 
κας τὰ ἴζα μὲ δύνασθαι ζὴν μηδ᾽ ὀρύσσειν τὴν γῆν, τῆς 

Ἔν δὲ τῇ Χαλκιδικῇ τὴ ἐπὶ Θράκης πλησίον ᾿Ολύνόν 5 λοιπῆς Βοιωτίας πολὺ πλῆθος ἐ ἐχύσης. 

Ἔν Λυσοῖς. δὲ τῆς ᾿Αρκαδίας κρήνην εἶναί τινά ΡΕΕῪ 125 
»ΐ ἢ χερσαῖοι μύες γίνονται καὶ κολυμβῶσι, τὴν δίαιταν 
ἐν ἐκείνῃ ποιούμενοι. λέγεται δ᾽ αὐτὸ τοῦτο καὶ ἐν Λαμ- 
ψάκῳ εἶναι. 

Ἔν δὲ Κράννωνι τὰς Θετταλίας φασὶ δύο, κόρακας 126 
εἶναι μόναις ἐν τῇ πόλει. ἧτοι ὅταν ἐκνεοττεύσωσιν, ἑαυτὰς 
μώ, ὡς ἔοικεν, ἐκτοπίζουσιν, ἑτέρες δὲ τοσούτυς τῶν ἐξ 
αὑτῶν γενομένων ὠπολείπεσιν. 

Ἔν δὲ ᾿Απολλωνίᾳ τῇ πλησίον ἡεδδν τῆς τῶν ᾿Ατο 12] 
Φασὶ δὲ καὶ ἐν τῇ Κραςωνία,, παρὰ τὴν Βισαλτῶν 45 λαντίνων χώρας φασὶ γίγνεσθαι, ἄσφαλτον ὀρυκτὴν καὶ 

πίσσαν, τὸν αὐτὸν τρόπον ἐκ τὴς γῆς ἀναπηδῶσαν τοῖς 
ὕδασιν, οὐδὲν διαφέρεσαν τῆς Μακεδονικῆς, μελαντέραν 
δὲ καὶ παχυτέραν πεφνκῴαι ἐκείνης. ὁ πόρρω δὲ τούτον 
τοῦ χωρίς πῦρ ἐςὶ καιόμενον πάντα τὸν χρόμον, ὡς φασὶν 

λέγεται, ὅταν μὲν ὁ θεὸς εὐετηρίαν μέλλῃ ποιεῖν, ἐπιφαί- Ὁ οἱ κατοικοῦντες περὶ τὴν χώραν ἐκείνην. ὁ δὲ καιόμενος τό- 
νεσθαι μέγα σέλας πυρός, καὶ τοῦτο πάντας ὁρᾶν τοὺς πος ἐςὶν οὐ πολύς, ὡς ἔοικεν, ἀλλ᾽ ὅσον μάλιςα πεν- 

᾿ περὶ τὸ τέμενος διατρίβοντας, ὅταν δ᾽ ἀκαρπίαν, μὴ φαί. τακλύν τὸ μέγεθος. ὄζει δὲ θείς καὶ ςυπτηρίας, καὶ πέ- 
νεσθαι τοῦτο τὸ φῶς, ἀλλὰ σκότος ἐπέχειν τὸν τόπον 
ὥσπερ καὶ τὰς ἄλλας νύκτας. 

123 
ὀκτὼ μάλιστα τὴς πόλεως, εἰς ὃ τιθέασι τοῖς Διονυσίοις 

λέβητας χαλκοῦς τρεῖς κενούς. τῶτο δὲ ποιήσαντες παρα- 

καλοῦσι τῶν “Ἑλλήνων τῶν ἐπιδημούντων τὸν βουλόμενον 
ἐξετάσαι τὰ ὠγγεῖα καὶ τοῦ οἴκου κατασφραγίζεσθαι τὰς 

ᾧφυκε περὶ αὐτὸν πόα τε βαθεῖα, ὃ καὶ θαυμάσειεν ἄν τις 

μάλιςα, καὶ δένδρα μεγάλα, οὐκ ἀπέχοντα τοῦ πυρὸς 
Ἔν Ἤλιδι λέγουσιν εἶναί τι οἴκημα ςαδίας ὠπέχον 25 πήχεις τέσσερας. καίεται δὲ συνεχῶς περὶ Λυκίαν καὶ 

Μεγάλην πόλιν τὴν ἐν Πελοποννήσῳ. 

λέγεται δὲ καὶ ἐν Ἰλλυριοῖς τίκτειν τὰ ΓΕ ΤΝ 128 

δὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ, καὶ τὰ πλεῖςα διδυμοτοκεῖν, καὶ πολλιὲ 

δὲ τρεῖς ἢ τέσσαρας ἐρίφας τίκτειν, ἔνια δὲ καὶ πώῴτε καὶ 
θύρας. καὶ ἐπειδὰν μέλλωσιν ὠἀνοΐγειν, ἐπιδείξαντες τοῖς 30 πλείους, ἔτι δὲ γάλακτος ἀφιέναι ῥᾳδίως τρία ἡμίχοα. 
πολίταις καὶ τοῖς ξένοις τὰς σφραγῖδας, ὕτως ἀνοίγουσιν. 

οἱ δ᾽ εἰσελθόντες εὑρίσκουσι τὸς μὲν λέβητας οἶνα πλήρεις, 

τὸ δὲ ἔδαφος καὶ τοὺς τοΐχες ὑγιεῖς, ὥςε μηδεμίαν εἶναι 
« ὔ . - Γ, “, 
ὑποψίαν λαβεῖν ὡς τέχνῃ τινὶ κατασκευάζουσιν. εἶναι δέ 

λέγυσι δὲ καὶ τὼς ὠλεκτορίδας ἐχ ὥσπερ παρὼ τοῖς ἄλο- 

λοις ὥπαξ τίκτειν, ἀλλὰ δὶς ἢ τρὶς τῆς ἡμέρας. λέγεται 129 
δὲ καὶ ἐν Παιονίᾳ τοὺς βοῦς τὺς ἀγρίως πολὺ μεγίστους 

ὡπάντων τῶν ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσι γίγνεσθαι, καὶ τὰ κέ- 

φασι παρ᾽ αὐτοῖς καὶ ἰκτίνες, οἱ παρὰ μὲν τῶν διὰ τῆς 35 ρατα αὐτῶν χωρεῖν τέσσαρας χόας, ἐνίων δὲ καὶ πλεῖον. 

4, οἱ οτα 84“. Τ κολιὸ 84}15. 11 οὐχ, --- 3. γεύσωνται οτὰ 8415. ῃΠ[ 2. ἀλλ᾽] καὶ Ν΄σ. Π᾿ οἰχήσονται τὸ (85, ἢ 5, χαλχῖι 36 

Ν.Ι5. 1 6. κανθαρόλεθρον 55, καυθαλώλεθρον 843,5. 1 1. μεῖζον Β΄ “55. Π 8. ἐκανέρχεται τα 55. ἢ 11. κρηνηϊδιόν 84... 1} ἔχειν 

5. 1 15. κροτωνία .55. κραςωνίᾳ παρὰ οἵη ΒΗ 74. ἢ 21. καὶ -- 22. ἀκαρκίαν οτὰ Ν΄α. | 24. περ οτὰ 8.5.5. 11 30. τσὺς πολί- 
τας τὸ Νχ. ἢ 31. καὶ οἱὰ δα. ΠΠ| 32. οἱ δ᾽ εἰσελθόντες εὑρίσκουσι ογὐὰ 59. }} 33. εἶναι ροκὶ ὑποψίαν Ν'΄κ, οπχ 8.5“. 1} 835. μὲν οπι 4. ᾿ 

1. ἐχ οἷὰ 848.5. ᾿' 3. κορωνία, Νο,54. 1 ἅ. τὸ ζῶον Νκιδα. |Π|Ο 6. λυσοῖς ΒΥ!Ραγρίαϑ: οοήϊοεβ κολύσοις, 10, κράνωνι 848“. ἢ 

κόρας εἶναι ἐν τῇ πόλει μόνυς Ν΄΄. 11. ἐκνεοττεύουσιν 548.5. 1 14. δὲ] δὲ τῇ Νῖα. 0 πλησίαν 5.55. 1 ἀτλαντικῶν .55. Ταυλαντίων Βτο- 

ἄδλευβ. ἢ 16. συναναπηδῦσαν Β΄ Ν 5. Π 18. ἰχείης δηῖθ πεφυκέναι ΤΌ, ἐκόνης 5. Π 21. ὅσος ΒΝ 4.55. }} 22. θύν Νκ. αὶ 25. 
λικύαν δῖα. ἢ 26. πελοκοήσω Ἧσ. 1 29. τέτταρας .556.  ἔτιοι Β41.“.55..}} 30. δὲ καὶ γ. Να. ΠΠ 32. τρὶς παρ᾽ αὐτοῖς τῆς 55. ἢ 33. ἐν 

τῇ παιονία, 4. ἃ 84. ροξὶ τοῖς Β΄4Π2ΤῈό ψυχρὸ -- χρόνον (βϑάϊα 28 -- 26.). λοιποῖς δυΐεπι ἔθνεσι --- 35, πλεῖον Ὠὶ ροδῖ θαυμας ἐν 
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ΠΕΡῚ ΘΑΥΜΑΣΙΩΝ ΑΚΟΥΣΜΑΤΩΝ, 843 

Περὶ δὲ τῷ πορθμοῦ τῆς Σικελίας καὶ ἄλλοι μὲν πλείς ᾧΦασὶν οἰκοδομόντων ᾿Αθηναίων τὸ τῆς Δήμητρος ἱερὸν 151 
γεγράφασι, καὶ οὗτος δέ φησι συμβαίνειν τερατῶδες. ἐκ τῆς ἐν ᾿Ελευσῖνι περιεχομένην στήλην πέτραις εὑρεθῆναι 
γὰρ τοῦ Τυρρηνικοῦ πελάγεος πολλῷ ῥοίζῳ φερόμενον τὸ χαλκῆν, ἐφ᾽ ἧς ἐπεγέγραπτο “Δηϊόπης τόδε σῆμα", ἣν οἱ 
κλύδωνα προσβάλλειν πρὸς ἀμφότερα τὰ ἀκρωτήρια, τὸ μὲν λέγουσι Μυσαΐίκ εἶναι γυναῖκα, τινὲς “δὲ Τριπτολέμα 
μὲν τῆς Σικελίας, τὸ δὲ τῆς ᾿Ιταλίας, τὸ προσαγορευόμενον ς μητέρα γενέσθαι... 
Ῥίγιον, καὶ φερόμενον ἐκ μεγάλου πελάγους εἰς στενὸν Ἐν μιᾷ τῶν Αἰόλιε προσαγορευομένων νήσων πλῆθός 152 
συγκλεΐεσθαι, τότ δὲ γινομόνε κῦμα μετέωρον αἴρειν σὺν τί φασι γενέσθαι φοινίκων, ὅθεν καὶ Φοινικώδη. καλεῖσθαι. 
απιλλῷᾷ βρόμῳ ἐπὶ πάνυ πολὺν τόπον τῆς ἄνω φορᾶς, οὐκ ἄν οὖν εἴη 'τὸ λεγόμενον ὑπὸ Καλλισθένους ἀληθές, 
ὥςε τοῖς μακρὰν ἀπέχυσι σύνοπτεν εἶναι τὸν μετεωρισμόν, ὅτι ὠπὸ Φοινίκων τῆς ἸΣυρίας τῶν τὴν παραλίάν οἰκύντων 
οὐχ ὅμοιον φαινόμενον θαλάσσης ἀναφορῷ, λευκὸν δὲ ( τὸ φυτὸν ἔλαβε τὴν προσηγορίαν. ὠλχὰ καὶ αὐτὸς τοὺς 
καὶ ἀφρῶδες, παραπλήσιον δὲ τοῖς συρμοῖς τοῖς γινομέ.ς Φοίνικας ὑπὸ τῶν ᾿Ελλήνων φασί τινες [φοίνικας] προσω- 
γος ἐν τοῖς ὠνυπερβλήτοις χειμῶσι. καὶ ποτὲ μὲν ὠλλή- γορευθῆναι διὰ τὸ πρώτους πλέοντας τὴν θάλασσαν, ἢ “ὧν 
λοις συμπίπτειν ἐπ᾿ ὠμφοτέρων τῶν ἀκρωτηρίων τὺς κλύ- ἀποβαίησαν, πάντας ἀποκτείνειν καὶ φονεύειν, καὶ κατα 
ἂνας, καὶ ποιεῖν συγκλυσμὸν ἄπιστον μὲν διηγεῖσθαι, γλῶσσαν δ᾽ ἐςὶ τὴν Περραιβῶν τὸ αἱμάξαι φοινίζαι. 
ἀνυπκομόνητον δὲ τῇ ὄψει θεάσασθαι" ποτὲ δὲ διιςαμένες ἐς Τῆς καλουμένης Αἰνιακῆς χώρας περὶ τὴν ὀνομαζο- 192 

190 

ἂ τῆς πρὸς ἀλλήλες συρράζεως οὕτω βαθεῖαν καὶ φρι- 
χώδε τὴν ἄποψιν ποιεῖν τοῖς ἐξ ἀνώγκης θεωμώοις, ὥς ε 

τολοὺς μὲν μὴ κρατεῖν ἑαυτῶν, ἀλλὰ πίπτειν σκοτου-: 
μίδους ὑτὸ δέους. ἐπειδὰν δὲ προσπεσὸν τὸ κῦμα πρὸς 

μώην Ὕπατην λέγεται παλαιά τις στήλη εὑρεθῆναι, ἣν 

οἱ Αἰνιᾶνες τίνος ἥν εἰδέναι βελόμενοι, ἔχεσαν ἐπιγραφὴν 

ἀρχαίοις γράμμασιν, ὠπέςξειλαν εἰς ᾿Αθήνας τινὰς κομ 
ζοντας αὐτήν. πορευομένων δὲ διὰ τῆς Βοιωτίας, καί τισι 

ὑτοτεραγοῦν τῶν τόπων καὶ μετεωρισθὲν ἕως τῶν ἄκρων τῶν ζέων ὑπὲρ τῆς ἀποδημίας ἀνακοινουμένων, λέγεται 
πῶλον εἰς τὴν ὑπορρέσαν θάλασσαν κατενεχθῇ, τότε δὴ 

τάλυ σὺν πολλῷ μὲν βρυχηθμῷ μεγώλαις δὲ καὶ τα- 
χείαις δίναις τὴν θάλασσαν ἀναζεῖν καὶ μετεωρίζεσθαι 
χυχωμέγην ἐκ βυβῶν, παντοδαπὰς δὲ χρόας μεταλλάτσ- 

αὐτοὺς εἰσαχθῆναι εἰς τὸ καλύμενον Ἰσμήνιον ἐν Θήβαις" 
ἐκεῖθεν γὼρ μάλιςα ἂν εὑρεθῆναι τὴν τῶν γραμμάτων 
ἐπιγραφήν, λέγοντες εἶναί τινα ἀναθήματα ὁμοίες ἔχοντα 
τοὺς ῥυθμὲς τῶν γραμμάτων ἀρχαῖα. ὅθεν αὐτός φασιν 

σεν ποτὲ μὲν γὰρ ζοφεράν, ποτὲ δὲ κυανῆν, πολλάκις )ς ἀπὸ τῶν γνωριζομένων τὴν εὕρεσιν ποιησαμένους τῶν ἐπι» 
δὲ πορφυρίζουσαν διαφαίνεσθαι. τὸν δὲ δρόμον καὶ τὸ ζητεμώων, ἀναγραψαι τύσδε τὸς ςΐχες. 
μῆκος αὐτῆς, ἔτι δὲ πρὸς τότοις τὴν ὠνάρροιαν, ὑδὲ ἀκύειν Ἡρακλέης τεμένισσε Κυθήρᾳ Φερσεφαάσσῃ, 
οὐδὲν ἑρπετὸν ὕθ' ὁρᾶν ὑπομένειν, φεύγειν δὲ πάντα πρὸς Γηρνονείας ὠγέλας ἐλάων ἠδ᾽ ᾿Ἐρύθειαν ἄγων. 
τὰς ὑποκειμένας ὑπωρείας. λήγοντος δὲ τὸ κλύδωνος τὰς τὰς δ᾽ ἰδάμασσε πόθῳ Πασιφάεσσα θεά. 
ὄδας μετεώρες φέρεσθαι ποικίλας οὕτω τὰς ἀναςροφὰς 3) τῇδε δέμοι τέινῳ τῷ δ᾽ ̓ Ἐρυθου τε δάμαρ 
τοχμένας, ὥςε δοκεῖν πρηςήρων ἢ τινων ἄλλων μεγάλων νυμφογενὴς ᾿Ερύϑη" δὴ τόδ᾽ ἔδωκα πέδον 
ἔφεων σπειράματι παρομοίες τὼς κινήσεις ἀποτελεῖν. “ μναμόσυνον φιλίας, φηγῷ ὕπο σκιερᾷ. 

1. τῆς] τοῦ 8... ἢ 3. τυρρηνοῦ 5.5. ἢ ῥύζω 5. 6. καὶ οτι 8.11.8... Π 8. τρόμω- 55. ΤΠ πώνυ] πάνω 841. ΠΠ 9. συνόπτην Β“ 
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δ. αἰόλων Ν΄. ΠΠ 11. φούικας οπι Β΄Ν΄4Π“. 1 14. περαιβῦν 8415. Π ἀμάξαι Νκ. Π 15. αἰνικῆς χώρας 4, αἰνι ρας Ἧς“, 
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ἑρκχλέυς 84} εἰ τὸ 6: μὴ δοἰπὶ ἡρακλέος. {Πτέμενις τε γδὶ τεμένιςε 8611 εἰ ρὲ 85, τεμένει τε τὸ 55, {1 φερσιφαάση 24Νῆ4Π5. ἵ 
23. γηρυϑυείας Ν΄κ, τηδορυονῆας 8415. ἢ ἀγίλαν 115, ἀγίλων 85. ἢ ἐρυθὲν .55. }} 29. τὰς δάμασσε 84. δὴ ἴογία τᾶς ἑ δάμασσεῖ ᾿πασ- 
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832. φιλότας Β΄.Ν 4}. 55. [ φυτὰ Β΄. 85, φητὰ 5. 11 σκιερά δ᾽, 



844ι ΠΕΡῚ ΘΑΥΜΑΣΙΩ͂Ν ἈΚΟΥΣΜΑΦΩΝ. 

τούτῳ τῷ ἐπιγράμματι ἐπεχώρητε καὶ ὁ τόπες ἐκεῖνος φαι, ἐν ἦ πέμπγσιν αἶγάώ τυα, περὶ ἂν θαυμαςόν τί φασι 
Ἔρνθες καλούμενος, καὶ ὅτι ἐκεῖθεν τὰς βοῦς καὶ ᾿ς ἐξ γίγνεσθαι. βαδίζυσα γάρ δε Πηδάσων ςαδίους ἑβδομή- 

Ἐρυθείας ἤγαγεν" οὐδὲ γὰρ ἐν τοῖς κατὰ Λιβύην μαὴὸ κοντὰ δὲ ὄχλε πολλοῦ τῷ θοωρέντος οὔτε διαταράττεταμ 

Ἰβηρίαν τόποις οὐδαμοῦ τὸ ὄνομά ᾧασι λέγεσθαι τῆς κατὰ τὴν πορείαν οὗτ᾽ ἐκτρέπεται τῆς ὁδοῦ, δεδεμένη δὰ 
᾿Ερυθείας. 5 σχοινίῳ προπορεύεται τὰ τὴν ἱερωσύνην ἔχαντος, βαυμας ὃν 

424 τῆς δὲ Λιβύης ἐν Ἰτύκῃ τῇ καλουμένῃ, ἢ κεῖται δ᾽ ἐςὶ καὶ τὸ διίο κόραιας εἶναι διὰ τέλες περὶ τὸ τῷ Διὲς 
μώ, ὡς λόγυσιν, ἐν τῷ κόλπῳ τῷ μεταξὺ Ἑρμαίας καὶ ἱερόν, ἄλλον δὲ μηδένα προσιέναι πρὸς τὸν τόπον, καὶ τὸν 
τὰς Ἵτπου ἄκρᾳς, ἐπκέκεινα δὲ Καρχηδόνος, ὡς σταδίους ἕτερον αὐτῶν ἔχειν τὸ πρόσθεν τῷ τραχρίλυ λευχόν. 

διακοσίες (ἡ καὶ πρότερον κτισθῆναι λέγεται ὑπὸ Φοινίκων Ἐν Ἰλλυριοῖς δὲ τοῖς ᾿Αρῶσιίοις καλουμένοις, περὼ 198 
αὐτῆς τῆς Καρχηδόνος ἔτεσι διακοσίοις ὀγδοήκοντα ἑκτά, το τὼ μεθόρια τῶν Αὐταριωτῶν κἀκείνων, φασὶν ὅρος εἶναι 
ὡς ἀναγέγραπται ἐν ταῖς Φοινικικαῖς ἱςορίαις), γίνεσθαί μέγα, τούτε δὲ πλησίον ὥγκος, ὅθεν ὕδωρ ἀναπηδᾶν, οὐ 
φασιν ἅλας ὀρυκτύς, ἐπὶ τρεῖς ὀργυιὼς τὸ βάθος, τῇ ὕψει πᾶσαν ὥραν ἀλλὰ τῷ ἦρος, πολὺ τῷ πλήθει, ὃ λαμβα- 
λευκοὺς καὶ οὐ στερεοὺς ἀλλ᾽ ὁμοίους τῷ γλισχροτάτῳ νόοντες τὰς μὲν ἡμέρας ἐν τῷ ςεγνῷ φυλάττνσι, τὰς δὲ 

γλοιᾷ" καὶ ὅταν ἀνενεχβῶσιν εἰς τὸν ἥλιον, ὠποςερεῦσθαι γύκτας εἰς τὴν αἰθρίαν τιθέασι. καὶ πότε ἢ ἐξ ἡμέρας 

καὶ γίνεσθαι ὁμοίους τῷ Παρίῳ λίθῳ. γλύφεσθαι δὲ ἐξ (ὁ τῶτο ποιησάντων αὐτῶν πήγνυνται τὸ ὕδωρ, καὶ γίνεται 
αὐτῶν λέγυσι ζῴδια, καὶ ἄλλα σκεύη. κάλλιςον ἅλας, ὃ ἕνεκεν τῶν βοσκημάτων μάλιςα δια-- 

185 Τοὺς πρώτυς τῶν Φοινίκων ἐπὶ Ταρτησσὸν πλεύσαν- τηρῦσιν᾽ οὐ γὰρ εἰσάγονται πρὸς αὐτοὺς ἅλες διὰ τὰ 
φας λέγεται τοσοῦτον ἀργύριον ἀντιφορτίσασθαι, ἔλαιον κατοικεῖν πόρρω αὐτὸς θαλάσσης καὶ εἶναι αὐτὸς ἀμύιτες. 

χαὶ ἄλλον νᾳυτριὸν ῥῶπον εἰσαγαγόντας, ὥστε μηκέτι πρὸς οὖν τὰ βισκήμωτα πλείςην αὐτοῦ χρείαν ἔχουσὶν" 

ἔχαιν δύνασθαι μέτε ἐπιδέξασθαι τὸν ἄργυρον, ἀλλ᾽ ὠναγ- 10 ἁλίζουσι γὼρ αὐτὰ δὲς τῷ ἐνιαυτῦ, ἐὰν δὲ μὴ ποιήσωσι 
κασθῆναι ἀποπλέοντας ἐκ τῶν τόπων τώ τε ἄλλα πάντα τοῦτο, συμβωίνει αὐτοῖς ἀπόλλυσθαι τὰ πλεῖστα τῶν 

ἐργυρῶ οἷς ἐχρῶντο κατασκευάσασθαι, καὶ δὴ καὶ τὼς βυσκημάτων. 
ἀγκύρας πάσας. Ἔν λργει δέ Φεσι γθεσθαι ἀκρίδος τι γώος ὃ ὃ κατ 129 

4326 Λέγαι τὸς Φοίνικας τὸς κατοικοῦντας τὰ Τάδειρα λεῖται σκορπιομάχον. ὅταν γὲρ ἴδῃ τάχιστα σχορκπών, 

καλούμενα, ἔζω πλέοντας ᾿Ηρακλείων ςηλῶν ὠπηλιώτῃ 25 ἀνθίξαται αὐτῷ" ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ σκορπίος ἐκείνῃ. καὶ 

ἀνέμῳ ἡμέρας τέτταρας, παραγίνεσθαι εἷς τινας τόπους κύκλῳ περιιοῦσα τρίζει περὶ αὐτόν" τὸν δὲ τὸ κέστρον 
ἐρήμους, ῥρύᾳ καὶ φύκες πλήρεις, ὃς ὅταν μὲν ἄμπωτις ἐπαίροντα ἀντιπεριώγειν ἐν τῷ αὐτῷ τάπῳ, εἶτα κατὰ μι- 
ἦ μὴ βαπτίζεσθαι, ὅταν δὲ πλημμύρα, κατακλύζεσθαι, κρὸν ἀνιέναι τὸ κέντρον, καὶ τέλος ὅλον ἐκτείνοαθαι, τῆς 

ἐφ᾽ ὧν εὑρίσκεσθαι ὑπερβάλλον θύννων πλῆδος, καὶ τοῖς ἀκρίδος κύκλῳ τρεχάσης. τὰ τελευταῖα δὲ προσελθοῦσα, 
μεγέθεσιν ἄπιςον καὶ τοῖς τάχεσιν, ὅταν ἐποκαίλωσιν" ὃς 30 κατεσθίει αὐτὸν ἡ ἀκρίς. ἀγαθὸν δέ φασιν εἶναι καὶ πρὸς 
ταριχεύοντες καὶ συντιϑώτες εἰς ἀγγεῖα διακομί υσιν εἰς τὼς πληγὰς τὸ σπορπά; ἐπιφαγεῖν αὐτήν. 
Καρχηδόνα. ὧν Καρχηδόνιοι βόνων Ὁ ποῶντωι τὴν ἐξα- Τὺς ν Νάξῳ σφῆκας φαειν, ὅταν φαάγωσι τὸ ἔχεως 140 
γωγήν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀρετὴν ἣν ἔχεσι κατὼ τὴν βρῶσιν (σρεσφιλὴς δ᾽ αὐτοῖς ἡ σάρξ, ὡς ἔοικεν, ἐς), ἐπειδάν 

αὐτοὶ καταναλίσκευσιν. τινὰ κεντήσωσι, περιωδύνες ὅτω ποιεῖν ὥςε χωλεκωτέραν 
451 Ἔν τῇ Πηδασίᾳ τῆς Καρίας θυσία τῷ Διὶ συντελεῖ- 35 φαίνεσθαι τὴς πληγῆς τῶν ἔχεων.᾿ 

2. ἐρυϑὴς Νο. 1} τοὺς Β4Ν. Τ 3. ἰρυθίας Β΄ Π5Το, ̓  ἡ, λέγεσθαί φασι Β4Π.“. ἵ 6. τῇ οτα Να. "ἢ 7. ἑρμάς Τα, ἐραμαίας Να. ἢ 

8. ἐπ ἐκεῖνο 8.15. ἢ 9. κτισθῆσθαι 115. 1 ὑπὸ φοινίκων] νἱκω (ικα 715) ρουβῖ ἰδουμαπι 3457“. ᾿ 15. παρίν Να. 1 16. λέγετω 85 
“5. Τ᾿ 18. ἐλαίου Νο. Π 19. ἄλλα Νο. [| ναντικῶν «85, || ῥωπὴν 8515, ῥὑοπῶν ΡΥ 84. 1 ὡς Νο. ἡ 20. τὸ ἀργύριον 55. ἢ 934.. τὸς φ.} 

πεὶ φ. Β΄15. ᾿ὶ γάδυρα 85. 1 25. ςηρῶν 55. 11 26. τίσσαρας Ν΄ο. ἡ 28. μὴ οἵα 8411. 1 29. δὴ εἷς το δ5. ᾿ των Να. ἢ 30. 
ἄχιςον ροεὶ πάχεσν 8. Νο1.5. [1 ὅταν οπὶ 5115. ἢ ἐπωκείλωσιν Β΄Ν4115. {Π 32. μόνον ἡ 5115, μόνον ὁ μόνον .55. 

5. σχοινίῳ} σχεδὸν τς .55, οτα ἴῃ ἰαουηα .34115. 1 6. Ροϑὶ ἐπὶ 8.197 λοικοῖς ἔθνεσι, ἢ παρὰ 55, 1] 1. προσιίχαι} χίτισθαι Τ' (εἰ 
οἵα Β΄. 5. πρὸς οτχ ΒΝ Το, ἢ 8. τρ᾿ τὸ λευκόν ΓΝ 9. ἀρδίοις 5}}5, ταρδίοις 85, ἀρκαδίοις δα. 110. αὐθαριάδων τὸ 55, 
αὐταρτῶν 32. ᾿ κακεῖνοι 8415. ἢ 12. πᾶσιν 5. 1 - 18. αὐτὸς τῆς 8. Νσ. ᾿ 23. τινὸς 4175. }} καλεῖσθαι δ“. ἢ 24, τάχιαταοτα 55“. ἢ 
25. ἀνλίςασθαι 55. ἢ ἱκεύης δ, {{-: 26. κέτρον 185. 1 28. τῆς] καὶ τῆς 5115. 1} 830. ἡ ἀκρίς εἰ κα οἷα Β΄. ΝΎ“. ᾿ὶ 31. ἐπαγεγεὼ Ν-ο. 



ΠΕΡῚ ΘΑΥΜΑΣΙΩΝ ἈΚΟΥΣΜΑΊΤΩΝ. 845 

441 Φασὶ τὸ Σκυθικὸν φάρμακον, ᾧ ἀποβάπτουσι τοὺς ἀποθνήσκειν, ἐάν τις αὐτοὺς χρίση ἢ δῷ τι μεμυρισμένον 

ὀϊξούς, συντίθεσθαι ἐξ ἐχίδνης. τηροῦσι δέ, ὡς ἔοικεν, οἱ φαγεῖν. ὡσαύτως δὲ καὶ τοὺς κανϑάρους ὑπὸ τῆς τῶν ῥύσ- 

Σχύθαι τὰς ἤδη ζωοτοκύσας, καὶ λαβόντες αὐτὰς τήκυσιν δὼν ὀσμῆς. ᾿ 
ἡμέας τινάς. ὅταν δὲ ὑῥκανῶς αὐτοῖς δυκῇ σεσῆέφϑαι πᾶν, Καὶ ἐν Σικελίᾳ δέ φασι καὶ ἐν Ἰταλίᾳ τὸς γαλεώ- 148 
τὸ τοῦ αἰνθρώπου αἷμα εἰς χυτρίδιον ἐγχέοντες εἰς τὰς κο- 5 τας θανάσιμον ἔχειν τὸ δῆγμα, καὶ οὐχ ὥσπερ τὸς παρ᾽ 
πρίας κατορύττουσι πωριάσαντες. ὅταν δὲ καὶ Ἰῦτο σαπῇ, ἡμῖν ἀσθενὲς καὶ μαλακόν. εἶναι δὲ καὶ μυῶν γένος ἐφι- 
τὸ ὑφιςαἴμενον ἐπάνω τοῦ αἵματος, ὃ δή ἐςιν ὑδατῶδες, κτώμενον, ὃ ὅταν δάκῃ, ἀποθνήσκειν ποιεῖ, ἐν δὲ τῇ 149 
μηνύεσε τῷ τῆς ἐχίδνης ἰχῶρι, καὶ οὕτω ποιοῦσι θα- Μεσοποταμίᾳ τῆς Συρίας φασὶ καὶ ἐν Ἰςρῖντι ὀφείδιά τινα 
νάσιμον. γίγνεσθαι, ἃ τοὺς ἐγχωρίες καὶ δάκνει, τοὺς ξέσες δὲ ἀδικεῖ 

.2 Ἔν Ἑυρίῳ τῆς Κύτρε ὄφεων τι γένος εἶναί φασιν, ὃ το σφύδρα. περὶ δὲ τὸν Εὐφράτην καὶ τελείως φασὶ τοῦτο 150 
τὸν δύνα μεν ὁμοίαν ἔχει τῇ ἐν Αἰγύπτῳ ἀσπίδι, πλὴν ὅτι τῷ γίγνεσθαι. πολλοὺς γὰρ φαίνεσθαι περὶ τὰ χείλη τῷ πὸ- 
χεμῶνος ἐὰν δάκῃ, οὐδὲν ἐργάζεται, εἴτε δι᾽ ἄλλην τνὰ ταμοῦ καὶ διανέοντας ἐφ᾽ ἑκάτερα, ὥςε τῆς δείλης ἐν- 
αἰτίαν, εἴτε διότι τὸ ζῷον δυσκίνητον γίεται ὑπὸ τῷ ψύχους ταῦθα θεωρουμώους ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ἐπὶ ϑατέρν μέρες φαῖ- 
ἀτοτηγνύμιενον καὶ τελέως ἀδύνατον, ἐὰν μῆ ϑερμανθδ. νεσθαι, καὶ τὸς ἀναπανομένς τῶν μὲν Σύρων μὴ δάκνειν, 

9 Ἔν Κέῳ φασὶν εἶναί τι γένος ἀχέρδου, ὑφ᾽ ἧς ἐών ι5 τῶν δ᾽ Ἕλλήνων μὴ ἀπέχεσθαι. 
τις τληγἢ τὴ ἀκάνθῃ, ἀποθνήσκει. Ἔν Θεσσαλίᾳ φασὶ τὸν ἱερὸν καλούμενον ὅφν κάν- 154 

Δ Ἔν Μυσίῳ φασὶν ἄρκτων τι γένος εἶναι λευκόν, αἱ τας ἀπολλύειν, οὐ μόνον ἐὰν δάκῃ, ἀλλὰ καὶ ἐὰν θίγῃ. 

ὅτων κυνηγῶνται, ἀφιᾶσι τοιαύτην πνοὴν ὥςε τῶν κυνῶν διὸ καὶ ὅταν φανῇ καὶ τὴν φωνὴν ἀκούσωσι (φαίνεται δὲ 
τὰς σάρκας σήπειν, ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν λοιπῶν θηρίων, σπανίως), φεύγυσι καὶ οἱ ὄφεις καὶ οἱ ἔχεις καὶ τἄλλα 
ἀβρώτους τε ποιεῖν. ἐὼν δέ τις καὶ βιάσηται καὶ ἐγγίσῃ, 2 πάντα θηρία. τῷ δὲ μεγέθει ὑκ ἔςι μέγας ἀλλὰ μέτριος. 
ἀφιᾶσιν ἐκ τοῦ ςόματος φλέγμα πάμπολύ τι, ὡς ἔοικεν, ἐν Τήνῳ δέ ποτέ φαδιν αὐτὸν τῇ πόλει κατὰ Θετταλίαν 
ὃ τροσφυσᾷ πρὸς τὰ πρόσωπα τῶν κυνῶν, ὡσαύτως δὲ ἀναιρεθῆναι ὑπὸ γυναικός, γενέσθαι δὲ τὸν θάνατον τοιόνδε. 
καὶ τῶν ἀνθρώπων, ὥςε καὶ ἀποπνίγειν καὶ ἀποτυφλῦν. γυναῖκα κύκλον γράψασαν καὶ τὰ φάρμακα θεῖσαν εἰσ- 

45. Ἐν δὲ τῇ ̓ Αραβίᾳ ὑαινῶν τι γένος φασὶν εἶναι, ὃ βῆναι εἰς τὸν κύκλον, αὐτὴν καὶ τὸν υἱόν, εἶτα μιμεῖσθαι 
ἐπειδὰν προΐδῃ τι θηρίον ἢ ἀνθρώπου ἐπιβῇ ἐπὶ τὴν σκιαν, 25 τὴν φωνὴν τῷ θηρία" τὸ δ᾽ ἀντάδειν καὶ προσιέναι. ἄδοντος 
ἀφωνίαν ἐργάζεται καὶ πῆξιν τοιαύτην ὥςε μὴ δύνασθαι δὲ καταδαρθεῖν τὴν γυναῖκα, καὶ ἐγγυτέρω προσιόντος 
χσεῖν τὸ σῶμα. τῦτο δὲ “ποιεῖν καὶ ἐπὶ τῶν κυνῶν. μᾶλλον, ὥςε μὴ δύνασθαι κρατεῖν τῇ ὕπνου. τὸν δ᾽ υἱὸν 

46 Κατα δὲ Συρίαν εἶναί τί φασι ζῷον ὃ καλεῖται Ἀεον- "παρακαθήμενον ἐγείρειν τύπτοντα, κελευούσης ἐκείνης, καὶ 
Ἡφόνον" ἀπυθνήσκει γὰρ ὁ λέων, ὡς ἔοικεν, ὅταν αὐτοῦ λέγειν ὅτι ἐὰν μὲν χαϑυπνώσῃ, ὠπολεῖται καὶ αὐτὴ καὶ 
φάγῃ. ἑκὼν μὲν οὖν τῦτο ὁ ποιεῖ, ἀλλὰ φεύγει τὸ ζῷον" 3 ἐκεῖνος, ἐὰν δὲ βιάσηται καὶ προσαγάγητωι τὸ θηρίον, σω- 
ὅταν δὲ συλλαβόντες αὐτὸ οἱ κυνηγέται. καὶ ὀπτήσαντες ϑήσονται. ὡς δὲ προσῆλθεν ὁ ἔφις εἰς τὸν κύκλον, αὖον 

ὥστερ ἄλφιτα λευκὰ περιπάσσωσιν ἄλλῳ ζῴῳ, γευσά- εὐθὺς γενέσθαι αὐτόν. 
θοὸν ἀπόλλυσθαί φασι παραχρῆμα. κακχοῖ καὶ προσυρὰν Λέγεται περὶ τὰ Τύανα ὕδωρ εἶναι ὁρκία Διός (κα- 152 
τὸν λέοντα τῦτο τὸ ζῶον. λοῦσι δὲ αὐτὸ ᾿Ασβαμαῖον), οὗ πηγὴ ἀναδίδοται πάνυ 

4]. λέγεται καὶ τοὺς γῦπας ὑπὸ τῆς τῶν μύρων ὀσμῆς 35 ψυχρά, παφλαΐζει δὲ ὥσπερ οἱ λέβητες. τοῦτο εὐόρκοις 

2. ἐχίνης Νκ. ἢ δ. ἰκκίοντις Β.Νἧ ἢ“. ἢ τὸς κοκρίνς 84 1Π“.85. 1} 6. κατορύσσουσι .35. Π πωμώσαντες Ν“. ἢ 10. χυρείω 8.4. ἢ 11. 
ἔχεν 8.13... ἵ 15. καίν Β611.5.}} ἢ 41. δ5.} 418. ὅτων ἅμα 8.115. 1 20. τί'[, τὸ 855, οἵα Νσ. ἢ 22. προσπύσαι τς .55. ἢ Ξρὲς 

εἰ δὲ οἵα “15. ἢ 24. ὑένων Νκ. Π ὅπερ Νκ. Π 25. θρώπου -- 26. ἀφυνίαν οπὶ Β4Π5ΤῊὸ ἴῃ Ἰδουηα. [Ϊ 26. ἐργάζεσθαι .55. 1} ὡς 
Να ἃ 21]. ποῖον Β΄“ Ἐπ. 11 πὶ τῶν κυνῶν οτὰ 84 ἴῃ ἰασυπα. ἢ 28. φ.σί τι τσ. ἢ! 30. οὖν οἱ! Β΄ΝΎ 5. ἢ 31. ὀπτήσατα Β΄. ᾿΄ 
33, περισχάσωσιν 85, ἀπιρεεσσιειν 5. 1 ἄλλο ζῶον 59.. }} τὸ γευσάμενον 1“. 1 33. κακεῖ Ν'΄. 

4. μεμνρισμένων ἢ. 1 5. τὸ Β΄Ν4 5.55. ἢ 8. οἱςρῦντι ρτ 85, μυρῶντι γα. ᾿ 9. δὲ] δὲ καὶ Β΄ Ν΄4“. ἢ 40. δὲ τὰ 8΄Ν415.} 
43. διανεύοιτας Β΄. ἢ 13. θεωρυμένης 59. 417. ἂν Νκ,55. ἢ 21. ποτε οπὶ Να. | αὐτῇ Β΄Ν4Γ“. ΠΠ 22. τοιοῦτον Νἧ. ἢ 23. τὰ οπι 

ΝΑῚ 421]. μὴ] μένον Νκ, κα τὸν ὕπνον το. 54, ἢ καὶ τὸν δ᾽ 84. {{[ 30. βιώσηται καὶ προσαγάγη Να. 1} 31. λύσιν εὖθ. γ. αὐτῇ 848“. ἢ 
Οὔρὶὰ 4152 --- 176 φνοῖα δαρεὶ 9. 55 αὐϊεαι: ἐν ἄλλῳ ἀντιγράφῳ ἡ προκειμένη ἀρχὴ πᾶσα τῶν παραδόξων ἀκουσμάτων ἔλειπεν ἄχρι 
τῷ “ἢν βιθυνία, δὲ τῆς ϑράκης ἐν τοῖς μετάλλειφ᾽ (832 27.), ἦσαν δὲ ἀντ᾽ ἐκείων τὼ ὑποτεταγμίνα. 33. τυάνω ὅ74. [καλεῖται τς ΨΚ“, οπὶ 

ἴῃ ἰδεῦυα δ. 79. αὶ 34. δὲ οπι Να. ἢ οὖν πηγὴ ἀναδίδοται 7. ἢ 85. παμφάζει 75, καφλάξει τιᾶγρο 55. 
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, 

μὲν ἡδύ τε καὶ ἵλεων, ἐπιόρκοις δὲ παρὼ πόδας ἡ δίκη. νές, ἢ τῶν καρπῶν τοὺς μὲν πεπαύει, τὸς δ᾽ ὀμφακώδεις 
᾽ ’, ν } ᾿ Ν λ Η . ᾿ ».ν δ᾽ ᾿ ΄ 

ἀποσκήπτει γὰρ καὶ εἰς ὀφθαλμοὺς καὶ εἰς χεῖρας καὶ ἔχει, τὸς δ᾽ ἀνθῦντας καὶ βραχύν τινα χρόνον. 

εἰς πόδας, ἁλίσκονταί τε ὑδέροις καὶ φϑέαις" καὶ ἐδὲ πρό- Πρρ τὸ ΣΞίπυλον ὄρος γίνεσθαί φασι λίθον παρόμοιον 1. 62 
σθεν ὠπελθεῖν δυνατόν, ἀλλ᾽ αὐτόθι ἔχονται καὶ ὀλοφύρον- κυλίνδρῳ, ὃν οἱ εὐσεβεῖς νἱοὶ ὅταν εὕρωσιν, ἐν. τῷ τεμένει 
ται πρὸς τῷ ὕδατι, ὁμολογοῦντες ἃ ἐπιώρκησαν. 5 τῆς μητρὸς τῶν θεῶν τιθέασι, καὶ ὑδέποτε χρίριν ὠσεβείας 

15 ᾿Αβήνησί φασι τὸν ἱερὸν τῆς ἐλαίας θαλλὸν ἐν ἡμέρῳ ὡμαρτάνυσιν, ὠλλ᾽ ἀεί εἰσι φιλοπώτορες. 

μιᾷ βλαςῆσαι καὶ πλείονα γενέσθαι, ταχιὺ δὲ αὖ πάλιν Ἐν ὄρει Τηὐγέτῳ γίεσθαι βοτάνην καλουμένην χα- 163 
συςέλλεσθαι. ρισίαν, ἣν γυναῖκες ἔαρος ἀρχομένε τοῖς τραχήλοις περιά- 

154 Τῶν ἐν Αἴτνῃ κρατήρων᾽ ἀναρραγέντων καὶ ἀνὰ τὴν πτυσι, καὶ ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν συμπαθέςερον ἐρῶνται. 

γῆν φερομένων ἔνϑα καὶ ἔνθα χειμάρρου δίκην, τὸ τῶν 10 Ὄθρυς ὄρος ἐςὶ Θετταλίας, ὃ φέρει ὄφεις τὸς λεγο- 164 
εὐσεβῶν γένος ἐτίμησε τὸ δαιμόνιον. περικαταληφθέντων μένες σῆπας, οἱ ἐκ ἔχεσι μίαν χροιάν, ἀλλ᾽ ἀεὶ ὁμοῶνται 
γὰρ ὑπὸ τοῦ ῥεύματος διὼ τὸ βας ἄζειν γέροντας ἐπὶ τῶν τῷ χώρῳ ἐν ᾧ οἰκοῦσι. τινὲς δὲ αὐτῶν ὅμοιον ἔχουσι τὸ 
ὦμων γονεῖς καὶ σώζειν, πλησίον αὐτῶν γενόμενον τὸ τοῦ χρῶμα τοῖς κόχλοις τῆς γῆς. ἄλλοις δὲ χλοαζουσά ἐς:ιν 
πυρὸς ῥεῦμα ἐξεσχίσθη, παρέτρεψέ τε τῇ φλογμῦ τὸ μὲν ἡ φολίς. ὅσοι δὲ αὐτῶν ἐν ψαμάθοις διατρίθυσι, ταύταις 
ἔνθα τὸ δὲ ἔνθα, καὶ ἐτήρησεν ἀβλαβεῖς ἅμα τοῖς γονεῦσι 15 ἐξομοιοῦνται κατὼ τὸ χρῶμα. δάκνοντες δὲ ἐμποιοῦσι δ 

τὸς νεανίσκους. ψυος. ἔστι δὲ αὐτῶν τὸ δῆγμα οὐ τραχὺ καὶ ἔμπυρον, 

455 Λέγεται τὸν ὠγαλματοποιὸν Φειδίαν κατασκευάζοντα ἀλλὰ κακόηθες. 

τὴν ἐν ἀκροπόλει ᾿Αθηνῶν ἐν μεσότητι ταύτης τῆς ὠσπίδος τὸ Τὺ περκνᾷ ἔχεως τὴ ἐχίδνῃ συγγινομώου, ἡ ἔχιδνα 165 
ἑαυτῇ πρόσωπον ἐντυπώσασθαι, καὶ συνδῆσαι τῷ ἀγάλματι ἐν τῇ συνυσίῳ τὴν κεφαλὴν ὠποκόπτει. διὰ τῦτο καὶ τὼ 
διά τινος ἀφανῖς δημινργίας, ὥς᾽ ἐξ ἀνάγκης, εἴ τις βύλοιτο 20 τόινα, ὥσπερ τὸν θάνατον τοῦ πατρὸς μετερχόμενα, τὴν 

αὐτὸ περιαιρεῖν, τὸ συμπαν ἄγαλμα λύειν τε καὶ συγχεῖ. γαςέρω τῆς μητρὸς διαρρήγνυσιν. 
“ ΜΝ 2 ᾿ -“" -“ »“᾿ 

156 Φασὶν ὡς ὠνδριὼς ὁ τοῦ Βίτυος ἐν ἴΑργει ἀπέκτεινε Ἔν τῷ Νείλῳ ποταμῷ γεννᾶσθαι λίθον φασὶ κιώμῳ,1 66 
[τὸν αἴτιον] τῷ θανάτε τῷ Βίτυϊ, θεωρῖντι ἐμπεσών. ἔοικεν παρόμοιον, ὃν ἄν κύνες ἴδωσιν, ὑχ ὑλακτῦσι. συντελεῖ δὲ 

ν᾽ » »».ν ΝῚ ἂν. 7 »» ,, 7ὔ ΄ ὡς. ἫΣ Χ “ 
οὖν ἐκ εἰκῇ τὰ τοιαῦτα γίνεσθαι. ᾿ απ ἘΣ το καὶ τοῖς δαίμονί τινι γενομένοις κατόχοις" ἅμα γὰρ τῷ 

45] ᾧασὶ τοὺς κύνας μόνον διώκειν τὰ θηρία πρὸς τὰς 25 προστεθῆναι ταῖς ῥισὶν ἀπέρχεται τὸ δαιμόνιον. ἐν δὲ τῷ 167 
κορυφὰς τῶν ΜΙελάνων καλυμένων ἐρῶν, ἀλλ᾽ ἀναςρέφειν, Μαιάνδρῳ ποταμῷ τῆς ᾿Ασίας λίθον φασὶ σώφρονα καλύ- 
ὅταν ἄχρι τότων διώκωσιν. μένον κατ᾽ ἀντίφρασιν" ὃν ἐάν τις εἴς τινος ἐμβάλῃ κόλπον, 

458 Ἔν τῷ Φάσιδι ποταμῷ γεννῶσϑαι ῥάβδον ὀνομαζο- ἐμμανὴς γίνεται καὶ φονεύει τινὼ τῶν συγγενῶν. 
μένην λευκόφυλλον, ἣν οἱ ζηλότυποι τῶν ὠνδρῶν δρεπό- Ῥῆνος καὶ Ἴςρος οἱ ποταμοὶ ὑπ᾿ ἄρκτον ῥέουσιν, ὁ 168 
μένοι ῥίπτουσι περὶ τὸν παρθένιον θάλαμον, καὶ ἀνόθευτον 30 μὲν Τρμανὸς ὁ δὲ Παίονας παρωμείβων" καὶ θέρυς μὲν 

159 τηρῦσι τὸν γάμον. ἐν δὲ τῷ Τίγριδι γίνεσθαί φασι λίθον ναυσίπορον ἔχεσε τὸ ῥεῖθρον, τὸ δὲ χειμῶνος παγέντες ὑπὸ 

μωδῶν κεκλημένον βαρβαρικῶς, τῇ χρόῳ πάνυ λευκόν, κρύες ἐν πεδίς σχήματι καθιππεύονται. 

46οὺν ἐὰν κατέχῃ τις, ὑπὸ θηρίων οὐδὲν ἀδικεῖται. ἐν δὲ τῷ Πρρὶ τὴν Θύριον πόλιν δύο ποταμύς φασιν εἶναι, Σξύ-- 16ς 

Σκαμάνδρῳ γίνεσθαί φασι βοτάνην σίστρον καλουμένην, βαριν καὶ Κρῶθιν. ὁ μὲν οὖν Σύβαρις τοὺς πίνοντας ἀπ᾿ 
παραπλησίαν ἐρεβίνθῳ, κόκκες δ᾽ ἔχει σειομένες, ὅθεν τὴν 35 αὐτοῦ πτυρτικοὺς εἶναι ποιεῖ, ὁ δὲ Ἱκρῶθις τοὺς ἀνθρώπους 

ἀροσηγορίαν ἔλαβε" ταύτην τοὺς κατέχοντας μήτε δαιμό- ἔξανθέτριχας λιομένες. ἐν δὲ Ἑὐβοίᾳ δύο ποταμὸς ἐἶαι,17. 

νιον μήτε φαντασίαν ἡντιναοῦν φοβεῖσθαι. ὧν ἀφ᾽ ἧ μὲν τὼ πίνοντα πρόβατα λευκὰ γίνονται" ὃς ὀνο-- 
461 Περὶ Λιβύην ἀμπελός ἐςιν ἣν καλῦσι μαινομένην τι. μαΐζεται Κέρβης" ὁ δὲ Νηλεύς, ὃς μέλανα ποιεῖ, 

6. θαλὸν 75. 10. χειμάρου 75. ἢ 11. περικαταλειφθέντων Ν᾽ 85 ζ79, |] 20. δημινργείας 79, } 23. τὸν αἴτιον οπὶ ΑΟΝο δ, 

θεάτρν .55. 1] θεωρῶντος .85. 1 25. κάρας μὴ ὃ. .55. [ΠΟ 26. μεγάλων 55. 1 29. ζηλώτυποι 1γ5, ζολότυποι 75. } 30. παρθένιαν 85. ἢ 31. 

το δὲ οἵα Ν΄. |Π γενέσθαι Ν΄ο, γενᾶσθαι ζ74, 1] 33. οὐδὲν ὑπὸ θηρίων ΑΝ 6. 1 35. παραπλήσιον Νι89. 

6. ἀλλ᾽] καὶ .55.. } ἀὲ οπι Ψ5.5. ᾿ 1. ὅρει τῷ ἡψέτω ΚοΝοῦζ, ἢ 8. ἔρωτος Ασα οζυο,  1ἀ, ἐν οπι Α͵οζ7α. ἢ 18. ἔχιος 4. ἢ 

20. ὥσπερ οἵὰ .55. || 26. ἄφρονα ΟΝ 65, τέφρωνα 85. Πϊ 29. ὑπ᾽ ἄρκτω Χο, ἐπ᾿ ἄρκτου Ν΄α. ἢ} 832. καθιπτεύονται ζ25, 1] 33. σού-- 
βαριν εἰ 34. σούβαρις Καδοζγο, || 36. εὐοία, ΟΝ 40“. ζυα, ΠΠ 37. μὲν οτχ .85, 1 38. νηνεὺς 89, 



ΠΕΡῚ ΘΑΥΜΑΣΙΩΝ ΑΚΟΥΣΜΑΤΩΝ, 

Παρὰ Λυκόρμᾳ ποταμῷ γεννᾶσθαι βοτάνην λόγΧᾺ 
παρόμοιον, συντελοῦσαν πρὸς ἀμβλυωκίαν ἄριςα. 

Τὴν ἐν Συρακούσαις τῆς Σικελίας πηγὴν ᾿Αρέθουσαν 

διὰ πενταετηρίδος κινεῖσθαι λέγνειν. 
Ἐν ὄρει Βερεκυνθίῳ γεννᾶσθαι λίθον καλούμενον μαάς- 5 

χαιραν, ὃν ἐαν εὕρῃ τις, τῶν μυςηρίων τῆς Ἑκάτης ἐπι- 

114τελουμένων ἐμμανὴς γίνεται, ὡς Ἐὔδοζός φησιν. ἐν ὄρει 
ἂ Τμώλῳ γωνᾶσθαι λίθον παρόμοιον κισσύρει, ὃς τετράκις 
τῆς ἡμέρας ἀλλάσσει τὴν χρόαν" βλέπεσθαι δὲ ὑπὸ παρ- 
δδων τῶν μιὴ τῷ χρόνῳ φρονήσεως μετεχμσῶν. 

11 

112 

110 
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Ἔν ᾿Αρτέμιδος ᾿Ορθωσίως βωμῷ ταῦρον ἴξασθαι χρύ- 115 
σειον, ὃς κυνηγῶν εἰσελθόντων φωννν ἐπαφίηισω. 

Ἔν Αἰτωλοῖς φασὶν ὁρᾶν τὸς ἀσπάλακας κω “ὦ 
καὶ οὐδὲ σιτεῖσθαι γὴν ἀλλ᾽ ἀκρίδας. 

 Ἰοὺς ἐλέφαντας φασι κύειν ἔτη δύο, 
ὀκτωκαίδεκα" ἐν δὲ τῇ ἐκτέζει δυςοκεῖν. 

Δημάρατον Τιμαίου τοῦ Λοκρῷ ὠκνοτὴν νοσήσαντα 178 
ἄφωνόν φασιν ἐπὶ δέκα γενέσθαι ἡμέρας" ἐν δὲ τῇ ἕνδε- 

καάτῃ ἀὠἀνανήψας βραδέως ἐκ τῆς παρακοπῆς ἔφησεν ἐκεῖνον 

οἱ δὲ μῆνας 17] 

40 τὸν χρόνον ἥδιςα αὐτῷ βεβιῶσθαι. 

ΜΗΧΑΝΙΚΑ. 

’ 
Θιυιδιεω τῶν μὲν κατὰ φύσιν συμβαινόντων, ὅσων 

,ὔ ν 

ἀγτεῖται τὸ αἴτιον, τῶν δὲ παρὼ φύσιν, ὅσα γίνεται διὰ 
,ὔ ’’ δ τύσυν τρὸς τὸ συμφέρον τοῖς ἀνθρώποις. ἐν πολλοῖς γὼρ 

᾿ ,ὔ , ᾽ὔ Ἁ ν ὔ - »ν. “ ἡ φύσις ὑπεναντίον πρὸς τὸ χρήσιμον ἡμῖν ποιεῖ" ἡ μὲν 

᾽ “ ΄ . Ν Ω ἦ ν᾽ 
νων ἐν τῳ γώνει τουτῳ τὰ περὶ τον μοχλον. ἄτοπον γαρ 

Ἁ Ψ᾽ ε “ 

“εἶναι δοκεῖ τὸ κινεῖσθαι μέγα βάρος ὑπὸ μικρᾶς ἰσχύος, 
Α ὰ καὶ ταῦτα μετὰ βώρος πλείονος" ὃ γὰρ ἄνευ μοχλῦ κι- 

, 
νεῖν οὐ δύναταί τις, τῦτο ταὐτὸ βάρος, προσλαβὼν ἔτι τὸ 

γὰρ φύσις ἀεὶ τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον καὶ ὡπλῶς, τὸ δὲ 15 τῇ μοχλοῦ βάρος, κινεῖ θῶττον. πάντων δὲ τῶν τοιούτων 
χρήσιμον μεταβάλλει πολλαχῶς. ὅταν οὖν δέῃ τι παρὰ 

’, “ Ν ΝῚ ν ᾽ ,ὔ , Ὶ - φύσιν πρᾶξαι, διὰ τὸ χαλεπὸν ἀπορίαν παρέχει καὶ δεῖται 
τέχσας. διὸ καὶ καλῦμεν τῆς τέχνης τὸ πρὸς τὰς τοιαύτας 
ἐτορίας βοηθοῦν μέρος μηχανήν. καθάπερ γὰρ ἐποίησεν 

ἔχει τῆς αἰτίας τὴν ἀρχὴν ὁ κύκλος. καὶ τοῦτο εὐλόγως 
συμβέβηκεν" ἐκ μὲν γὰρ θαυμασιωτέρου συμβαίνειν τι 
θαυμαςὺν ὑδὲν ἄτοπον, θαυμασιώτατον δὲ τὸ τἀναντία 

γίνεσθαι μετ᾽ ἀλλήλων. ὁ δὲ κύκλος συνέςηκεν ἐκ τοιότων" 
᾿Αυτιφῶν ὁ ποιητής, οὕτω καὶ ἔχει" τέχνῃ γὼρ κρατοῦμεν, 20 εὐθὺς γὰρ ἐκ κινουμένου τε γεγένηται καὶ μένοντος, ὧν ἡ 

“ ,ὕἷ 
ὧν φύσει νικώμεθα. τοιαῦτα δέ ἐςιν ἐν οἷς τά τε ἐλάττονα 

“ὁ .«- , ) νι ε Ἁ ἕ , - κρατεῖ τῶν μειζόνων, καὶ τὼ ῥοπὴν ἔχοντα μικρὰν κινεῖ 

’ “- 
φύσις ἐςὶν ὑπεναντία ἀλλήλοις. ὥς᾽ ἐνταῦθα ἔς ιν ἐπιβλέ- 

᾿ ’, “ 
ψασιν ἧττον θαυμάζειν τὰς συμβαινούσας ὑπεναντιώσεις 

βάρη μεγάλα, καὶ πάντα σχεδὸν ὅσα τῶν προβλημάτων περὶ αὐτόν. πρῶτον μὲν γὼρ τῇ περιεχούσῃ γραμμῇ τὸν 
μηχανικῶ προσαγορεύομεν. ἔστι δὲ ταῦτα τοῖς φυσικοῖς 

’ ’ ’ ’ὔὕ 

κύκλον, πλάτος οὐθὲν ἐχούσῃ, τἀναντία πως προσεμφαΐ- 
Υ ὔ ,ὔ 

τροβλήμασιν οὗτε ταὐτὰ πάμπαν ἦτε κεχωρισμένα λίαν, 25 νεται, τὸ κοῖλον καὶ τὸ κυρτόν. ταῦτα δὲ διέςηκεν ἀλλή- 

ἀλλὰ κοινὰ τῶν τε μαθηματικῶν θεωρημάτων καὶ τῶν 
φυσικῶν" τὸ μὲν γὰρ ὡς διὰ τῶν μαθηματικῶν δῆλον, τὸ 
ἃ περὶ ὃ διὰ τῶν φυσικῶν. περιέχεται δὲ τῶν ἀπορουμέ- 

,ὔ ’ , 
λὼν ὃν τρόπον τὸ μέγα καὶ τὸ μικρόν᾽" ἐκείνων τε γὰρ 

΄ Ἁ ’ , μέσον τὸ ἴσον καὶ τότων τὸ εὐθύ. διὸ μεταβάλλοντα εἰς 
᾽ὕὔ Ὰ 

ἄλληλα τὼ μὲν ἀναγκαῖον ἴσα γενέσθαι πρότερον ἢ τῶν 

πὶ λυχάομω Ἀ4Ν40“5.759. ἢ 2. ἀμβλυωπίας ἈΦ ΝηΟοζυώ. 8. τμώκω 89. ἢ κίσσυρι 55, κίσσηρι ΚΑ Ν.85. 
4. ἀρτέμιδι Να. Ἰ 5. ἰλ. ἔτη δύο τίκτειν ΛΩΝ 85.} 7. τημάρατον ΝοΟ΄ζ55, ἢ .9. ἀναήψαντα 85, οπιῖεδο ἔφησεν. ΠΟ 10. αὐτῷ 

ϑλςα τὸν χρόνον 50. ζ)9. 

Οούϊοες ΡῈ" εἰ πἴμο ἰπάδ Δ8.Η:. Τίς, τὸ μηχανικὰ τοῦ ἀριφοτέλσυς Φ. 
11. ἴσον Ἐξφ. ἢ 16. παρὰ τὴν φύσιν φ. ἢ :21. τὸ] τῶν Ἐ’΄“. 1 μαθημάτων Ἐξ“. ἢ 28. π ἀπορουμέτης Φ- 

, 41. ] τούτων ἐν Κ“φ. ἵ 12, εἶναι οὶ Ἐ; 5. ἢ 14. τῦτ᾽ αὐτὸ τὸ διὰ [ προσλαβὸν 75. 
τι ἱκυμαςικὸν Ἐῦ’.. ἢ 19. σὺν ἀλλήλοις Ῥ ἢ 20. καὶ] ἐμ 5. ἢ 23. 
ἐὴ τὸ Η“. ἃ 28. ἀναγκεῖς ΗΠ“, ἀνὰ φ. 

ἵ 171. ϑαυμασιωτέρας 75. 1 συμβαΐνει 

ἢ οἵα φ. Π 25. διφήκατον 579. ἢ 36. ἱκεῖνον φ᾿ 1 27. μέσον 

Η 



848 ΜΗΧΚΑΝΙΕΙΚΑ. 

ἄκρων ὁποτερονῶν, τὴν δὲ γρωμμὴν εὐθεῖαν, ὅταν ἐκ κυρ- Πρῶτον μὲν ἦν τὰ συμβαίνοντα περὶ τὸν ζυγὸν ἀπο- ἢ 
τῆς εἰς κοῖλον ἢ πώλιν ἐκ ταύτης γίνηται κυρτὴ καὶ περν- ρεῖται, διὰ τίνα αἰτίαν ἀκριβέςερά ἐςι τὰ ζυγὼ τὰ μείζω 
φερής. ἣν μὲν ἕν τῦτο τῶν ὠτόπων ὑπάρχει περὶ τὸν κύ- τῶν ἐλαττόνων. τότε δὲ ἀρχαί, διὰ τί ποτε ἐν τῷ κύκλῳ 
κλον, δεύτερον δὲ ὅτι ἅμα κινεῖται τὰς ἐναντίας κινήσεις ἡ πλεῖον ὠἀφεστηκυῖα γραμμὴ τοῦ κέστρου τῆς ὀγγὺς τῷ 
ἅμα γὰρ εἰς τὸν ἔμπροσθεν κινεῖται τόπον καὶ τὸν ὄπισθεν. 5 αὐτῇ ἰσχύν κινουμένης θῶττον φέρεται τὴς ἐλαίττονος; τὸ. 
ἥ τὸ γράφεσα γραμμὴ τὸν κύκλον ὡσαύτως ἔχει" ἐξ “γὰρ θᾶττον λέγεται διχῶς" ὧν τε γὰρ ἐν ἐλάττονι χρόνῳ 
ὅ γὰρ ἄρχεται τόπε τὸ πέρας αὐτῆς, εἰς τὸν αὐτὸν τῦτον τόπον ἧσον τόπον διεζέλθῃ, θῶττον εἶναι λέγομεν, καὶ ἐὰν ἐν 
ἔρχεται πάλιν" συνεχῶς γὰρ κινυμένης αὐτῆς τὸ ἔσχατον πλείω. ἡ δὲ μείζων ἐν ἴσῳ χρόνῳ γράφει μείζονω κύκλον" 
πάλιν ἀπῆλθε πρῶτον, ὥςε καὶ φανερὸν ὅτι μετέβαλεν ὁ γὼρ ἐκτὸς μείζων τῷ ἐντός. αἴτιον δὲ τότων ὅτι φέρεται 

ἐντεῦθεν. διό, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ὑδὲν ἄτοπον τὸ 10 δύο φορὰς ἡ γράφυσα τὸν κύκλον. ὅταν μὲν ἦν ἐν λόγῳ 
πάντων εἶναι τῶν θαυμάτων αὐτὸν ἀρχήν. τὰ μὲν ἦν περὶ τινὶ φέρηται, ἐπ᾽ εὐθείας ἀνάγκη φέρεσθαι τὸ φερόμενον, 
τὸν ζυγὸν γινόμενα εἰς τὸν κύκλον ἀνάγεται, τὰ δὲ περὶ καὶ γίνεται διάμετρος αὐτὴ τοῦ σχήματος ὃ ποίζσιν αἱ 
τὸν μοχλὸν εἰς τὸν ζυγόν, τὼ δ᾽ ἄλλα πάντα ᾿σχεδὸν τὰ ἐν τότῳ τῷ λόγῳ συντεθεῖσαι γραμμαί. ἔςω γὰρ ὁ λόγος 
περὶ τὰς κινήσεις τὼς μηχανικὰς εἰς τὸν μοχλόν. ἔτι δὲ ὃν φέρεται τὸ φερόμενον, ὃν ἔχει ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΑΤ'" 
διὰ τὸ μιᾶς οὔσης τῆς ἐκ τῷ κώτρυ γραμμῆς μηθὲν ἕτερον 15 καὶ τὸ μὲν ΑΤ' φερέσθω πρὸς τὸ Β, ἡ δὲ ΑΒ ὑποφερέσθω 
ἑτέρῳ φέρεσθωι τῶν σημείων τῶν ἐν αὐτὴ ἰσοταχῶς, ὠλλ᾽ ἀεὶ πρὸς τὴν ΗΓ" ἐνηνέχθω δὲ τὸ μὲν Α πρὸς τὸ Δ, ἡ δὲ ἐφ᾽ 
τὸ τὸ μένοντος πέρατος πορρώτερον ὃν θᾶττον, πολλὰ τῶν θαυ- 
μαϊζομένων συμβαίνει περὶ τὼς κινήσεις τῶν κύκλων" περὶ 
ὧν ἐν τοῖς ἑπομένοις προβλήμασιν ἔςαι δῆλον. διὰ δὲ τὸ 

ἢ ΑΒ πρὸς τὸ Ἐ. εἰ οὖν ἐπὶ τῆς φορᾶς ὁ λόγος ἦν ὃν ἡ 

ΑΒ ἔχει πρὸς τὴν ΑΤ', ἀνάγκη καὶ τὴν ΑΔ πρὸς τὴν 
ΑΕ τῦῶτον ἔχειν τὸν λόγον. ὅμοιον ἄρα ἐςὶ τῷ λόγῳ τὸ 

τὰς ἐναντίας κινήσεις ἅμα κινεῖσθαι τὸν κύκλον, καὶ τὸ 20 μικρὸν τετράπλευρον τῷ μείζόνι, ὥςε καὶ ἡ αὐτὴ διάμε- 
μὲν ἕτερον τῆς διαμέτρε τῶν ἄκρων, ἐφ᾽ ἦ τὸ Α,, εἰς τῦμ- τρος αὐτῶν, καὶ τὸ Α ἔςαι πρὸς Ζ. τὸν αὐτὸν δὴ τρό- 
προσθεν κινεῖσθαι, θάτερον δέ, ἐφ᾽ οὗ τὸ Β, εἰς τὔπισθεν, πον δειχθήσεται κἂν ὁπουοῦν διαληφθῇ ἡ φορά- αἰεὶ γὰρ 

ὔ ΄ΥΡΥΟΝ -»“" ᾽ ΝῚ «- ἕ. ». ἃ τἂν δὶ ΓΑ λφΨ κ᾿ ἈῚ ν Ν δὶ ,ὔ 
κατασκευάζεσί τινες ὥς᾽ ἀπὸ μιᾶς κινήσεως πολλὺς ὑπε- ἔς αι ἐπὶ τῆς διαμέτρου, φανερὸν ἦν ὅτι τὸ κατὰ τὴν διά- 

, Υ » ,, “ ἃ ᾽ ἐ ᾽ ΄, ᾿ δύ “--» ν -“ ..᾿ 
ναντίες ὦμα κινεῖσθαι κύκλους, ὥσπερ οὺὃς ἀνατιθέασιν ἐν μετρον φερόμενον ἐν δύο φοραῖς ἀνάγκη τὸν τῶν πλευρῶν 
τοῖς ἱεροῖς ποιήσαντες τροχίσκους χαλκοῦς τε καὶ σιδηρῶς. 25 φέρεσθαι λόγον. εἰ γὰρ ἄλλον τινά, οὐκ οἰσθήσεται κατὰ 
εἰ γὰρ εἴη τὸ ΑΒ κύκλε ἁπτόμενος ἕτερος κύκλος ἐφ᾽ ὦ τὴν διάμετρον. ἐὰν δὲ ἐν μηδενὶ λόγῳ φέρηται δύο φορὰς 
ΓΔ, τῇ κύκλου τοῦ ἐφ᾽ ᾧ ΑΒ κινουμένης τῆς διαμέτρε κατὰ μηδένα χρόνον, ἀδύνατον εὐθεῖαν εἶναι τὴν φοράν. 
εἰς τύμπροσθεν, κινηθήσεται ἡ Τ' Δ εἰς τοὔπισθεν τῷ κύκλε ἔςω γὰρ εὐθεῖα. τεθείσης ἕν ταύτης διαμέτρου, καὶ παρα-- 
τῷ ἐφ᾽ Ὁ Α,, κινουμώης τῆς διαμέτρου περὶ τὸ αὐτό. εἰς πληρωθεισῶν τῶν πλευρῶν, ἀνάγκη τὸν τῶν πλευρῶν λόγον 
τὐναντίον ἄρα κινηθήσεται ὁ ἐφ᾽ οὗ Τ'Δ κύκλος τῷ ἐφ᾽ 30 φέρεσθαι τὸ φερόμενον' τῦτο γὰρ δέδεικται πρότερον. οὐκ 

ὃ τὸ ΑΒ᾽ καὶ πάλιν αὐτὸς τὸν ἐφεζῆς, ἐφ᾽ οὗ ἘΖ, εἰς ἄρα ποιήσει εὐθεῖαν τὸ ἐν μηδενὶ λόγῳ φερόμενον μηδένα 
᾿ ’ .«“ ΄ φι νἢ ΕΝ »,) ν "Ν , ᾽Ν ΄ ΄ ᾽ . ,ὔ ᾿ ὩΝΝ τὐναντίον αὐτῷ κινήσει διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. τὸν αὐτὸν δὲ χρόνον. ἐὰν γάρ τινώ λόγον ἐνεχθὴ ἐν χρόνῳ τινί, τῦτον 

τρόπον κἀν πλείους ὦσι, τῦτο ποιήσυσιν ἑνὸς μόνε κινηθώ- ἀνάγκη τὸν χρένον εὐθεῖαν εἶναι φορὰν διὰ τὰ προειρημένα. 
’, Ψ᾿ , ς ΄,΄ ᾽ -“ ΄ Ἁ -ν ᾿ ΄ ’ ἐν: Ἁ » 

τος. ταύτην οὖν λαβόντες ὑπάρχουσαν ἐν τῷ κύκλῳ τὴν ὥστε περιφερὲς γίνεται, δύο φερόμενον φορὰς ἐν μηθενὶ 
φύσιν οἱ δημιουργοὶ κατασκευαζουσιν ὄργανον κρύπτοντες 35 λόγῳ μηθένω χρόνον. ὅτι μὲν τοίνυν ἡ τὸν κύκλον γραΐ-- 

Ν ᾽ ὕ 2 ν -“ ,’ ΝῚ ΄ ΝῚ ,’ Ἂς ᾿ , » ΄, τὴν ἀρχήν, ὅπως ἢ τοῦ μηχανήματος φανερὸν μόνον τὸ ᾧουσα φέρεται δύο φορὰς ἅμα, φανερὸν ἔκ τε τούτων, 
θαυμαςόν, τὸ δ᾽ αἴτιον ἄδηλον. καὶ ὅτι τὸ φερόμενον κατ᾽ εὐθεῖαν ἐπὶ τὴν κάθετον ἀφι-- 

1. ὁποτερῶν ῬΉΈΡΦ. Π 2. κοίλην ἩΠΡῬζ. Π ηύεται οοάΐοεΒ. Π 3. ἦν οπὶ Ὦξσ. ἢ κύκλον οπὶ ῬΈΡΩς. ἃ, τὸς ἱναντίας κινή-- 
σεις ὁπὰ Φ. Ι 5. καὶ] καὶ εἰς Ἐξφ. 6. ἔχει ὡσαύτως 575. ἢ 1. ἔρχεται τόπον Ῥφ. ἢ 11. μαθημάτων Ἧο. ἢ 14. περὶ τὰς μη- 
χανικὸὶς κινήσεις εἰς Ἡ-. Ι 20. καὶ οπι τὐνής Ἰ τὸν Ἐξ“. Η! 23. ὑπεναντίως 5. ἢ ὅ5. τε οτὰ “9, ἢ 21. τοῦ δηῖο ὑῤ᾽ αὐ Μ2“. ὃ 

29. ὦ Ῥᾳ. Ἰ" 30. ὁ ἰφ᾽ ἢ οοὐΐοεα ἐφ᾽ ζ ὁ. ΠΠ 31. ᾧ ῬΡα. "ἡ ὦ ῬΗΦ»»- 1 32. δὲ οπι 5. 
ἀ. κέντρου] κ Ῥ;Ἐ-. ἢ 6. ἀρνεῖται ! 8. δὲ μεῖζον ἢ. ̓ 10. λίγνυ ἘΞ“.} 12. αἱ οπὶ Ὁ. ἢ 15. Τ' οπι Ῥ;Ρ. ἢ 16. Η] 8 

ῬΡΡ. ἢ 11. εἢ ἐκ ῬΈΚ2. 11 18. τὴν ΑἘ] δὲ Φ’Ἐ5. 1 20. τῷ μείζονι οἱ καὶ οπι ῬΡ; 5. ἢ 21. Α] ὃ ἢ . 1] δὴ] ἵν ἘΞ“. 1} 24. 
πλειόνων ῬΈΡ. 1] 25. οἰδήσεται Ἐξ“. 1 30. ταῦτα ἘΡ’5. 1 31, τῷ Ἐ}’4. ΠΓ 32. χρόνῳ] λόγω ῬΈΡ4. ἢ 88. προειρημένα πρότερον, ὥς ε 
Ῥ."᾿ὶ 31. τὸ οι ΡῈ". ' 



ΜΗΧΑΝΙΚΑ. 

πνεῖται, ὥςε εἶναι πάλιν αὐτὴν ἀπὸ τῷ κέντρου κάθετον. 

ἔζω κύκλος ὁ ΑΒΤ', τὸ δ᾽ ἄκρον τὸ ἐφ᾽ ὃ Β φερέσθω 
ἐκὶ τὸ Δ’ ἀφιινεῖται δέ ποτε ἐπὶ τὸ Γ΄, εἰ μὲν ἕν ἐν τῷ 
λόγῳ ἐφέρετο ὃν ἔχει ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΙ᾽, ἐφέρετο ἂν 
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, 3 δὴ χρόνῳ ἡ ΑΘ τὴν ΧΘ ἐνηνέχθη, ἐν τοσούτῳ χρόνῳ ἐν 
τῷ κύκλῳ τῷ μείζονι μείζονα τῆς ΒῺ ἐνήνεκται τὸ ἄκρον 
τῆς ΒΑ. ἡ μὲν γὰρ κατὰ φύσιν φορὰ ἴση, ἡ δὲ πκαρὼ 
φύσιν ἐλάττων" ἡ δὲ ΒΎ τῆς ΖΧ. δεῖ δὲ ἀνάλογον εἶναι, 

τὴν διαίμιετρον τὴν ἐφ᾽ ἢ ΒΡ. νῦν δέ, ἐπείπερ ἐν οὐδενὶ 5 ὡς τὸ κατὰ φύσιν πρὸς τὸ κατὰ φύσιν, τὸ παρὰ φύσιν 
λόγῳ, ἐπὶ τὴν περιφέρωαν φέρεται τὴν ἐφ᾽ ἧ ΒΕΤΙ. ἐὰν 
δὲ δυοῖν φερομένοιν ὠπὸ τῆς αὐτῆς ἰσχύος τὸ μὲν ἐκκρού- 
τὸ πλεῖον τὸ δὲ ἔλαττεν, εὔλογον βραδύτερον κινηθῆναι 
τὸ τλεῖον ἐκκρουόμενον τῷ ἔλαττον ἐκκρονομένου" ὃ δοκεῖ 

πρὸς τὸ παρὰ φύσιν. μείζονα ἄρα περιφέρειαν διελήλυθε 
τὴν ΗΒ τῆς ὩΒ. ἀνάγκη δὲ τὴν ἨΒ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ 
διεληλυθέναι" ἐνταῦθα γὰρ ἔς κι, ὅταν ἀνάλογον ὠμφοτέ- 

ρὼς συμβαίνῃ τὸ παρὰ φύσιν πρὸς τὸ κατὰ φύσιν. εἰ δὴ 
συμβαίσειν ἐπὶ τῆς μείζονος καὶ ἐλάττονος τῶν ἐκ τοῦ 10 μεῖζόν ἐςὶ τὸ κατὰ φύσιν ἐν τῇ μείζονι, καὶ τὸ παρὰ φύ- 
πότρου γρωφουσῶν τοὺς κύκλνυς. διὰ γὰρ τὸ ἐγγύτερον 
εἶναι τὰ μένοντες τῆς ἐλάττονος τὸ ἄκρον ἢ τὸ τῆς μείζο- 
νς, ὥσπερ ἀντισπώμενον εἰς τὐναντίον, ἐπὶ τὸ μέσον βρα- 

σιν μᾶλλον ἂν ἐνταῦθα συμπίπτοι μοναχῶς, ὥς ε τὸ Β ἐγη- 

νέχϑαι ἂν τὴν ΒῊ ἐν τῷ ἐφ᾽ Ὁ Χ σημεῖον. ἐνταῦθα γὰρ 

κατὰ φύσιν μὲν γίνεται τῷ Β σημείῳ τὸ κέντρον (ἔςι γὰρ 
δτερον φέρεται τὸ τῆς ἐλάττονος ἄκρον. πασῃ μὲν οὖν αὐτὴ ἀπὸ τὸ Η κάθετος), παρὰ φύσιν δὲ ἐς τὸ ΚΒ. ἔςι 
πίκλον γραφούσῃ τοῦτο συμβαίνει, καὶ φέρεται τὴν μὲν 15 δὰ ὡς τὸ ΗΕ. πρὸς τὸ ΚΒ, τὸ ΘΖ πρὸς τὸ ΖΧ, φανερὸν 
πατὰ φύσιν κατὼ τὴν περιφέρειαν, τὴν δὲ παρὰ φύσιν δὲ ἐὰν ἐπιζευχθῶσιν ἀπὸ τῶν Ἐ Χ ἐπὶ τὰ ΗΘ. εἰ δὲ 

ὃς τὸ πλάγιον καὶ τὸ κέντρον. μείζω δ᾽ ἀεὶ τὴν παρὰ ἐλάττων ἢ μείζων τῆς ΗΒ ἔςαι, ἣν ἠνέχθη τὸ Β, ὑἐχ ὁμοίως 
φύτο ἡ ἐλάττων φέρεται" διὰ γὰρ τὸ ἐγγύτερεν εἶναι τῷ ἔςαι οὐδὲ ἀνάλογον ἐν ἀμφοῖν τὸ κατὰ φύσιν πρὸς τὸ 
πέντρι τοῦ ὠντισπῶντος κρατεῖται μᾶλλον. ὅτι δὲ μεῖζον παρὰ φύσιν. δι᾿ ἣν μὲν τοίνυν αἰτίαν ἀπὸ τῆς αὐτῆς 
τὸ ταρὰ φύσιν κινεῖται ἡ ἐλάττων τῆς μείζονος τῶν ἐκ τῷ 20 ἰσχύος φέρεται θῶττον τὸ πλέον ἀπέχον τῇ κέστρα σημεῖον, 
πόγου γραφουσῶν τοὺς κύκλους, ἐκ τῶνδε δῆλον. ἔστω δῆλον διὰ τῶν εἰρημένων" διότι δὲ τὰ μὲν μείζω ζυγὰ 
χύχλος ἐφ᾽ οὗ ΒΓΔΕ, καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ ἐλάττων, ἀκριβέςερα ἐξι τῶν ἐλαττόνων, φανερὸν ἐκ τότων. γίνεται 
ἐφ᾽ ὕ ΧΝ ΝΞ, περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον τὸ Α΄ καὶ ἐκθεβλή- γὰρ τὸ μὲν σπάρτον κέντρον (μίψει γὰρ τοῦτο), τὸ δὲ ἐπὶ 
άωμσαν αἱ διάμετροι, ἐν μὲν τῷ μεγάλῳ, ἐφ᾽ ὧν ΓΔ ἑκάτερον μέρος τῆς πλάςιγγος αἱ ἐκ τῷ κέντρου. ἀπὸ οὖν 
καὶ ΒΕ., ἐν δὲ τῷ ἐλάττονι αἱ ΙΧ ΝΙ͂Ϊ' καὶ τὸ ἑτερόμη- 25 τοῦ αὐτοῦ βάρους ἀνάγκη θᾶττον κινεῖσθαι τὸ ἄκρον τῆς 
πες χαραπεπληρώσθω, τὸ ΔΎΡΤ, εἰ δὴ ἡ ΑΒ γράφυσα πλάςιγγος, ὅσῳ ὧν πλεῖον ἀπέχη τοῦ σπάρτον, καὶ ἔνια 
κύκλον ἥξει ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὅθεν ὡρμήθη ἐπὶ τὴν ΑῈ,, δῆλον μὲν μὴ δῆλα εἶναι ἐν τοὺς μικροῖς ζυγοῖς πρὸς τὴν αἴσθησιν 
ὅτι φέρεται πρὸς αὑτήν. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ΑΧ πρὸς τὴν ἐπιτιθέμενα βρη, ἐν δὲ τοῖς μεγάλοις δῆλα οὐθὲν γὰρ 
ΑΧ ἥξει. βραδύτερον δὲ φέρεται ἡ ΑΧ τῆς ΑΒ, ὥσπερ κωλύει ἔλαττον κινηθῆναι μέγεθος ἢ ὥστε εἶναι τῇ ὕψει 
ἔρηται, διὰ τὸ γίνεσθαι μείζονα τὴν ἔκχρουσιν καὶ ὠντι- 30 φανερόν. ἐπὶ δὲ τῆς μεγώλης πλάςιγγος ποιεῖ ὁρατὸν τὸ 
στᾶσθαι μᾶλλον τὴν ΑΧ, ἤχθω δὲ ἡ ΑΘΗ, καὶ ἀπὸ αὐτὸ βάρος μέγεθος. ἔνια δὲ δῆλα μὲν ἐπ᾿ ἀμφοῖν ἐστί, 
ἣν Θ᾽ κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΒ ἡὶ ΘΖ ἐν τῷ κύκλῳ, καὶ πα- ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ τῶν μειζόνων διὰ τὸ πολλῷ 

λυ ἀπὸ τῇ Θ ἤχθω παρὰ τὴν ΑΒ ἡ ΘΏ, καὶ ἡ ΩΥ μεῖζον γίεσθαι τὸ μέγεθος τῆς ῥοπῆς ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ βά- 
ἐκὶ τὴν ΑΒ κάθετον, καὶ ἡ ἨἩΚ. αἱ δὴ ἐφ᾽ ὧν ΩΥ καὶ ρους ἐν τοῖς μείζοσι. καὶ διὰ τοῦτο τεχνάζεσιν οἱ ἁλουρ- 
ΘΖ ἴσαι. ἡ ἄρα ΒΎ ἐλάττων τῆς ΧΖ' αἱ γὼρ ἴσαι 35 γοπῶλαι πρὸς τὸ παρακρούεσθαι ἱστάντες, τό τε σπάρτον 
εὐθεῖαι ἐπ᾿ ἀνίσους κύκλους ἐμβληθεῖσαι πρὸς ὀρθὰς τῇ οὐκ ἐν μέσῳ τιθέντες, καὶ μόλυβδον τῆς φάλαγγος εἰς 
διαμέτρῳ ἔλαττον τμῆμα ἀποτέμνουσι τῆς διαμέτρου ἐν θάτερον μέρος ἐγχέοντες, ἢ τοῦ ξύλου τὸ πρὸς τὴν ῥίζαν 
τοῖς μείζοσι κύκλοις, ἔς! δὲ ἡ ΩὩΥ ἴση τῇ ΘΖ. ἐν ὅσῳ πρὸς ὃ βούλονται ῥέπειν ποίζντες, ἢ ἐὰν ἔχῃ ὄζον" βαρύ- 

8. ποῦ ἘΡο. 1 ἀ. ἡ βὲ εἡ ἱφέρετο ῬΌ;ΞΞ“. αὶ 5. ἱπὴ ἘΡ5. ὶ 6. φέρηται Ῥ. ἢ 8. βραδυτέραν Ἐ»’ 4. ἢ 13. μέσον τὸ μὶν βραδύτερον 

ῬΡἘ“. Ε 15. κύχλω Ῥ. Ἀ 18. καὶ ἐλάττω ῬΉΡα. {τὸ γὰρ Ῥ. ἢ 28. τὸ Α οπι ῬΡ. 29. ἡ ΑΧ -- 30. εἴρηται οπι ἢ» 5. ἢ 33. 
κὰ} τὸ Ἐκ. 1 34. 4] κἱ ῬΈ». ἃ 35. ΧΖ] χε , Ἐ»: οὐαϊεῖν ἴσως ὀφείλει χζ, ἢ 36. κύκλουν Ἐ» 5. ἢ ρ τῇ Ρ. 

2. τῷ μείζενι οἵα Ῥ. [ 5. τὸ ροδὲ ὡς εἰ τὸ παρ -- 6. φύσιν οαι ἢ“. ᾿ὶ 9. συμβαίνειν Ἐξ’5. ἢ 12. τῷ} τ δηῖς Ἰασυπδπι 
ῬΡΡ-. αὶ 15. τὸ φοεῖ ὡς οἵα ἢ». 17. 4] οοάϊοεδ ἡ. τῆοχ οἱὴ ἧρ ἢ 18. τὸ κατὰ φύσι] κατὰ φορὰν  ὸ || 20. ροεὶ σημεῖον Ῥ καὶ 
μ  άφει ἡ μείζων. ἰἴετα ἘΡ’5, οτηίδϑο ἰὼ ἰδοῦσα μ᾿ ἢ 21. δὲ εἰ μὴν οπι ». ἢ 21. τοῦ οὖν ΡΖ“. ἢ 217. αἴσθησιν τὰ ἐπιτ. ῬΈΡ'“. 1: 29. 

κυδῇ Ῥ, κινεῖσθαι ἘΣ“ 35. τῷ Ῥ. αὶ τόῇ τάς ἘΞ“. 'ὶ 836. μόλιβδει ῬῈΡ 4. 1 87. ἐκχέοντες Ἐξ’. ἢ τὸ οἵα Ῥ. ἢ 38. ἔχει ἢ. 
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880 ΜΗΧΑΝΙΚΑ. 

τερον γὰρ ἐν ᾧ μέρος ἡ ῥίζα τῇ ζύλε ἐςίν, ὁ δὰ ὕζος ῥίζα ὧν τὸ κινώμενον βάρος πρὸς τὸ κινῦν, τὸ μῆκος πρὸς τὸ μῇ- 
τίς ἐςτν. κος ἀντιπέπονθεν.. αἰεὶ δὲ ὅσῳ ἂν μεῖζον ἀφεςήκῃ τῷ ὑπο-. 

Διὰὼ τί, ἐὰν μὲν ἄνωθεν ἢ τὸ σπαρτίον, ὅταν κάτωθεν μοχλίν, ῥᾷον κινήσει. αἰτία δέ ἐςιν ἡ προλεχθεῖσα, ὅτι ἡ 
ῥέψαντος ἀφέλῃ τὸ βάρος, πάλιν ἀναφέρεται τὸ ζυγόν, πλεῖον ἀπέχεσα ἐκ τῷ κώτρε μείζονα κύκλον γρώφει. ὥς ε 
γΝ Δ ,ὕ ε -“ ᾿ ᾽ ὕ ᾽ Ἁ Ἀ γ,. “ ,» “ ᾽ ᾿ ΄ ΝΥ “ Ν ἐὰν δὲ κάτωθεν ὑποστῇ, οὐκ ἀναφέρεται ἀλλὰ μένει; ἢ 5 ὠπὸ τῆς αὐτῆς ἰσχύος πλέον μεταστήσεται τὸ κινοῦν τὸ 
διότι ἄνωθεν μὲν τῷ σπαρτίε ὄντος πλεῖον τῇ ζυγοῦ γίεται πλεῖν τοῦ ὑπομοχλίου ἀπέχον. ἔςω μοχλὸς ἐφ᾽ οὗ ΑΒ, 

βάρος δὲ ἐφ᾽ ᾧ τὸ Τ', τὸ δὲ κινὸν ἐφ᾽ ᾧ τὸ Δ, ὑπομόχλιον 
ὥστε ἀνάγκη ἐστὶ κάτω ῥέπειν τὸ πλέον, ἕως ἂν ἔλθῃ ἡ ἐφ᾽ ᾧ τὸ Ε, τὸ δὲ ἐφ᾽ ᾧ τὸ Δ κινῆσαν ἐφ᾽ ᾧ τὸ Ἡ, κι- 

δίχα διαιροῦσα τὸ ζυγὸν ἐπὶ τὴν κάθετον αὐτήν, ἐπικει- γνόμενον δὲ τὸ ἐφ᾽ Ὁ Τ', βάρος ἐφ᾽ ὦ Κ. 

2 

τὸ ἐπέκεινα τῆς καθέτου; τὸ γὰρ σπαρτίον ἐςὶ κάθετος. 

΄ »“ ,ὔ ᾽ “ιν ,ὕὔ “ “ 
μένου τοῦ βάρους ἐν τῷ ἀνεσπασμένῳ μορίῳ τοῦ ζυγοῦ. τὸ 

Ν , - ν -»“ ἃ , 
Διὼ τί οἱ μεσόνεοι μάλιςα τὴν ναῦν κινοῦσιν; ἢ διότι ἃ 

ἔξω ἵυγὸν ὀρθὸν ἐφ᾽ οὗ ΒΤ', σπαρτίον δὲ τὸ ΑΔ. ἐκ- ἡ κώπη μοχλός ἐςιν; ὑπομόχλιον μὲν γὰρ ὁ σκαλμὸς γέ 
βαλλόμενον δὴ τῦτο κάτω κάθετος ἔςαι ἐφ᾽ ἧς ἡ ΑΔΙ. 

ἐὰν ᾿οὖν ἐπὶ τὸ Β ἡ ῥοπὴ ἐπιτεθῇ, ἔςιαι τὸ μὲν Β ἦ τὸ Ε, 

τὸ δὲ Τ' ὖ τὸ Ζ, ὥςε ἡ δίχα διαιροῦσα τὸ ζυγὸν πρῶτον 

νεται (μένει γὼρ δὴ τοῦτο), τὸ δὲ βάρος ἡ θάλαττα, ἂν 
ἀπωθεῖ ἡ κώπη" ὁ δὲ κινῶν τὸν μοχλὸν ὁ ναύτης ἐστόν. 

ἀεὶ δὲ πλέον βάρος κινεῖ, ὅσῳ ἂν πλέον ὠἀφεςήκῃ τῷ ὑπο- 

μὲν ἣν ἡ ΔΝ τῆς καθέτου αὐτῆς, ἐπικειμένης δὲ τῆς ῥο- τ μοχλίου ὁ κινῶν τὸ βάρος" μείζων γὰρ οὕτω γίνεται ἡ ἐκ 
τῆς ἔςαι ἡ ΔΘ᾽ ὥςε τῷ ζυγὰ ἐφ᾽ ᾧ ἘΖ τὸ ἔξω τῆς κα- τῷ κῴτρι, ὁ δὲ σκαλμὸς ὑπομόχλιον ὧν κέντρον ἐστίν. ἐν 

-θέτου τῆς ἐφ᾽ ἧς ΑΒ, τῦ ἐν ᾧ ΦΠ, μείζω τοῦ ἡμίσεος. μέσῃ δὲ τῇ νηὶ πλεῖστον τῆς κώχης ἐντός ἐςιν" καὶ γὰρ ἡ 

ἐὰν οὖν ὠφαιρεθὴ τὸ βάρος ἀπὸ τὸ Ἑ, ἀνάγκη κάτω φέ- ναῦς ταύτῃ εὐρυτάτη ἐστίν, ὥστε πλεῖον ἐπ᾿ ἀμφὕτερα ἐν- 
“΄. ,» Ἁ ,Ν " ᾽ Υ̓́ Ν ὕ -“7 ͵ ς ͵ 3 ν᾿ “ “ 

ρεσθαι τὸ Ζ' ἔλαττον γώρ ἐςι τὸ Ἑ. ἐὰν μὲν οὖν ἄνω τὸ δέχεσθαι μέρος τῆς κώπης ἑκατέρου τοίχου ἐντὸς εἶναι τῆς. 
σπαρτίον ἔχη, πάλιν διὰ τῦτο ἀναφέρεται τὸ ζυγόν. ἐὰν 20 νεώς. κινεῖται μὲν ἕν ἡ ναῦς διὰ τὸ ὠπερειδομένης τῆς κώ- 
δὲ κάτωθεν ἤ τὸ ὑποκείμενον, τοὐναντίον ποιεῖ" πλεῖον γὼρ 
γίνεται τῇ ἡμίσεος τῷ ζυγῦ τὸ κάτω μέρος ἢ ὡς ἡ κάθετος 

. "5" ᾽ ᾿ Ἁ ῷ ΄ Ἁ ΝΣ διαιρεῖ ὥςε οὐκ ἀναφέρεται" κουφότερον γὰρ τὸ ἐπηρτη- 
μένον. ἔςω ζυγὸν τὸ ἐφ᾽ οὗ ΝΗ͂, τὸ ὀρθόν, κάθετος δὲ ἡ 

᾿ Ἁ , ν γ “:ὦ ᾽ ν»νΝ 4. 
χης εἰς τὴν θάλασσαν τὸ ἄκρον τῆς κώπης τὸ ἐντὸς προϊέναι 

᾽ δ ν᾽ Ἁ » -“ -“ 
εἰς τὸ πρόσθεν, τὴν δὲ ναῦν προσδεδεμένην τῷ σκαλμῷ συμ- 

“. - νι Υ “ , - ᾿ν ’ ΑΛ 
προϊέναι, ἢ τὸ ἄκρον τῆς κώπης. ἣ γὰρ πλείςην θάλασσαν 

διαιρεῖ ἡ κώπη, ταύτῃ ἀνάγκη μάλιςα προωθεῖσθαι" πλεῖ 
ΚΛΜ. δίχα δὴ διαιρεῖται τὸ ΝΞ. ἐπιτεθέντος δὲ βαρους Ὡς ςὴν δὲ διαιρεῖ ἢ πλεῖςον μέρος ἀπὸ τῷ σκαλμῆ τῆς κώπης 
ἐπὶ τὸ Ν, ἔςαι τὸ μὲν Ν ὃ τὸ Ο, τὸ δὲ Ξ' οὗ τὸ Ρ, ἡ δὲ 

ΚΑ τὸ ΔΘ, ὥςε μεῖζόν ἐςι τὸ ΚΟ τὸ ΔΡ τῷ ΘΚΛ. 
ἣν, ἫΝ ,ὔ καὶ “ ΄ 2. 7 ) “ καὶ ἀφαιρεθέντος οὖν τῷ βάρους ἀνάγκη μένειν" ἐπίκειται 

γὰρ ὥσπερ βάρος ἡ ὑπεροχὴ ἡ τὰ ἡμίσεος τῷ ἐν ᾧ τὸ Κ,. 

ἐςίν. διὼ τοῦτο οἱ μεσόνεοι μάλιςα κινέσιν' μέγιστον γὰρ 
᾽ Ὁ ΛΥΡν.» ““.» ᾽ ν,»,.,. 2, ἐν μέσῃ νηΐ τὸ ἀπὸ τῇ σκαλμῖ τῆς κώπης τὸ ἐντός ἐς!ν. 

Διὰ τί τὸ πηδάλιον μικρὸν ὄν, καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτῳ τῷ 5 
“λοίῳ, τοσαύτην δύναμιν ἔχει ὥςε ὑπὸ μικροῦ οἴακος καὶ 

Διὼ τί κινῦσι μεγάλα βάρη μικραὶ δυνάμεις τῷ μο- 3) ἑνὸς ἀνθρώπε δυνάμεως, καὶ ταύτης ἠρεμαίας, μεγάλω κε- 
χλῷ, ὥσπερ ἐλέχθη καὶ κατ᾽ ἀρχήν, προσλαβόντι βάρος 
ἔτι τὸ τῇ μοχλοῦ; ῥᾷον δὲ τὸ ἔλαττόν ἐς κινῆσαι βάρος, 

ἔλαττον δέ ἐςιν ἄνευ τῇ μοχλῦ. ἣ ὅτι αἴτιόν ἐςῖιν ὁ μοχλός, 
᾿ ἡ ψΨ' Υ Ἁ ,΄ λ » Υ ζυγὸν [ὧν] κάτωθεν ἔχον τὸ σπαρτίον καὶ εἰς ἄνισα διηρη- 

νεῖσθαι μεγέθη πλοίων; ἢ διότι καὶ τὸ πηδαλιόν ἐστι μο-- 
χλός, καὶ μοχλεύει ὁ κυβερνήτης. ἧἦ μὲν ἦν προσήρμοςαε 
τῷ πλοίῳ, γίνεται ὑπομόχλιον, τὸ δὲ ὅλον πηδάλιον ὁ 
μοχλός, τὸ δὲ βάρος ἡ θάλασσα, ὁ δὲ κυβερνήτης ὁ. κινῶν. 

μένον; τὸ γὰρ ὑπομόχλιον ἀντὶ σπαρτίου γίνεται" μέψει 35 ὁ κατὰ πλάτος δὲ λαμβάνει τὴν θώλασσαν, ὥσπερ ἡ κώπη, 
Ἁ Υγ Ν ᾿ "»" Ν γὰρ ἄμφω ταῦτα, ὥσπερ τὸ κέντρον. ἐπεὶ δὲ θᾶττον ὑπὸ 

»"»"» ΄ - ἢ »“ 2 “« Υ͂ 
τὸ ἴσε βάρες κινεῖται ἡ μείζων τῶν ἐκ τὸ κέντρου, ἔστι δὲ 

τὸ πηδάλιον. ὦ γὰρ εἰς τὸ πρόσθεν κινεῖ τὸ πλοῖον, ἀλλαὼ 
κινύμενον κλίνει, πλαγίως τὴν θάλατταν δεχόμενον. ἐπεὶ 

τρία τὼ περὶ τὸν μοχλόν, τὸ μὲν ὑπομόὄχλιον, σπάρτον γὰρ τὸ βάρος ἥν ἡ θάλασσα, τὐναντίον ἀπερειδόμενον κλῖ- 
καὶ κέντρον, δύο δὲ βάρη, ὅ τε κινῶν καὶ τὸ κινύμενον" ὃ νεῖ τὸ πλοῖον. τὸ γὰρ ὑπομόχλιον εἰς τὐναντίον ςρέφεται., 

44. 1Φ τὸ ἐφ᾽ Ἐξ". 1 ΑΔ] «β Ἐξο. ἃ 13. ἐπιτεθείσεται Ῥ, ἐπιτεθήσεται ἘΣ’ 5, οτυῖϑεο υἱδγαιο ἔςαι. ἢ 49, Ε] ρ ΡΞ“. 24. 
ΜΗ] κξ Ῥ»Ρο. ἢ 25. δ] δεῖ Ἐ».. ἡ νκξ ῬΡ.. ᾿ 21. τῷ] τῷ ῬΈΈ2. 1 28. ἐπὴ κεῖται γὰρ ῬΡΡΦ. καὶ 29. τὸ χ Ῥὶ τῶ χ Ἐξ... 

31. ἀρχάς Ἐξ“. ἢ προσλαμβάνοντες Ῥ. 32. ῥῴδιον οοάϊςεβ, ἢ 84. ζυγὸν κάτωθεν ἔχων ῬΈΡ’“. 1 35. ἀπὶ] τί Ρ. 
2. εἰ 14. ἀφεςήκοι οοαΐοο:. ΠΠ 3. αἴτιον Κ7)5. ἡ 5. τοα]ῖτα καταςήσεται. ἢ 6. ἔςαι ἘἘ5.} 9. τὰ ἘΡ΄. ἢ 4ἡ. πλέον ροεὶ ἄν οπι »7.“. ἢ 

ὑπομόχλου Ἐξ“. ἢ 17. μέσω Ῥ. Ἷ 18. ἀμφοτέροις Ἐξ’ 5. ||} 22, τὸ] τὰ Ἐξ4. ἢ 23. ἢ τὸ] ἃ τὸ ῬΨ5. 1 25. εἰ ῬΌΡ“. 1} 30. μέγα ἢ", 
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ΜΗΧΑΝΙΚΑ. ὶ 8δι 

ἡ θάλασσα δὲ ἐντός" ἐκεῖνο δὲ εἰς τὸ ἐκτός. τότῳ δὲ ἀκο- ἐμπέκηγεν, ὃ δὲ δεῖ κινεῖν βώρος, τὸ πλοῖον, τὸ δὲ κινοῦν 

λυθεῖ τὸ πλοῖον διὰ τὸ συνδεδέσθαι. ἡ μὲν ἦν κώπη κατὼ τὸ ἐν τῷ ἱςίῳ πνεῦμα. εἰ δ᾽ ὅσῳ ὧν πορρώτερον ἢ τὸ ὑπο- 

πλάτος τὸ βάρος ὠῆῆσα καὶ ὑπ᾽ ἐκείνε ἀντωθυμώη εἰς τὸ μόχλιον, ῥᾷον κινεῖ καὶ θᾶττον ἡ αὐτὴ δύναμις τὸ αὐτὸ 

εὐθὺ προάγει" τὸ δὲ πηδάλιον, ὥσπερ κάθηται πλάγιον, βάρος, ἡ οὖν κεραία ἀνώτερον ἀγομένη καὶ τὸ ἱξίον πορ- 
τὴν εἰς τὸ πλάγιον, ἃ δεῦρο ἢ ἐκεῖ, ποιεῖ κίνησιν. ἐπ᾿ ἄκρυ 5 ρώτερον ποιεῖ τῷ ἐδωλίε ὑπομοχλίς ὄντος. 

δὲ καὶ ἐκ ἐν μέσῳ κεῖται, ὅτι ῥᾷςον τὸ κινόέμενον κινῆσαι . Αια τί, ὅταν ἐξ ὁρίας βούλωνται διαδραμεῖν μὴ ὑρίῳ 7 
ἀτ᾽ ἄκρου κινοῦν. τάχιςα γὰρ φέρεται τὸ πρῶτον μέρος τῷ πνεύματος ὄντος, τὸ μὲν πρὸς τὸν κυβερνήτην τὸ ἱστίου 
δὰ τὸ ὥσπερ ἐν τοῖς φερομώοις ἐπὶ τέλει λήγειν τὴν φΦο- μέρος ςέλλονται, τὸ δὲ πρὸς τὴν πρῷραν ποδὶιαῖον ποιησά- 
βάν, ἕτω καὶ τῦ συνεχῇς ἐπὶ τέλες ἀσθενεςάτη ἐςὶν ἡ φορά, μενοι ἐφιᾶσιν; ἢ διότι ἀντισπᾶν τὸ πηδάλιον πολλῷ μὲν 

ἐ δὲ ἀσθενεστάτη, ῥᾳδία ἐκκρούειν. διά τε δὴ ταῦτα ἐν τῇ τὸ ὄντι τῷ πνεύματι ὁ δύναται, ὀλίγῳ δέ, ὃ ὑποςέλλονται. 
πρύμνῃ τὸ πηδαλιόν ἐςι, καὶ ὅτι ἐνταῦθα μικρᾶς κινήσεως προώγει μὲν οὖν τὸ πνεῦμα, εἰς οὔριον δὲ καθίστησι τὸ 

γοιμένης πολλῷ μεῖζον τὸ διάςημα ἐπὶ τῷ ἐσχάτῳ γίνε: πηδάλιον, ἀντισπῶν καὶ μοχλεῦον τὴν θάλατταν. ἅμα 
ται, διὰ τὸ τὴν ἴσην γωνίαν ἐπὶ μείζονα καθῆσθαι, καὶ ὅσῳ δὲ καὶ οἱ ναῦται μάχονται τῷ πνεύματι" ἀνακλίνσι γὼρ 
᾽ μεῖζας ὦσιν αἱ περιέχεσωι. δῆλον δὲ ἐκ τότα καὶ δὶ ἣν ἐπὶ τὸ ἐναντίον ἑαυτούς. 

αἰτὰν μᾶλλον προέρχεται εἰς τὐναντίον τὸ πλοῖον ἢ ἡ τῆς 15 Διὼ τί τὰ στρογγύλα καὶ περιφερῆ τῶν σχημάτων 8 

κώτης πλατη" τὸ αὐτὸ γὰρ μέγεθος τῇ αὐτῇ ἰσχυὶϊ κινό- εὐκινητότερα; τριχῶς δὲ ἐνδέχεται τὸν κύκλον κυλισθῆναι" 
βεν ἐν ἀέρι πλέον ἢ ἐν τῷ ὕδατι πρόεισιν. ἔξω γὰρ ἡ α ἢ γὰρ κατὰ τὴν ἁψῖδα, συμμεταβαλλοντος τοῦ κώτρου, 

Ῥχώτη, τὸ δὲ Γ' ὁ σκαλμός, τὸ δὲ Α τὸ ἐν τῷ πλοίῳ, αὶ ὥσπερ ὁ τροχὸς ὁ τῆς ἁμάξης κυλίεται" ἢ περὶ τὸ κέντρον 
ἀρχὴ ὥς κώπης, τὸ δὲ Β τὸ ἐν τῇ θαλάττῃ. εἰ δὴ τὸ Α μόνον, ὥσπερ αἱ τροχιλέαι, τῷ κώτρου μένοντος" ἢ παρὰ 
ἧ τὸ Δ μετακεκίνηται, τὸ Β ὑκ ἔςαι ἦ τὸ Ἐ’ ἴση γὰρ ἡ Β 20 τὸ ἐπίπεδον, τὰ κέντρα μένοντος, ὥσπερ ὁ κεραμεικὸς τρο- 

ἘΠ ΑΔ. ἴσον ὄν μετακεχωρηκὸς ἔςαι. ἀλλ᾽ ἦν ἔλαττον. χὸς κυλίνδεται. εἰ μὲν δὴ τάχιςα τὼ τοιαῦτα, διά τε τὸ 
ἕξει δὲ Ὦ τὸ 2 ἢ τὸ Θ. ἄρα τοίνυν τὴν ΑΒ, καὶ ὑἐχ ἡ τὸ μικρῷ ἅπτεσθαι τῷ ἐπιπέδου, ὥσπερ ὁ κύκλος κατὼ στι- 
Τ' καὶ κάτωθεν. ἐλάττων γὰρ ἡ ΒΖ τῆς ΑΔ, ὥστε καὶ γμήν, καὶ διὰ τὸ μὴ προσκόπτειν' ἀφέςηκε γὼρ τῆς γῆς 
ἡ ΘΖ τῆς ΔΘ’ ὅμοια γὰρ τὰ τρίγωνα. καθεστηκὸς δὲ ἡ γωνία. καὶ ἔτι ᾧ ἂν ἀπαντήσῃ σώματι, πάλιν τούτου 
ἕξει καὶ τὸ μέσον, τὸ ἐφ᾽ Ὦ Τ᾽ εἰς τὐναντίον γὰρ τῷ ἐν τῇ 25 κατὰ μικρὸν ἅπτεται. εἰ δ᾽ εὐθύγραμμον ἥν, τῇ εὐθείᾳ, 
μαλάττη ἄκρῳ τῷ Β μεταχωρεῖ, ἧπερ τὸ ἐν τῷ πλοίῳ ἐπὶ πολὺ ἥπτετο ἂν τῷ ἐπιπέδα. ἔτι ἢ ῥέπει ἐπὶ τὸ βάρος, 
ἄχρον τὸ Α μὴ ἐχώρει οὗ τὸ Δ. ὥστε μετακινηθήσεται τὸ ταύτῃ κινεῖ ὁ κινῶν. ὅταν μὲν γὰρ πρὸς ὄρθιον ἡ διάμετρος 
τλοῖον, καὶ ἐκεῖ ἢ ἡ ἀρχὴ τῆς κώπης μεταφέρεται. τὸ δ᾽ τῷ κύκλου τῷ ἐπιπέδῳ, ἁπτομένου τῇ κύκλου κατὰ ς- 
αὐτὸ καὶ τὸ πηδάλιον ποιεῖ, πλὴν ὅτι εἰς τὸ πρόσθεν οὐδὲν γμὸὴν τῷ ἐπιπέδου, ἴσον τὸ βάρος ἐπ᾿ ἀμφότερα διαλαμ- 

συμβάλλεται τῷ πλοίῳ, ὥσπερ ἐλέχθη ἐπὶ ἄνω, ἀλλὰ 80 βάνει ἡ διάμετρος" ὅταν δὲ κινῆται, εὐθὺς πλέον ἐφ᾽ ᾧ 
μόνον τὴν πρύμναν εἰς τὸ πλώγιον ἀπωθεῖ ἔνθα ἢ ἔνθα" εἰς κινεῖται, ὥσπερ ῥέπον. ἐντεῦθεν εὐκινητότερον τῷ ὠθᾶντι εἰς 
τοὐναντίον γὰρ ἡ πρῷρα ὅτω νεύει. ἢ μὲν δὴ τὸ πηδάλιον τοὔμπροσθεν. ἐφ᾽ ὃ γὰρ ῥέτει ἕκαςον, εὐκίνητόν ἔστιν, 
«ροσέζευκται, δεῖ οἷόν τι τῷ κινεμένε μέσον νοεῖν, καὶ ὥσπερ εἶπερ καὶ τὸ ἐπὶ τὸ ἐναντίον τῆς ῥοπῆς δυσκίνητον. ἔτι λέ- 

ὁ σκαλμὸς τῇ κώπῃ τὸ δὲ μέσον ὑποχωρεῖ, ἢ ὁ οἷαξ με- γουσί τινες ὅτι καὶ ἡ γραμμὴ ἡ τοῦ κύκλου ἐν φορᾷ ἐςὶν 

τακινεῖται. ἐὰν μὲν εἴσω ἄγη, καὶ ἡ πρύμνα δεῦρο μεθέ- 35 ἀεί, ὥσπερ τὰ μένοντα, διὰ τὸ ἀντερείδειν, οἷον καὶ τοῖς 
στηκεν" ἡ δὲ πρῷρα εἰς τοὐναντίον νεύει" ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ μείζοσι κύκλοις ὑπάρχει πρὸς τὸς ἐλάττονας. θᾶττον γὰρ 
ἕτης τὴς πρῴρας τὸ πλοῖον μεθέφηκεν ὅλον. ὑπὸ τῆς ἴσης ἰσχύος κινῆνται οἱ μείζας καὶ τὰ βάρη κι- 

6 ΔΙιὼ τί, ὅσῳ ὧν ἡ κεραία ἀνωτέρα ἧ, θᾶττον πλεῖ τὰ νῦσι, διὰ τὸ ῥοπήν τινα ἔχειν τὴν γωνίαν τὴν τῷ μείζονος 
τλοῖα τῷ αὐτῷ ἱςίῳ καὶ τῷ αὐτῷ πνεύματι; ἢ διότι γίε- κύκλε πρὸς τὴν τῷ ἐλάττονος, καὶ εἶναι ὅπερ ἡ διώμετρος 

ς « Ν ΄ - ’, Ν «ΝΛ ΕΣ Φ ᾿ς ᾿ ὔ , ΔῚ Ἄ “ ͵ὔ Ν 
ταὶ ὁ μὲν ἱστὸς μοχλός, ὑπομόχλιον δὲ τὸ ἐδώλιον ἐν ᾧ 40 πρὸς τὴν διάμετρον. ἀλλὰ μὴν πᾶς κύκλος μείζων πρὸς 

4. ἐκεῖνο δὲ] εἰ δὲ ἐκεῦο ΘΚ“. τ 2. πλεῖον Ῥ. Ἰ 3. αὐτωθυμένί Ἐξ’... ἢ 1. βάρος Ῥ. Τ 19. θαλάσση ἘΣ“. ἢ 21. τῇ] τὸ »»} 

Ἵ: Ρ. ἃ 22. 2] « ἘἘ5.}Ὲ 1] ἡ Ἐδῶ, 3 ΡΟῚ 23. ἰλάττω ῬΈΡ' 5. 1 31. εἰς τοῦν.] ἢ εἰς τοὺν. Ῥὺ ἢ σὺ τοὺν. ἘΞ“. ἢ 39. πλοῖα] α ἢ’. 
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852 ΜΗΧΑΝΙΚ Α. 

.«“, ΚῪ ΄ 

ἐλάττονα" ἄπειροι γὰρ οἱ ἐλάττονες, εἶ δὲ καὶ πρὸς ἕτερον μᾶλλον ἢ ἀπαρτήσας τὸ βάρος. καὶ ἔτι ὕτω μὲν δύο βάρη 
᾽ ἃ - 

ἔχει ῥοπὴν ὁ κύκλος, ὁμοίως δὲ εὐκίνητος, καὶ ἄλλην ἀν κινεῖ, τά τε τῆς σφενδόνης καὶ τὸ βέλος, ἐκείνως δὲ τὸ 
ΓΕ ἡ δ ΝΠ τ ΄ 4 . , , ἜΤ ΞΨ. , ,ὕ .» 

ἔχοι ῥοπὴν ὁ κύκλος καὶ τὰ ὑπὸ κύκλν κυνμεν ας “νὰ μὴ βέλος ἐόνεῦ: πότερον ὅτι εν μάν τῇ σφοδίνῃ κινέμενον τὸ 

τῇ ἀψῖδι ἅπτηται τῷ ἐπιπέδου, ἀλλ᾽ ἢ παρὰ τὸ ἐπίπεδον, βέλος ῥίπτει ὁ βάλλων (περιαγαγὼν γὰρ κύκλῳ πολλά- 
ἢ ὡς αἱ τροχιλέαι" καὶ γὰρ οὕτως ἔχοντα ῥᾷςα κινῆνται 5 κις ἀφίησιν), ἐκ δὲ τῆς χειρὸς ἀπὸ τῆς ἠρεμίας ἡ ἀρχή" 
καὶ κινῆσι τὸ βάρος. ἢ οὐ τῷ κατὰ μικρὸν ἅπτεσθαι καὶ πάντα δὲ εὐκινητότερα κινούμενα ἢ ἠρεμοῦντα. ἢ διώ τε 
προσκρύειν, ὠλλὰ δὶ ἄλλην αἰτίαν, αὕτη δέ ἐςιν ἡ εἰρη- τῦτο, καὶ διότι ἐν μὲν τῷ σφενδονῶν ἡ μὲν χεὶρ γόεται 
μένη πρότερον, ὅτι ἐκ δύο φορῶν γεγένηται ὁ κύκλος, ὥςξε κώτρον, ἡ δὲ σφενδόνη ἡ ἐκ τῷ κώτρε" ὅσῳ ἂν ἢ μείζων 

͵ὕ , ον »ῃψ, Ω ΄,΄ ᾿ ψ: Ἄ ᾿Ν εν ν» κώτι - -» ε , δ “- Ν 
μίαν αὐτῶν αἰεὶ ἔχειν ῥοπήν, καὶ οἷον φερόμενον αὐτὸν ἡ ὠπὸ τῇ κώτρου, κινεῖται θᾶττον. ἡ δὲ ἀπὸ τῆς χειρὸς 
αἰεὶ κινῶσιν οἱ κινέντες, ὅταν κινῶσι κατὰ τὴν περιφέρειαν 10 βολὴ πρὸς τὴν σφενδόνην βραχεῖα ἐς ν. 
ὁπωσοῦν. φερομένην γὰρ αὐτὴν κινοῦσιν" τὴν μὲν γὼρ εἰς Διὼ τί ῥᾷον κινένται περὶ τὸ αὐτὸ ζυγὸν οἱ μείζους 13 
τὸ πλάγιον αὐτοῦ κίνησιν ὠθεῖ τὸ κινοῦν, τὴν δὲ ἐπὶ τῆς τῶν ἐλαττόνων κόλλοπες, καὶ οἱ αὐτοὶ ἔνοι οἱ λεπτότεροι 

διαμέτρα αὐτὸς κινεῖται. ὑπὸ τῆς αὐτῆς ἰσχύος τῶν παχυτέρων; ἢ διότι ὁ μὲν ὄνος 

9 Διὰ τί τὰ διὰ τῶν μειζόνων κύκλων αἰρόμενα καὶ καὶ τὸ ζυγὸν κέντρον ἐςίν, τὰ δὲ ἀπέχοντα μεγέθη αἱ ἐκ 

ἑλκόμενα ῥᾷον καὶ θᾶττον κινόέμεν; οἷον καὶ αἱ τροχιλέαι 15 τῷ κέντρου; θᾶττον δὲ κινῦνται καὶ πλέον ὠπὸ τῆς αὐτῆς 
αἱ μείζους τῶν ἐλαττόνων, καὶ αἱ σκυτάλαι ὁμοίως. ἢ ἰσχύος αἱ τῶν μειζόνων κύκλων ἢ αἱ τῶν ἐλαττόνων " ὑπὸ 

διότι ὅσῳ ὧν μείζων ἡ ἐκ τῷ κέντρου ἢ, ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τῆς αὐτῆς γὼρ ἰσχύος θᾶττον μεθίςαται τὸ ἄκρον τὸ πορ- 
- ,ὕ 4 -ϑν»ν ,ὔ ,ν, , -“ 7 ΝῚ εν λ , ᾿ Ἂ" 7. 

“πλέον κινεῖται χωρίον, ὥστε καὶ τῷ ἴσου βάρους ἐπόντος ρώτερον τῷ κώτρυ. διὸ πρὸς μὲν τὸ ζυγὸν τοὺς κόλλοπας 
ποιήσει τὸ αὐτό, ὥσπερ εἴπομεν καὶ τὰ μείζω ζυγὰ τῶν ὄργανα ποιοῦνται, οἷς ῥᾷον ςρέφουσιν" ἐν δὲ τοῖς λεπτοῖς 

ἐλαττόνων ἀκριβέστερα εἶναι. τὸ μὲν γὰρ σπαρτίον ἐστὶ 20 ὄνοις πλεῖόν γίνεται τὸ ἔξω τοῦ ξύλου, αὕτη δὲ γύεται 
κέντρον, τῷ δὲ ζυγὰ αἱ ἐπὶ τώδε τοῦ σπαρτίον αἱ ἐκ τοῦ ἡ ἐκ τοῦ κώτρου. 
κέντρου. Διὼ τί τὸ αὐτὸ μέγεθος ξύλον ῥᾷον κατεάσσεται περὶ 14 

ἡ ν,,7) ε-» σ͵ Υ͂ ΄ Φ - ν , δν ν Ψ ᾿ ΄ »ν Ψ 3 Διὰ τί ῥᾷον, ὅταν ἄνευ βάρους ἥ, κινεῖται τὸ ζυγόν, τὸ γόνυ, ἐὰν ἴσον ἀποστήσας τῶν ἄκρων ἐχόμενος κατα- 
ΕῚ , .. δὲ ὶ ν, Α γ. “ Ν ᾿ ἃ δι νι » ν, ἢ Ἢ Ὶ ᾽ν Ν Ν -“Ἂ 
ἢ ἔχον βάρος; ὁμοίως δὲ καὶ τροχὸς ἢ ἄλλο τοιοῦτο τὸ γνυῃ, ἢ παρὼ τὸ γόνυ ἐγγὺς ὄντος" καὶ ἐὰν πρὸς τὴν γὴν 

“ ΕῚ Ἂν “ 
βαρύτερον μὲν μεῖζον δὲ τῷ ἐλάττονος καὶ κουφοτέρου. ἢ 25 ἐρείσας καὶ τῷ ποδὶ προσβὰς πόρρωθεν τῇ χειρὶ καταγνύῃ, 

᾿ ἃ Ὶ 
ὅτι ὁ μόνον εἰς τὐναντίον τὸ βαρύ, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ πλά- ἢ ἐγγύθεν; ἢ διότι ἔνθα μὲν τὸ γόνυ κέντρον, ἔνθα δὲ ὃ 
γιον δυσκίνητόν ἐςιν. ἐναντίον γὰρ τῇ ῥοπῇ κινῆσαι χαλε- πούς, ὅσῳ δ᾽ ἂν πορρώτερον ἦ τοῦ κώτρου, ῥᾷον κινεῖται 

ἅπαν. κινηθῆναι δὲ ἀνάγκη καταγνύμενον. 
Διὰ τί ἐπὶ τῶν σκυτάλων ῥᾷον τὰ φορτία κομίζεται Διὰ τί περὶ τὸς αἰγιαλὸς αἱ καλύμεναι κρόκαι ςρογ- 1 ἤ 

ἢ ἐπὶ τῶν ὡμαξῶν, ἐχουσῶν τῶν μὲν μεγάλους τροχούς, 3) γύλαι εἰσίν, ἐκ μακρῶν τῶν λίθων καὶ ὀστράκων τὸ ἐξ 

10 

“ὥς, ἐφ᾽ ὃ δὲ ῥέπει, ῥᾳδίως" εἰς δὲ τὸ πλάγιον ᾧ ῥέπει. 

11 

12 

-“ 4 ΄ ἢ “ ΄. 

τῶν δὲ μικρούς; ἡ διότι ἐπὶ τῶν σκυτάλων οὐδεμίαν ἔχει 
»)» Ν ΔΌΣΙΝ “ Ω -“ ν κό Ὶ 

πρόσκοψιν, τὸ δὲ ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν τὸν ἀξονα,, καὶ προ- 
- πρὸ γ 

σκόπτει αὐτῷ" ἔκ τε γὰρ τῶν ἄνωθεν πιέζει αὐτὸν καὶ ἐκ 
- Ν ΑἹ “ ᾿Ὶ ΄ , 

τῶν πλαγίων. τὸ δὲ ἐπὶ τῶν σκυτάλων ἐπὶ δύο τύτων “κι- 

ὑπαρχῆς ὄντων; ἣ διότι τὰ πλεῖον ἀπέχοντα τῷ μέσου ἐν 

ταῖς κινήσεσι θᾶττον. φέρεται. τὸ μὲν γὰρ μέσον γίνεται 
κέντρον, τὸ δὲ διώςημα ἡ ἐκ τὸ κέντρου. ἀεὶ δὲ ἡ μείζων 
,Ν »““, Μ δ ,ὔ ΄ Ν »Σ 
ἀπὸ τῆς ἴσης κινήσεως μείζω γράφει κύκλον. τὸ δ᾽ ἐν 

νεῖται, τῇ τε κάτω χώρᾳ ὑποκειμένῃ καὶ τῷ βάρει τῷ 3: ἴσῳ χρόνῳ μείζω διεζιὸν θᾶττον φέρεται. τὰ δὲ φερόμενα. 
ἐπικειμένῳ" ἐπ᾿ ὠμφοτέρων γὰρ τότων κυλίεται τῶν τόπων 

ὁ κύκλος καὶ φερόμενος ὠθεῖται. 

Διὰ τί πορρωτέρω τὰ βέλη φέρεται ἀπὸ τῆς σφενδό- 
Ἀνν»ν , , - .Ὡ ΣΝ νης ἢ ἀπὸ τῆς χειρός; καίτοι κρατεῖ γε ὁ βάλλων τῇ χειρὶ 

θᾶττον ἐκ τῷ ἴσου ἀποςήματος σφοδρότερον τύπτει. τὼ δὰ 
᾽ » 3. ὃς ,ὔ μου Υ̓ ν΄ Ψ' 

τύπτοντα μᾶλλον καὶ αὐτὰ τύπτεται μᾶλλον. ὥς ε ἀνάγ- 

κη θραύεσθαι αἰεὶ τὼ πλέον ὠπέχοντα, τοῦ μέσα, τῦτο δὰ 

πάσχῳτα ἀνάγκη γίνεσθαι περιφερῆ. ταῖς δὲ κρόκαις διὼ. 

ἃ. ἅπτεται Ῥ;ΦΨ“. ἢ πεὶ Ἐξο. ἢ 5. αἱ οπι ἘΡ5. ἢ 15. τροχιλαὶ ἘΞ“. ἢ 16. σκιτάλαι ἘξΖ5. ἢ 17. ἥν ἘΣ“. 1 χωρίν Ῥ. ἢ 590. 
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τὴν τῆς θαλάττης κίνησιν, διὰ τὸ μετὰ τῆς θαλάττης κ χλῷ, ὥστε ἡ μία ῥᾷον ἔλξει, καὶ ὠπὸ μιᾶς ὁλκῆς τοῦ 
γεῖσθαι, συμβαίει ἀεὶ ἐν κινήσει εἶναι καὶ κυλιομώαις κατὰ χεῖρα πολὺ ἔλξει βαρύτερον. τοῦτο δ᾽ αἱ δύο τρο- 

προσχόπτεν. τοῦτο δὲ ἀνάγχη μάλιςα συμβαΐειν αὐτοῖς χαλίαι πλέον ἢ διπλασίῳ τάχει αἴρουσαι. ἔλαττον γὰρ 
τοῖς ἄκροις. ἄτι ἡ ἑτέρα ἕλκει ἢ εἰ αὐτὴ καθ᾿ ἑαυτὴν εἶλκεν, ὅταν 

46 Διὰ τί ὅσῳ ὧν ἢ μακρότερα τιὲ ξύλα, τοσύτῳ ἀσϑε- ς καρὰ τῆς ἑτέρας ἐπιβληδὴ τὸ σχοινίον" ἐκείνη γὰρ ἔτι 
τέςεραι γύεται, καὶ κάμπτεται αἰρόμενα μᾶλλον, κἀν ᾧ ἔλαττον ἐποίησε τὸ βάρος. καὶ οὕτως ἐὰν εἰς πλείες ἐπε- 
τὸ μὲν βραχύ, ὅσον δίπηχυ, λεατόν, τὸ δὲ ἑκατὸν πηχῶν βάλληται τὸ καλώδιον, ἐν ὀλίγαις τροχιλέαις πολλὴ γίνε- 
4εχύ; ἢ διότι μοχλὸς γίνεται καὶ βάρος καὶ ὑπομόχλιον τῶι διαφορά, ἢ ὥστε ὑπὸ τῆς πρώτης τοῦ βάρους ἕλκον- 
ἐν τῷ αἰρεσθαι τῷ ξύλε τὸ μῆκος; τὸ μὲν γὰρ πρῶτον μέ. τος τέτταρας μνᾶς, ὑπὸ τῆς τελευταίας ἕλκεσθαι πολλῷ 
μις αὐτῷ, ὃ ἡ χοὶρ αὔρει, οἷον ὑπομόχλιον γύεται, τὸ δ᾽ το ἐλάττω. καὶ ἐν τοῖς οἰκοδομικοῖς ἔργοις ῥᾳδίως κινῶσι με- 
ἀὰὶ τῷ ἄκρῳ βάρος. ὥςε ὅσῳ ἂν ἢ μακρότερον τὸ ἀπὸ τὸῪ γάλα βάρη" μεταφέρυσι γὰρ ὠπὸ τῆς αὐτῆς τροχιλέως 
ὑκομοχλίν, τοσούτῳ ἀνάγκη κάμπτεσθαι μᾶλλον: ὅσῳ ἐφ᾽ ἑτέραν, καὶ πάλιν ὠπ᾽ ἐκείνης εἰς ὄνες καὶ μοχλούς" 
γὲρ ὧν πλέον ἀπέχη τοῦ ὑπομοχλίου, τοσούτῳ ἀνάγκη πῦτο δὲ ταὐτόν ἐςι τῷ ποιεῖν πολλὰς τροχιλέας. 
πέμπτεσθαι μεῖζον. ἀνάγκη οὖν αἴρεσθαι τὼ ἄκρα τοῦ Διὼ τί, ἐὰν μέν τις ἐπιθῇ ἐπὶ τὸ ξύλον πέλεκυν μέγαν 19 
μιχλῦ. ἐὰν οὖν ἦ καμπτόμενος ὁ μοχλός, ἀνάγκη αὐτὸν τς καὶ φορτίν μέγα ἐπ᾽ αὐτῷ, οὐ διαιρεῖ τὸ ξύλον, ὅ τι καὶ 
κάμπτεσθαι, μᾶλλον αἰρόμενον. ὅπερ συμβαίει ἐπὶ τῶν λόγου ἄξιον" ἐὰν δὲ ἄρας τὸν πέλεκυν τις πατάξῃ αὐτῷ, 

ζύλων τῶν μακρῶν ἐν δὲ τοῖς βραχέσιν ἐγγὺς τὸ ἔσχα- δδιασχίζει, ἔλαττον βάρος ἔχοντος τῷ τύπτοντος πολὺ μᾶλ- 
τῷ τὸ ὑπομοχλήι γίεται τῷ ἠρεμῖντος. λον ἢ τῷ ἐπριειμένν καὶ πιεζῶντος; ἢ διότι πάντα τῇ κινής- 

11 Διὰ τί τῷ σφηνὶ ὄντι μικρῷ μεγάλα βάρη διίςαται σεὶ ἐργάζεται, καὶ τὸ βαρὺ τὴν τὸ βάρυς κίνησιν λαμβάνει 
καὶ μεγθη σωματων, καὶ θλῖψις ἰσχυρὰ γίνεται; ἢ διότι ἢ μᾶλλον κινόμιενον ἢ ἠρεμῦν; ἐπικείμενον ὄν οὐ κινεῖται τὴν 
ὁ σῴν ὀύο μοχλοί εἰσιν ἐναντίοι ἀλλήλοις, ἔχει δὲ ἑκά- τοῦ βάρους κίνησιν, φερόμενον δὲ ταύτην τε καὶ τὴν τοῦ 

τερος τὸ μὲν βάρος. τὸ δὲ ὑπομόχλιον, ὃ καὶ ἀνασκᾷ ἢ τύκτοντος. ἔτι δὲ καὶ γῴεται σφὴν ὁ πέλεκυς" ὁ δὲ σφὴν 
πήζε. ὅτι δὲ ἡ τῆς πληγῆς φορὰ τὸ βάρος, ὃ τύπτει καὶ μεικρὸς ὧν μεγάλα διίστησι διὰ τὸ εἶναι ἐκ δύο μοχλῶν 
κρεῖ, ποιεῖ μέγα" καὶ διὼ τὸ κινούμενον κινεῖν τῇ ταχν- ἐναντίως συγκειμένων. 
ὅπι ἰσχχκύει ἔτι πλέον. μιιρῷ δὲ ὄντι μεγάλαι δυνάμεις 2ς Διὰ τί αἱ φάλαγγες τὰ κρέα ἱςῶσιν ἀπὸ μικρᾷ ἀρ- 20 
ἐκολουθῦσι" διὸ λανθάνει κινῶν παρὼ τὴν ἀξίαν τῷ μεγέ.ν τήματος μεγάλα βάρη, τὰ ὅλε ἡμιζυγία ἕντος; ὃ μὲν γὰρ 
"-. ἔξω φσφὸὴν ἐφ᾽ ᾧ ΑΒΓ, τὸ δὲ σφηνούμενον ΔῈΗ Ζ. τὸ βαΐος ἐντίθεται, κατήρτηται μόνον ἡ πλάςιγξ, ἐπὶ θά- 
μοχλὸς δὴ γύεται ἡ ΑΒ, βάρος δὲ τὸ τοῦ Β κατωθεν, τερὸν δὲ ἡ φάλαγξ ἐςὶ μόνον. ἢ ὅτι ἅμα συμβαΐει ἴυ- 
ὑκεμόχλιον δὲ τὸ ΖΔ. ἐναντίος δὲ τότῳ μοχλὸς τὸ ΒΓ. γὸν καὶ μοχλὸν εἶναι τὴν φάλαγγα; ζυγὸν μὲν γὰρ, ἧ 
ὁ δὲ ΑΤ' κοπτομένη ἑκατέρᾳ τότων χρῆται μοχλῷ" ἀνα- 30 τῶν σπαρτίων ἕκαςον γίνεται τὸ κώτρον τὴς φάλαγγος. τὸ 
φστᾷ γὰρ τὸ Β. μὲν ὅν ἐπὶ θάτερα ἔχει πλάς!:γγα, τὸ δὲ ἐπὶ θάτερα ἀντὶ 

18. ΣᾷΔΔΔιὸ τί, ἐάν τις δύο τροχιλέας ποιήσας ἐπὶ δυσὶ ξύ- τῆς πλάςιγγος τὸ σφαίρωμα, ὃ τῷ ζυγῷ ἔγκειται, ὥσπερ 
λοις συμβάλλουσιν ἑαντοῖς ἐναντίως αὐταῖς κύκλῳ περι- εἴ τις τὴν ἑτέραν πλάςιγγα καὶ τὸν ςαθμὸν ἐπιθείη ἐπὶ τὸ 
βάλη καλώδιον, ἔχον τὸ ἄρτημα ἐκ θατέρου τῶν ξύλων, ἄκρον τῆς πλάςιγγος" δῆλον γὰρ ὅτι ἕλκει τοσῶτον βάρος 
ἐζτερον δὲ ἢ προσερηρεισμένον ἢ προστεθειμένον κατὰ ταὶς 35 ἐν τῇ ἑτέρᾳ κείμενον πλάς!γγι. ὅπως δὲ τὸ ἕν ζυγὸν πολλὼ 
τροχαλίας, ἐὰν ἕλκη τις τῇ ἀρχῇ τῷ κἀλωδίου, μεγώλα ἢ ζυγά, τοιαῦτα τὰ σπαρτία πολλὰ ἔγκειται ἐν τῷ τοιότῳ 
βαίρη προσάγει, κἀν ἦ μικρὰ ἡ ἕἔλκεσα ἰσχύς; ἢ διότι τὸ Ἰυγῷ, ὧν ἑκάςε τὸ ἐπὶ τάδε ἐπὶ τὸ σφαίρωμα τὸ ἥμισυ 
αὐτὸ βάρος ἀπὸ ἐλάττονος ἰσχύος, εἰ μοχλεύεται, ἐγείρξε- τῆς φαλαγγός ἐς!, καὶ ὁ ςαθμὸς δὲ᾽ ἴσα τῶν ὠπ᾿ ἀλλήλων 

ται, ἢ ἀπὸ χειρός; ἡ δὲ τροχιλέα τὸ αὐτὸ ποιεῖ τῷ μο- τῶν σπαρτίων κινουμένων, ὥστε συμμετρεῖσθαι πόσον βάρος 
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82. τροχιλαίας εἴ 39. τροχιλαία εἰ ὁ Ἴ. τροχιλαίαις Ῥ. ἢ 34. ἐκ θατέρου] ἑκατέρου Κ΄. ἢ 35. ἢ Ἐ4. 1 36. μεγάλω βάρει Ἐξ. 
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844 ΠΕΡῚ ΘΑΥΜΑΣΙΩ͂Ν ἈΑΚΟΥΣΜΑΦΩΝ, 

τούτῳ τῷ ἐπιγράμματι ἐπεχοόρχσε καὶ ὁ τόπες ἐκεῖνος φαι, ἐν ἢ πέμτγσιν αἶγώ τοα, περὶ ἣν θαυμαςόν τί φασι 
ἝἜρρνθος καλούμενος, καὶ ὅτι ἐκεῖθεν τὰς βοῦς καὶ ὡς ἐξ γίγνεσθαι. ,βαδίζυσα γὰρ ἐκ Πηδάσων ,“αδίους ἑβδομή- 
Ἐρυθείας ἤγαγεν" οὐδὲ γὰρ ἐν τοῖς κατὰ Διβύην καὶ κοντα δ᾽ ὄχλυ πολλοῦ τὰ θαωρῦντος οὔτε διαταράττεται 
Ἰβηρίαν τόποις οὐδαμοῦ τὸ ὄνομά φασι λέγεσθαι τῆς κατὰ τὴν πορείαν οὔτ᾽ ἐκτρέπεται τῆς ὁδοῦ, δεδεμώη δὲ 
᾿Ερυθείας. 5 φχροινίῳ προπορεύεται τῷ τὴν ἱερωσύνην ἔχαντος. βαυμαςὸν 

τῆς δὲ Λιβύης ἐν ᾿Ιτύκῃ τῇ καλουμόῃ, ἢ κεῖται δ ἐςὶ καὶ τὸ δύο κόροωας εἶναι διὰ τέλες περὶ τὸ τῷ Διὰς 
μέ, ὡς λόγυσιν, ἐν τῷ κόλπῳ τῷ μεταξὺ Ἑρμαίας καὶ 

τῆς Ἵππου ἄκρως, ἐκέκεινα δὲ Καρχηδύνος ὡς σταδίους 

διακοσίες (ἡ καὶ πρότερον κτισθῆναι λέγεται ὑπὸ Φοινίκων 

ἱερόν, ἄλλον δὲ μηδένα προσιέναι πρὸς τὸν τόπον, καὶ τὸν 
ἕτερον αὐτῶν ἔχειν τὸ πρόσθεν τῷ τραχήλε λευκόν. 

Ἐν Ἰλλυριοῖς δὲ τοῖς ᾿Αρδαίοις καλουμένοις, περὼ 158 

αὐτῆς τὴς Καρχηδόνος ἔτεσι διακοσίοις ὀγδοήκοντα ἑττά, το τὰ μεθόρια τῶν Αὐταριωτῶν κἀκείνων, φασὶν ὅρος εἶναι 

ὡς ἀναγέγρωπται ἐν ταῖς Φοινικικαῖς ἱςορίαις), γίνεσθαί μέγα, τούτε δὲ πλησίον ἄγκος, ὅθεν ὕδωρ ἀναπηδᾶν, οὐ 

φασιν ἅλας ὀρυκτός, ἐπὶ τρεῖς ὀργυιὰς τὸ βώθος, τῇ ὕψει πᾶσαν ὥραν ἀλλὰ τῷ ἦρος, πολὺ τῷ πλήθει, ὃ λαμβα- 
λευκοὺς καὶ οὐ στερεοὺς ἀλλ᾽ ὁμοίους τῷ γλισιχροτάτῳ νοντες τὰς μὲν ἡμέρας ἐν τῷ ςεγνῷ φυλάτινσι, τὰς δὲ 

γλοιᾷ" καὶ ὅταν ἀνενεχιβῶσιν εἰς τὸν ἥλιον, ὠποςερεῦσθαι γύκτας εἰς τὴν αἰθρίαν τιθέασι. καὶ πότε ἢ ἐξ ἡμέρας 
καὶ γίνεσθαι ὁμοίους τῷ Παρίῳ λίθῳ. γλύφεσθαι δὲ ἐξ ις τῶτο ποιησάντων αὐτῶν πήγννται τὸ ὕδωρ, καὶ γίαεται 

» Υ 
αὐτῶν λέγυσι ζῴδια, καὶ ἄλλα σκεύη. 

Τοὺς πρώτους τῶν Φοινίκων ἐπὶ Ταρτησσὺν πλεύφαν- 
-“ὦν᾿ ᾽ ὔ ᾽ ,ὔ ν΄ 

φὰς λέγεται τοσοῦτον ἀργύριον ἀντιφορτίσασθαι, ἔλαιον 
χαὶ ἄλλον ναυτικὸν ῥῶπον εἰταγαγόντας, ὥστε μηκέτι 

καλλιςον ἅλας, ὃ ἕνεκεν τῶν βοσκημάτων μάλιςα δια- 
τηρῦσιν᾿ οὐ γὰρ εἰσάγονται πρὸς αὐταὺς ἅλες διὰ τὰ 
κατοικεῖν πέρρω αὐτὸς θαλάσσης καὶ εἶναι αὐτὸς ἀμίκτες. 
πρὸς οὖν τὰ βοσκήματα πλείςην αὐτοῦ χρείαν ἔχουσιν" 

ἔχαιν δύνασθῳι μέήτε ἐπιδέξασθαι τὸν ἄργυρον, ἀλλ᾽ ἀναγ- Ὁ ἁλίζουσι γὰρ αὐτὼ δὲς τῷ ἐνιαυτῦ. ἐὰν δὲ μὴ ποιήσωσι 
καεθᾶῆναι ἀπουλέοντας ἐκ τῶν τόπων τά τε ἄλλα πάντα 
ἀργυρᾶ οἷς ἐχρῶντο κατασκευάσασθαι, καὶ δὴ καὶ τὼς 
ἀγκύρας πάσας. 

Λέγασι τὸς Φούικας τὸς κατοικοῦντας τὰ γ'άδειρα 

τοῦτα, συμβαίνει αὐτοῖς ἀπόλλυσθαι τὼ πλεῖστα τῶν 

βοσκημάτων. 

Ἐν ἴλργει δέ φασι γίνεσθαι ἀκρίδος τι γύος ὃ κι-- 129 
λεῖται σκορπιομάχον. ὅταν γὰρ ἴδῃ τάχιστα σκορπίον, 

καλούμενα, ἔξω πλέοντας Ἡρακλείων ςηλῶν ἀὠπηλιώτῃ 25 ἀνθίξαται αὐτῷ" ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ σκορπίος ἐκείνη. καὶ 
ἀνέμῳ ἡμέρας τέτταρας, παραγίνεσθαι εἰς τινας τόπους 
ἐρήμους, ῥρύᾳ καὶ φύκες πλήρεις, ὃς ὅταν μὲν ἄμπωτις 
ἧ μὴ, βαπτίζεσθωι, ὅταν δὲ πλημμύρῳφ, κατακλύζεσθαι, 

ἐφ᾽ ὧν ὧν εὑρίσκεσθαι ὑπερβάλλων θύννων πλῆθος, καὶ τοῖς 

κύκλῳ περιιοῦσα τρίζει περὶ αὐτόν" τὸν δὲ τὸ κέστρον 
ἐπαίροντα ἀντιπεριώγειν ἐν τῷ αὐτῷ τόκῳ, εἶτα κατὰ μι- 
κρὸν ἀνιέναι τὸ κέντρον, καὶ τέλας ὅλον ἐκτείνεσθαι, τῆς 
ἀκρίδος κύκλῳ τρεχόσης. τὰ τελευταῖα δὲ προσελθοῦσα, 

μεγέθεσιν ἄπιςον καὶ τοῖς ταάχεσιν, ὅταν ἐποκείλωσιν' ὃς 30 κατεσθίει αὐτὸν ἡ ἀκρίς, ὠγαθὸν δέ φασιν εἶναι καὶ πρὸς 
αἰοϑιαν καὶ συντιθέντες εἰς ὠγγεῖω διακομίζεσιν εἰς 
Καρχηδόνα. ὧν Καρχηδόνιοι μόνων ὦ ποΐνται τὴν ἐξα- 
γωγήν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀρετὴν ἣν ἔχεσι κατὰ τὴν βρῶσιν 

αὐτοὶ καταναλίσκευσιν. 

᾿ Ἁ “  » --“ » 7 
τὰς πληγὰς τὰ σπορπο! ἐπιφαγεῖν αὐτὴν. 

Τὺς ἐν Νάξῳ σφῆκες φασιν, ὅταν φάγωσι τῷ ἔχεως 140 
(προσφιλὴς δ᾽ αὐτοῖς ἡ σαωρξ, ὡς ἔοικεν, ἐς»), ἐπειδάν 
τινα κεντήσωσι, περιωδύνες ὕτω ποιεῖν ὥςε χαλεπωτέραν 

Ἔν τῇ Πηδασίᾳ τῆς Καρίας θυσία τῷ Διὰ συντελεῖ- 35 φαίνεσθαι τῆς πληγῆς τῶν ἔχεων. 

2. ἐρυϑὴς Να. ΠΠ τοὺς Β΄4Ν5. Π 3. ἰρυθίας Β΄ Π4Το, ἱὶ ἡ. λέγεσθαί φασι Β4}15. ἢ 6. τῇ οπι Να. Π 1. ἑρμώας 5, ἐραμαίας Νο. ἢ 

8. ἐπ᾿ ἐκεῖνο 8.15. ᾿ 9. κχτισθῆσθαι 115. ἢ ὑπὸ φοινίκων] νικὼ (κα 75) ρουῖ ἰδουπαπὶ 3497“. 15. παρία ΝΥα. ᾿ 16. λέγετω 8 

6.118. ἐλαίου Να. ἢ 19. ἄλλα Ν΄΄. ΠΠ ναυτικῶν .85.. 1} ῥωπὴν 2415, ῥοπῶν ργ 55. }} ὡς Νκο. αὶ 20. τὸ ἀργύριον 85. 1 24. τὸς Φ.} 

πεὶ φ. Β6Ισ.  γάδυρα 85. ἢ 25. ςηρῦν 85. | 26. τίσσαρας Ν΄α. 28. μὴ οπι 5515. 1 29. δὴ οἷς τὸ δ... ἡ νων Να, ἢ 30. 
ἄπιςον ροδῖ τάχιεσιν 3. Ν61}5. 1] ὅταν οτὰ 5115. ΠΠ ἑπωκείλωσιν ΒΦ Ν6115. ἢ 32. μόνον" Β4}15, μόνον ὁ μόνον 85. 

5. σχιοινίῳ] σχεδὸν τς .55, οτὰ ἴῃ ἰασυπα 354715. 11: 6. ροϑὶ ἐξὶ 8417“ λοικοὶς ἔθνεσι. ἢ παρὰ 85. { 7. προσιύαι! πέτεσθαι Το, 

οτα 8515. πρὸς οἵα 2. ΝΟΉΠ Το, ἢ 8. τρ. τὸ λευκόν ΒοΙκ ἢ 9. ἀρδίοις 8411, ταρδίοις 55, ἀρχκδίοις ΝᾺ. ΠΠ 10. αὐθαριάδων τὸ «55, 
αὐταρτῶν Β΄. 5. ἢ κακεῖνοι Β΄ Πσ. 1 12. πᾶσιν θ΄“. {{Ὀ18. αὐτὸς τῆς 8. Νο. || 23. τινὸς Β4115. ᾿ καλεῖσθαι 55. ἢ 24. τάχισταοχα 841“. αὶ 
25. ἀνδίςασθαι 55. ἢ ἐκείνης .59,|[ 26. κέτρον 85. 1} 28. τῆς] καὶ τῆς 84}15. 1} 30. κἡὶ ἀκρίς οἱ καὶ οα “ΝΎ. ἰ 31. ἐπαγεγι Νο, 



ΠΕΡῚ ΘΑΥΜΑΣΙΩΝ ἈΚΟΥΣΜΑΤΩΝ. 845 

141 Φασὶ τὸ Σκυθυῶν φάρμακον, ᾧ ὠποβάπτουσι τοὺς ἀποθνήσκειν, ἐάν τις αὐτοὺς χρίσῃ ἢ δῷ τι μεμυρισμένον 
ὀϊξούς, συντίθεσθαι ἐξ ἐχίδνης. τηροῦσι δέ, ὡς ἔοικεν, οἷ φαγεῖν. ὡσαύτως δὲ καὶ τοὺς κανθάρους ὑπὸ τῆς τῶν ῥό- 
Σχύθαι τὰς ἤδη ζωοτυκύσας, καὶ λαβόντές αὐτὸς τήκυσιν δὼν ὀσμῆς. 
ἡμέρας τινάς. ὅταν δὲ ἱκανῶς αὐτοῖς δυκῇ σεσῆφϑαι πᾶν, “- Καὶ ἐν Σικελίᾳ δέ φασι καὶ ἐν Ἰταλίᾳ τὸς γαλεώ- 148 
τὸ τοῦ ἀνθρώπου αἷμα εἰς χυτρίδιον ἐγχέοντες εἰς τὰς κοι 5 τας θανάσιμον ἔχειν τὸ δῆγμα, καὶ οὐχ ὥσπερ τὸς παρ᾽ 
“ρίας κατορύττουσι πωρμιάσαντες. ὅταν δὲ καὶ τῶτο σαπῇ, ἡμῖν ἀσθενὲς καὶ μαλακόν. εἶναι δὲ καὶ μυῶν γένος ἐφι- 
τὸ ὑφις ἀμενον ἐπάνω τοῦ αἵματος, ὃ δή ἐςιν ὑδατῶδες, χτώμενον, ὃ ὅταν δάκῃ, ἀποθνήσκειν ποιεῖ; ἐν δὲ τῇ 149 

μιγνύσι τῷ τῆς ἐχίδνης ἰχῶρι, καὶ οὕτω ποιοῦσι θα. Μεσοποταμίᾳ τὴς Συρίας φασὶ καὶ ἐν Ἰςρῆντι ὀφείδια τινα 
νάσιμον. γίγνεσθαι, ἃ τοὺς ἐγχωρίης ὁ δάκνει, τοὺς ξέσες δὲ ἀδικεῖ 

42 ἘΝ Κυρίῳ τῆς Κύπρι ὄφεων τι γένος εἶναί φασιν, ὃ ιο σφύδρα. περὶ δὲ τὸν Ἑὐφρατην καὶ τελείως φασὶ τοῦτο 150 
τὴν δύναμιν ὁμοίων ἔχει τῇ ἐν Αἰγύπτῳ ἀσπίδι, πλὴν ὅτι τὸἌἼ γίγνεσθαι. πολλοὺς γὰρ φαίνεσθαι περὶ τὰ χείλη τὸ πο- 
χειμῶνος ἐὰν δάκῃ, οὐδὲν ἐργάζεται, εἴτε δι’ ἄλλην τινὰ ταμοῦ καὶ διανέοντας ἐφ᾽ ἑκάτερα, ὥςε τῆς δείλης ἐν- 
αἰτίαν, εἶτε διότι τὸ ζῶον δυσκίνητον γίνεται ὑπὸ τὸ ψύχους ταῦθα θεωρουμέοους ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ἐπὶ ϑατέρς μέρες φαΐ. 
ὠποπηγνύμενον καὶ τελέως ἀδύνατον, ἐὰν μῆ θερμανθῇ. νεσθαι, καὶ τὸς ἀνιιπαυομένς τῶν μὲν Σύρων μὴ δάκνειν, 

143 Ἐν Κίῳ φασὶν εἶναί τι γένος ἀχέρδου, ὑφ᾽ ἧς ἐάν .5 τῶν δ᾽ Ἑλλήνων μὴ ἀπέχεεθπι 
τις πληγὴ τῇ ἀκάνθῃ, ἀποθνήσκει, Ἔν Θεσσαλίᾳ φκδὶ τὸν ἱερὸν καλούμενον ἔφιν πάν- 154 

1.44 Ἐν Μυσίᾳ φασὶν ἄρκτων τι γένος εἶναι λευκόν, αἱ τας ὠπολλύειν, οὐ μόνον ἐὰν δάκη, ἀλλὰ καὶ ἐὰν θίγῃ. 

ὅταν κυνηγῶνται, ἀφιᾶσι τοιαύτην πνοὴν ὥςε τῶν κυνῶν διδ καὶ ὅταν φανῇ καὶ τὴν φωνὴν ἀκούσωσι (φαίνεται δὲ 
τὼς φάρκας σήπειν, ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν λοιπῶν θηρίων, σπανίως), φεύγυσι καὶ οἱ ὄφεις καὶ οἱ ἔχεις καὶ τἄλλα 

ἀβρώτους τε ποιεῖν. ἐὼν δέ τις καὶ βιάσηται καὶ ἐγγίσῃ, 20 πιίντα θηρία. τῷ δὲ μεγέθει ὑκ ἔςι μέγας ἀλλὰ μέτριος. 
ἀφιᾶσιν ἐκ τοῦ ςόματος φλέγμα πάμπολύ τι, ὡς ἔοικεν, ἐν Τήνῳ δέ ποτέ φαῦιν αὐτὸν τῇ πόλει κατὰ Θετταλίαν 
ὃ προσφυσᾷ πρὸς τὼ πρόσωπα τῶν κυνῶν, ὡσαύτως δὲ ἀναιρεθῆναι ὑπὸ γυναικός, γενέσθαι δὲ τὸν θάνατον τοιόνδε. 
καὶ τῶν ἀνθρώπων, ὥςε καὶ ὠποπνίγειν καὶ ἀποτυφλῦν. γυναῖκα κύκλον γράψασαν καὶ τὰ φάρμακα θεῖσαν εἰσ- 

145 ἘἜΝν δὲ τῇ ̓ Αραβίᾳῳ ὑαινῶν τι γένος φασὶν εἶναι, ὃ βῆναι εἰς τὸν κύκλον, αὐτὴν καὶ τὸν υἱόν, εἶτα μιμεῖσθαι 

ἐπειδὰν προϊδη τι θηρίον ἢ ἀνθρώπου ἐπιβῇ ἐπὶ τὴν σκιάν, 25 τὴν φωνὴν τῷ θηρίε" τὸ δ᾽ ἀντάδειν καὶ προσιέναι, ἄδοντος 
ἀφωνίαν ἐργάζεται καὶ πῆξιν τοιαύτην ὥςε μὴ δύνασθαι δὲ καταδαρθεῖν τὴν γυναῖκα, καὶ ἐγγυτέρω προσιόντος 
κινεῖν τὸ σῶμα, τῦτο δὲ “ποιεῖν καὶ ἐπὶ τῶν κυνῶν. μᾶλλον, ὥςε μὴ δύνασθαι κρατεῖν τῷ ὕπνου. τὸν δ᾽ υἱὸν 

146 Κατὼ δὲ Συρίαν εἶναί τί φασι ζῷον ὃ καλεῖται χεον- παρακαθήμενον ἐγείρειν τύπτοντα, κελευούσης ἐκείνης, καὶ 
τοφόνον" ἀποθνήσκει γὰρ ὁ λέων, ὡς ἔοικεν, ὅταν αὐτοῦ λέγειν ὅτι ἐὼν μὲν χαθυπνώσῃ, ἀπολεῖται καὶ αὐτὴ καὶ 

΄ εν Ἂς Φ »“ 2 ᾽ Δ ΄ Ν -“" - ἂῳ ΣΝ ,’ὕ Α ’ὔ φάγῃ. ἑκὼν μὲν οὖν τῦτο ὁ ποιεῖ, ἀλλιὼ φεύγει τὸ ζῷον" 30 ἐκεῖνος, ἐὼν δὲ βιάσηται καὶ προσαγώγηται τὸ θηρίον, σω- 
ὅταν δὲ συλλαβόντες αὐτὸ οἱ κυνηγέται καὶ ὀπτήσαντες θήσονται. ὡς δὲ προσῆλθεν ὁ ὄφις εἰς τὸν κύκλον, αὖον 

ὥσπερ ἄλφιτα λευκὰ πὲριπάσσωσιν ἄλλῳ ζῴῳ, γευσά- εὐθὺς γενέσθαι αὐτόν. 
μένον ἀπόλλυσθαί φασι παραχρῆμα. κακοῖ καὶ προσυρῶν Λέγεται περὶ τὰ Τύανα ὕδωρ εἶναι ὁρκίς Διός (κα- 152 
τὸν λέοντα τῦτο τὸ ζῶον. λοῦσι δὲ αὐτὸ ᾿Ασβαμαῖον), οὗ πηγὴ ὠναδίδοται πάνυ 

141 λέγεται καὶ τοὺς γῦπαφ ὑπὸ τῆς τῶν μύρων ὀσμῆς 35 ψυχρά, παφλάζει δὲ ὥσπερ οἱ λέβητες. τοῦτο εὐόρκοις 

2. ἐχίηης Νκ. ἢ δ. ἱκκίονττες Β΄.Ν 5. ἢ τὸς ποπρίυως Β41189. 1] 6. κατορύσσουσι .55. ἢ πωμώσαντες Να. 10. κνρείω 89, Π 11. 
ἔχεν 8.15. 11 15. καίν Β΄4Π5.} ἢ 41.85.1 18. τω) ἅμα 3515. 1 20. τι] τὸ 845, οτὰ Να. ἢ 22. προσπύσαι τς (85. [] πρὸς 
εἰ δὲ οπι 351... ἢ 24. ὑένων Νκ. || ὅπερ Να. 1] 25. θρώπου -- 26. ἀφωνίαν οπι 85 7ὸ ἴῃ Ἰδουηα. ||26. ἐργάζεσθαι 85. 1 ὡς 
Να. 21. ποῖον 5115. 1] πὶ τῶν κυνῶν οπὶ 85 ἴῃ Ἰἰδουπα. 28. φασί τι 1“. Π] 30. οὖν οπὶ .8΄Ν5 5. 1 31. ὀπτήσαντα 515. "΄ 
32. περισκάσωφιν 3.5, περισπάσσωσιν 115. 1} ἄλλο ζῶον 55. }} τὸ γευσάμενον δ“. ΠΠ 33. κακεῖ Ν’ο. 

4. μεμνρισμένων 5. 1} 5. τὸ Β.Ν4 585. ἢ 8. οἱςρῶντι γ᾽ 85, μυρῦντι τα. ἢ 9. δὲ] δὲ καὶ Β΄.Ν΄ἢ 5. ἢ 0. δὲ οπὶ 8. ΝΠ. ἢ 
42. διανεύονταις 84. ἢ 13. θεωρυμένης 35. }} 417. ἄν Νοιδο. ἢ 24. ποτε οπὶ Ν᾽ . αὐτῇ Β΄Ν4 15. Π 22. τοιοῦτον Νο. 23. τὰ οπι 
Νο. ἡ 217. μὴ] μένον Ν , ἢ τὸν ὕπνον τὸ 8.5, 11 καὶ τὸν δ᾽ 3.5. ἢ 30. βιώσηται καὶ προσαγάγη 1Ν4.,}} 31. λύσιν εὖθ. γ. αὐτῦ 8415. 1} 

Ὀερίια 4152 -- 1716 νοἷα ᾿δβεὶ Ζ75. .56 δυἴεπι: ἐν ἄλλῳ ἀντιγράφῳ ἡ προκειμένη ἀρχὴ πᾶσα τῶν παραδόξων ἀκουσμάτων ἔλειπεν ἄχρι 
τῷ “ἐν βιθυνίᾳ, δὲ τῆς θρέκης ἐν τοῖς μετάλλιιφ᾽ (832 27.), ἦσαν δὲ ἀντ᾽ ἐκείνων τὰ ὑποτεταγμένα. 38. τυάνω ὅ75. ἢ καλεῖται τὸ Κα, ὁπ. 

ἰπ Ἰδοῦπα Ν’ 75. ἢ 34. δὲ οπχλ δα. Π οὖν πηγῇ ἀναδέδοται 75. } 85. παμφάζει ὅ75, παφλάξει τραγρὸ ὅ5. 



᾿ 

846 ᾿ ΠΕΡῚ ΘΑΥΜΑΣΙΩΝ ἈΚΟΥΣΜΑΤΩΝ. 
᾿ ἢ 

μὲν ἡδύ τε καὶ ἵλεων, ἐπιόρκοις δὲ παρὼ πόδας ἡ δίκη. νές, ἢ τῶν καρπῶν τοὺς μὲν πεπαΐει, τὸς δ᾽ ὀμφακώδεις 
ἀποσκήπτει γὰρ καὶ εἰς ὀφθαλμοὺς καὶ εἰς χεῖρας καὶ ἔχει, τὸς δ᾽ ἀνθῦντας καὶ βραχύν τινα χρόνον. 

εἰς πόδας, ἀλίσκονταί τε ὑδέροις καὶ φϑόαις" καὶ ἀδὲ πρό- Περὶ τὸ ΣΞξίπυλον ὄρος γίνεσθαί φασι λίθον παρόμοιον 1. 62 
σθεν ὠπελθεῖν δυνατόν, ἀλλ᾽ αὐτόθι ἔχονται καὶ ὀλοφύρον- κυλίνδρῳ, ὃν οἱ εὐσεβεῖς νἱοὶ ὅταν εὕρωσιν, ἐν τῷ τεμένει 
ταί πρὸς τῷ ὕδατι, ὁμολογοῦντες ἃ ἐπιώρκησαν. 5 τῆς μητρὸς τῶν θεῶν τριδεῖς καὶ ὑδέποτε χάριν ἀσεβείας 

158 ᾿Αϑήνησί φασι τὸν ἱερὸν τῆς ἐλαίας θαλλὸν ἐν ἡμέρῳ ὡμαρταίνυσιν, ὠλλ᾽ ἀεί εἰσι φιλοπάτορες. 

μιᾷ βλαςῆσαι καὶ πλείονα γενέσθαι, ταχιὺ δὲ αὖ πάλιν Ἐν ὄρει Τηὐγέτῳ γίνεσθαι βοτάνην ἀὐλουμίων χα- 163 
συςέλλεσθαι. ρισίαν, ἣν γυναῖκες ἔαρος ὠἀρχομίώνε τοῖς τραχήλοις περιά- 

154 Τῶν ἐν Αἴτνῃ κρατήρων᾽ ἀναρραγέντων καὶ ἀνὰ τὴν πτέσι, καὶ ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν συμπαθέςερον ἐρῶνται. 

γῆν φερομένων ἔνθα καὶ ἔνϑα χειμάρρου δίκην, τὸ τῶνιο͵ Ὄθρυς ὄρος ἐξὶ Θετταλίας, ὃ φέρει ὄφεις τὸς λεγο- 164 
εὐσεβῶν γένος ἐτίμησε τὸ δαιμόνιον. Ξερικυτα Ἀπ φθιστων μένας σῆπας, οἱ ἐκ ἔχοσι μίαν χροιάν, ἀλλ᾽ ὠεὶ ὁμοίνται 
γὰρ ὑπὸ τοῦ ῥεύματος διὰ τὸ βαςαάζειν γέροντας ἐπὶ τῶν τῷ χώρῳ ἐν ᾧ οἰκοῦσι. τινὲς δὲ αὐτῶν ὅμοιον ἔχουσι τὸ 
ὦμων γυνεῖς καὶ σώζειν, πλησίον αὐτῶν γενόμενον τὸ τοῦ χρῶμα τοῖς κόχλοις τῆς γῆς. ἄλλοις δὲ χλοάζουσάώ ἐς!ν 
πυρὸς ῥεῦμα ἐξεσχίσθη, παρέτρεψέ τε τὸ φλογμῇ τὸ μὲν ἡ φολίς. ὅσοι δὲ αὐτῶν ἐν ψαμάθοις διατρίθυσι, ταύταις 

ὥθα τὸ δὲ ἔνθα, καὶ ἐτήρησεν ἀβλαβεῖς ἅμω τοῖς γονεῦσι 15 ἐξομοιοῦνται κατὼ τὸ χρῶμα. δάκνοντες δὲ ἐμποιοῦσι δί- 

τὸς νεανίσκους. ψος. ἔστι δὲ αὐτῶν τὸ δῆγμα οὐ τραχὺ καὶ ἔμπυρον, 

4556 Δέγεται τὸν ὠγαλματοποιὸν Φειδίαν κατασκευαΐζοντα ἀλλὰ κακόηθες. 

τὸν ὧν ἐκροπέλει Αϑήναν ὃ μασύπαι ταύτη τῆρ ἀσπίδος τὸ Τὸ περκνῦ ἔχεως τῇ ἐχίδνῃ συγγινομένου, ἡ ἔχιδνα 165 
ἑαυτὰ πρόσωπον ἐντυπώσασθαι, καὶ συνδῆσαι τῷ ἀγάλματι ἐν τῇ συνεσίῳ τὴν κεφαλὴν ἀποκόπτει. διὰ τῦτο καὶ τὼ 

διά τινος ἀφανᾶς δημινργίας, ὥς᾽ ἐξ ἀνάγκης, εἴ τις βύλοιτο 20 τέκνα, ὥσπερ τὸν θάνατον τοῦ πατρὸς μετερχόμενα, τὴν 
αὐτὸ περιαιρεῖν, τὸ συμπαν ἄγαλμα λύειν τε καὶ συγχεῖν. γαςέρω τῆς μητρὸς διαρρήγνυσιν. 

186 Φασὶν ὡς ἀνδριὰς ὁ τοῦ Βίτυος ἐν ἴΑργει ἀπέκτεινε Ἔν τῷ Νείλῳ ποταμῷ γεννᾶσθαι λίθον φασὶ κυάμῳ 166 
[τὸν αἴτιον] τῇ θανάτε τῷ Βίτυϊ, θεωρᾶντι ἐμπεσών. ἔοικεν παρόμοιον, ὃν ὧν κύνες ἴδωσιν, ὑχ ὑλακτῦσι. συντελεῖ δὲ 

οὖν ὑκ εἰκῇ τὼ τοιαῦτα γίνεσθαι. καὶ τοῖς δαίμονί τινι γενομένοις κατόχοις" ἅμω γὰρ τῷ 
457 Φασὶ τοὺς κύνας μόνον διώκειν τὰ θηρία πρὸς τὰς 25 προστεθῆναι ταῖς ῥισὶν ἀπέρχεται τὸ δαιμόνιον. ἐν δὲ τῷ 161 

κορυφὰς τῶν ΝΙελάνων καλυμένων ἐρῶν, ἀλλ᾽ ἀνας ρέφειν, Μαιάνδρῳ ποταμῷ τῆς ᾿Ασίας λίθον φασὶ σώφρονω καλύ- 
ὅταν ἄχρι τότων διώκωσιν. μένον κατ᾽ ἀντίφρασιν" ὃν ἐάν τις εἷς τινος ἐμβάλῃ κόλπον, 

458. ἘἜν τῷ Φασιδι ποταμῷ γεννᾶσθαι ῥάβδον ὀνομαζο- ἐμμανὴς γίνεται καὶ φονεύει τινὼ τῶν συγγενῶν. 
μένην λευκόφυλλον, ἣν οἱ ζηλότυποι τῶν ἀνδρῶν δρεπό- Ῥῆνος καὶ Ἴςρος οἱ ποταμοὶ ὑπ᾿ ὥρκτον ῥέουσιν, ὁ 168 

μένοι ῥίπτουσι περὶ τὸν παρθένιον θάλαμον, καὶ ἀνέθευτον 3) μὲν Τερμανὴς ὁ δὲ Παίονας παραμείβων" καὶ θέρυς μὲν 
459 τηρῦσι τὸν γάμον. ἐν δὲ τῷ Τίγριδι γίνεσθαί ᾧασι λίθον ναυσίπορον ἔχυσε τὸ ῥεῖθρον, τὰ δὲ χειμῶνος παγέντες ὑπὸ 

μωδῶν κεκλημένον βαρβαρικῶς, τῇ χρόῳ πάνυ λευκόν, κρύως ἐν πεδίς σχήματι καθιππεύονται. 
46οὺν ἐὰν κατέχῃ τις, ὑπὸ θηρίων οὐδὲν ἀδικεῖται. ἐν δὲ τῷ Πρ τὴν Θύριον πόλιν δύο ποταμός φασιν εἶναι, Σξύ- 169 

Σκαμάνδρῳ γίνεσθαί φασι βοτάνην σίστρον καλουμένην, βαριν καὶ Ἐρᾶθιν. ὁ μὲν οὖν Ἰξύβαρις τοὺς πίνοντας ὠπ᾿ 
παραπλησίαν ἐρεβίνθῳ, κόκκες δ᾽ ἔχει σειομένες, ὅθεν τὴν 35 αὐτοῦ πτυρτικοὺς εἶναι ποιεῖ, ὁ δὲ Ἐρῶθις τοὺς ἀνθρώπους 

προσηγορίαν ἔλαβε" ταύτην τοὺς κατέχοντας μήτε δαιμό- ἔξανθέτριχας λιομένες. ἐν δὲ Εὐβοίᾳ δύο ποταμὸς εἶναι,110 
νιον μήτε φαντασίαν ἡντιναοῦν φοβεῖσθαι. ὧν ἀφ᾽ ὃ μὲν τὼ πίνοντα πρόβατα λευκὰ γίνονται" ὃς ὀνο- 

161 Πρὶ Λιβύην ἀμπελός ἐςιν ἣν καλῦσι μαινομένην τι- μαΐζεται Κέρβης" ὁ δὲ Νηλεύς, ὃς μέλανα ποιεῖ, 

6. θαλὸν ὥ7ο. 1] 10. χειμάρου 75. ὀ 11. περικαταλειφθέντων 17“. 779. 1} 20. δημινργείας 79. ἢ 23. τὸν αἴτιον οαὶ ΑΑΝ..8. 779, 

θεάτρυ 55. }}] θεωρῶντος 85. 1] 25. κάρας μὴ ὃ. 55. 1] 26. μεγώλων .55. ΠΠ 29. ζηλώτυποι ΓΝ , ζολότυποι 7, |)ὶ 830. παρθένιαν 35. ἢ 31. 

το δὲ οἵα Νο. [Π γενέσθαι Νο, γωονῶσθαι 75. } 33. οὐδὲν ὑπὸ θηρίων ΟΝ ο59. ὶ 35. παραπλήσιον Ν΄ 85. 

6. ἀλλ᾽] καὶ 84, ἀὲ οπι Ψ455. ἢ 7. ὄρει τῷ ἡψέτω ΚοΝοῦτο, ἢ 8. ἔρωτος ΟΝ αῦζσο. ᾿ 1ἀ. ἐν οπι Νεζ, || 18, ἔχιος Ψο. ἢ 

20. ὥσπερ οτι .54. || 26. ἄφρονα ΚΟΝοζ5ο, τέφρωνα .55. Π[ 29. ὑπ᾽ ἄρκτω Κοζνο, ἐπ᾿ ἄρκτου Νκ. 1} 82. καθιπτεύονται ὥ,5, 1] 33. σού- 

βαριν εἰ 34. σούβαρις Κ’ιδοζα. ᾿ 836. εὐοία ΟΝ 405δ. 6, ΠΠ 31. μὲν οτλ (55. 1} 38. νηνεὺς ι85. 



ΠΕΡῚ ΘΑΥΜΑΣΙΩΝ ΑΚΟΥΣΜΑΤΩΝ. : 847 

11 Παρὰ ΔΛυκόρμᾳ ποταμῷ γεννᾶσθαι βοτάνην λόγχῃ . ᾿Ἐν᾿Αρτέμιδος ᾿Ορθωσίας βωμῷ ταῦρον ἴςασϑαι χρύ-115 
παρόμοιον, συντελοῦσαν πρὸς ἀμβλυωπίαν ἄριςα. σειον, ὃς κυνηγῶν εἰσελθόντων φιὴν ἐπαφίησιν. 

112 Τὴν ἐν ἸΞξυρακούσαις τῆς Σικελίας πηγὴν ᾿Αρέθουσαν Ἐν Αἰτωλοῖς φασὶν ὁρῶν τὸς ἀσπάλακας ἐρνδπρ το 
διὰ πενταετηρίδος κινεῖσθαι λέγνσιν. καὶ οὐδὲ σιτεῖσθαι γὴν ἀλλ᾽ ἀκρίδας. 

412 Ἐν ὄρει Βερεκυνθίῳ γεννᾶσθαι λίθον καλούμενον μά- Κς ἈἈΑοὺς ἐλέφαντάς φασι κύειν ἔτη δύο, οἱ δὲ μῆνας 1171 
χαιραν, ὃν ἐὰν εὕρῃ τις, τῶν μυςηρίων τῆς Ἑκάτης ἐπι- ὀκτωκαίδεκα" ἐν δὲ τῇ ἐκτέξει δυς οκεῖν. 

1]ἀτελουμένωων ἐμμανὴς γίνεται, ὡς Εὔδοξός φησιν. ἐν ὄρει Δημάρατον Τιμαίου τοῦ Δοκρῷ ἀκυοτὴν νοσήσαντα 178 
δὲ τμώλῳ γωνᾶσθαι λίθον παρόμοιον κισσήρει, ὃς τετράκις ἀφωνόν φασιν ἐπὶ δέκα γενέσθαι ἡμέρας" ἐν δὲ τῇ ἕνδὲ- 
τῆς ἡμέρας ἀλλάσσει τὴν χρόαν" βλέπεσθαι δὲ ὑπὸ παρ- κατῃ ἀνανήψας βραδέως ἐκ τῆς παρακοπῆς ἔφησεν ἐκεῖνον 
θέων τῶν μὴ τῷ χρόνῳ φρονήσεως μετεχυσῶν. 10 τὸν χρόνον ἥδιςα, αὐτῷ βεβιῶσθαι. 

ΜΗΧΑΝΙᾺΚΑ. 

Θ.εὑμάχεται τῶν μὲν κατὰ φύσιν συμβαινόντων, ὅσων νων ἐν τῷ γένει τούτῳ τὰ περὶ τὸν μοχλόν. ἄτοπον γὰρ 
ἀγνοεῖται τὸ αἴτιον, τῶν δὲ παρὼ φύσιν, ὅσω γίνεται διὰ εἶναι δοκεῖ τὸ κινεῖσθαι μέγα βάρος ὑπὸ μικρῶς ἰσχύος, 
τέχνην πρὸς τὸ συμφέρον τοῖς ἀνθρώποις. ἐν πολλοῖς γὰρ καὶ ταῦτω μετὼ βάρες πλείονος" ὃ γὰρ ἄνευ μοχλῦ κι- 
ἡ φύσις ὑπεναντίον πρὸς τὸ χρήσιμον ἡμῖν ποιεῖ" ἡ μὲν νεῖν οὐ δύναταί τις, τῦτο ταὐτὸ βάρος, προσλαβὼν ἔτι τὸ 
γὰρ φύσις ἀεὶ τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον καὶ ἁπλῶς, τὸ δὲ τις τῇ μοχλοῦ βάρος, κινεῖ θᾶττον. πάντων δὲ τῶν τοιούτων 
χρήσιμον μεταβάλλει πολλαχῶς. ὅταν οὖν δέῃ τι παρὼ ἔχει τῆς αἰτίας τὴν ἀρχὴν ὁ κύκλος. καὶ τοῦτο εὐλόγως 
φύτιν πρῶξαι, διὰ τὸ χαλεπὸν ἀπορίαν παρέχει καὶ δεῖται συμβέβηκεν" ἐκ μὲν γὰρ θαυμασιωτέρου συμβαΐνειν τι 
τέχνης. διὸ καὶ καλῦμεν τῆς τέχνης τὸ πρὸς τὰς τοιαύτας θαυμαςὸν ὑδὲν ἄτοπον, θαυμασιώτατον δὲ τὸ τἀναντία 
ἀπορίας βοηθοῦν μέρος μηχανήν. καθάπερ γὼρ ἐποίησεν γίνεσθωι μετ᾽ ἀλλήλων. ὁ δὲ κύκλος συνέςηκεν ἐκ τοιότων" 
᾿Αντιφῶν ὁ ποιητής, οὕτω καὶ ἔχει" τέχνη γὰρ κρατοῦμεν, 20 εὐθὺς γὰρ ἐκ κινουμένου τε γεγένηται καὶ μέψοντος, ὧν ἡ 
ὧν φύτσει νικώμεθα. τοιαῦτα δέ ἐςιν ἐν οἷς τά τε ἐλάττονα φύσις ἐςὶν ὑπεναντία ἀλλήλοις. ὥς᾽ ἐνταῦθα ἔςιν ἐπιβλέ- 

κρατεῖ τῶν μειζόνων, καὶ τὼ ῥοπὴν ἔχοντα μικρὼν κινεῖ ψασιν ἧττον θαυμάζειν τὼς συμβαινούσας ὑπεναντιώσεις 
βάρη μεγάλα, καὶ πάντα σχεδὸν ὅσα τῶν προβλημάτων περὶ αὐτόν. πρῶτον μὲν γὰρ τῇ περιεχούσῃ γραμμῇ τὸν 
μηχανικὼ προσαγορεύομεν. ἔστι δὲ ταῦτα τοῖς φυσικοῖς κύκλον, πλάτος οὐθὲν ἐχούσῃ, τἀναντία πως προσεμφαΐ- 
“προβλήμασιν οὔτε ταὐτὰ πάμπαν ὅτε κεχωρισμένα λίαν, 26 νεται, τὸ κοῖλον καὶ τὸ κυρτόν. ταῦτα δὲ διέξηκεν ἀλλή- 
ἀλλὰ κοινὰ τῶν τε μαθηματικῶν θεωρημάτων καὶ τῶν λων ὃν τρόπον τὸ μέγω καὶ τὸ μικρόν" ἐκείνων τε γὰρ 
φυσικῶν" τὸ μὲν γὰρ ὡς διὰ τῶν μαθηματικῶν δῆλον, τὸ μέσον τὸ ἴσον καὶ τότων τὸ εὐθύ. διὸ μεταβάλλοντα εἰς 
δὲ περὶ ὃ διὰ τῶν φυσικῶν. περιέχεται δὲ τῶν ἀπορουμέ- - ἄλληλα τὼ μὲν ἀναγκαῖον ἴσα γενέσθαι πρότερον ἢ τῶν 

4. λυκάρμω Ἀ4Νη0.8.75.. ] 2. ἀμβλνωπίας ἈοΙΝ4Ο 776. Π΄ 8. τμώκω .85. 1 ν»ῴίσσυρι ὅ75, κίσσηρι '6Ν.85. 
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ἄκρων ὁποτερονῖν, τὴν δὲ γρωμμὴν εὐθεῖαν, ὅταν ἐκ κυρ- Πρῶτον μὲν ἕν τὰ συμβαίνοντα περὶ τὸν ζυγὸν ἀπο- 
τῆς εἰς κοῖλον ἢ πώλιν ἐκ ταύτης γίνηται κυρτὴ καὶ περν- ρεῖται, διὰ τίνα αἰτίαν ἀκριβέςερά ἐς: τὰ ζυγὼ τὼ μείζω 
φερής. ἣν μὲν ἦν τῦτο τῶν ἀτόπων ὑπάρχει περὶ τὸν κύ- τῶν ἐλαττόνων. τότε δὲ ἀρχοί, διὼ τί ποτε ἐ 
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ἐν τῷ κύκλῳ 

κλον, δεύτερον δὲ ὅτι ἅμα κινεῖται τὰς ἐναντίας κινήσεις“ ἡ πλεῖον ὠφεστηκυῖα γραμμὴ τοῦ κέντρου τῆς ὀγγὺς τῷ 
ἅμα γὰρ εἰς τὸν ἔμπροσθεν κινεῖται τόπον καὶ τὸν ὄπισθεν. 5 αὐτῇ ἰσχχμΐ κινουμένης θᾶττον φέρεται τῆς ἐλάττονος; τὸ. 
ἥ τὸ γράφεσα γραμμὴ τὸν κύκλον ὡσαύτως ἔχει" ἐξ γὼρ θᾶττον λέγεται διχῶς" ὧν τε γὰρ ἐν ἐλάττονι χρόνῳ 

ἵ γὰρ ἄρχεται τόπν τὸ πέρας αὐτῆς, εἰς τὸν αὐτὸν τῦτον τόπον ἦσον τόπον διεξέλθῃ, θῶττον εἶναι λέγομεν, καὶ ἐὰν ἐν ἴσῳ 
ἔρχεται πάλιν" συνεχῶς γὰρ κινεμένης αὐτῆς τὸ ἔσχατον πλείω. ἡ δὲ μείζων ἐν ἵσῳ χρόνῳ γράφει μείζονω κύκλον" 
πάλιν ἀπῆλθε πρῶτον, ὥςε καὶ φανερὸν ὅτι μετέβαλεν ὁ γὰρ ἐκτὸς μείζων τῷ ἐντός. αἴτιον δὲ τύτων ὅτι φέρεται 
ἐντεῦθεν. διό, καθάπερ εἴρηται πρότερον, δὲν ἄτοπον τὸ 10 δύο φορὰς ἡ γράφυσω τὸν κύκλον. ὅταν μὲν ἦν ἐν λόγῳ 

πάντων εἶναι τῶν θαυμάτων αὐτὸν ἀρχήν. τὰ μὲν ἦν περὶ τινὶ φέρηται, ἐπ᾿ εὐθείας ἀνάγκη φέρεσθαι τὸ φερόμενον, 
,ὔ Δ τὸν ζυγὸν γινόμενα εἰς τὸν κύκλον ἀνάγεται, τὼ δὲ περὶ 

ὔ Υ ,ὔ Ν τὸν μοχλὸν εἰς τὸν ζυγόν, τὰ δ᾽ ἄλλω πάντα ᾿'σχεδὸν τὼ 
ὶ ΝῚ ,ὔὕ Ὰ ν» Ύ Ν ,ὔ ᾿ δὲ 

“περὶ τας κινήσεις τὰς μηχανικας εἰς τὸν μοχλῦν. ετι 

καὶ γίνεται διάμετρος αὐτὴ τοῦ σχήματος ὃ ποιῶσιν αἱ 
; ,ὔ »“ , ᾿ ἣν ,ὔ ἐν τύτῳ τῷ λόγῳ συντεθεῖσαι γραμμαί. ἔξω γὰρ ὁ λόγος 
ὃν φέρεται τὸ φερόμενον, ὃν ἔχει ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΑΤ' " 

διὰ τὸ μιᾶς οὔσης τῆς ἐκ τῷ κέντρυ γραμμῆς μηθὲν ἕτερον 15 καὶ τὸ ΩΝ ΑΓ' φερέσθω πρὸς τὸ Β, ἡ δὲ ΑΒ ὑκεθείο δα 
ἑτέρῳ φέρεσθαι τῶν σημείων τῶν ἐν αὐτῇ ἰσοταχῶς, ἀλλ᾽ ἀεὶ 

Ν .Ν , Ἃ δυ᾽ ν,. τὸ τὸ μένοντος πέρωτος πορρώτερον ὃν θάττον, πολλὰ τῶν θαυ- 
μαζομένων συμβαίνει περὶ τὰς κινήσεις τῶν κύκλων" περὶ 

ὧν ἐν τοῖς ἑπομένοις προβλήμασιν ἔςαι δῆλον. διὰ δὲ τὸ 

πρὸς τὴν ΗΓ" ἐνηνέχθω δὲ τὸ μὲν Α πρὸς τὸ Δ, ἡὶ δὲ ἐφ᾽ 
ἢ ΑΒ πρὸς τὸ Ἐ. εἰ οὖν ἐπὶ τῆς φορῶς ὁ λόγος ἦν ὃν ἡ 

ΑΒ ἔχει πρὸς τὴν ΑΤ', ἀνάγκη καὶ τὴν ΑΔ πρὸς τὴν 
ΑΕ τῦτον ἔχειν τὸν λόγον. ὅμοιον ἄρα ἐςὶ τῷ λόγῳ τὸ 

τὰς ἐναντίας κινήσεις ἅμα κινεῖσθαι τὸν κύκλον, καὶ τὸ 20 μικρὸν τετράπλευρον τῷ μείζόνι, ὥςε καὶ ἡ αὐτὴ διάμε- 
μὲν ἕτερον τὴς διαμέτρε τῶν ἄκρων, ἐφ᾽ ἧ τὸ Α,, εἰς τόμ- τρος αὐτῶν, καὶ τὸ Α ἔξαι πρὸς Ζ. τὸν αὐτὸν δὴ τρό- 
πρόσθεν κινεῖσθαι, θάτερον δέ, ἐφ᾽ οὗ τὸ Β, εἰς τύπισθεν, πον δειχθήσεται κἂν ὁπουοῦν διαληφθῇ ἡ φορά- αἰεὶ γὰρ 
κατασκευάζυσί τινες ὥς ἀπὸ μιᾶς κινήσεως πολλὺς ὑπε- ἔςαι ἐπὶ τῆς διαμέτρου. φανερὸν ὧν ὅτι τὸ κατὰ τὴν διά- 
ναντίαως ἅμα κινεῖσθαι κύκλους, ὥσπερ οὺς ἀνατιθέασιν ἐν μετρὸν φερόμενον ἐν δύο φοραῖς ἀνάγκη τὸν τῶν πλευρῶν 

τοῖς ἱεροῖς ποιήσαντες τροχίσκους χαλκοῦς τε καὶ σιδηρᾶς. 25 φέρεσθαι λόγον. εἰ γὰρ ἄλλον τινά, οὐκ οἰσθήσεται κατὼ 
εἰ γὰρ εἴη τῷ ΑΒ κύκλε ἁπτόμενος ἕτερος κύκλος ἐφ᾽ ὦ τὴν διώμετρον. ἐὰν δὲ ἐν μηδενὶ λόγῳ φέρηται δύο φορὰς 
ΓΔ, τῦ κύκλου τοῦ ἐφ᾽ ὃ ΑΒ κινουμένης τῆς διαμέτρε κατὰ μηδένα χρόνον, ἀδύνατον εὐθεῖαν εἶναι τὴν φοράν. 
εἰς τόμπροσθεν, κινηθήσεται ἡ Τ' Δ εἰς τοὔπισθεν τῷ κύκλε ἔξω γὰρ εὐθεῖα. τεθείσης ἦν ταύτης διαμέτρου, καὶ παρα- 
τῷ ἐφ᾽ Ὦ Α,, κινουμώης τῆς διαμέτρου περὶ τὸ αὐτό. εἰς πληρωθεισῶν τῶν πλευρῶν, ἀνάγκη τὸν τῶν πλευρῶν λόγον 
τὐναντίον ἄρα κινηθήσεται ὁ ἐφ᾽ οὗ ΓΔ κύκλος τῷ ἐφ᾽ 30 φέρεσθαι τὸ φερόμενον" τῦτο γὼρ δέδεικται πρότερον. οὐκ 
ἵ τὸ ΑΒ᾽ καὶ πάλιν αὐτὸς τὸν ἐφεξῆς, ἐφ᾽ οὗ ΕΖ, εἰς ἄρα ποιήσει εὐθεῖαν τὸ ἐν μηδενὶ λόγῳ φερόμενον μηδένα 

᾽ , «Ὁ μ ν ,Δ ΡΒ: »., ν ΠῚ , ᾽ν , , 3 ᾽ ΄, ιν τὐναντίον αὑτῷ κινήσει διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. τὸν αὐτὸν δὲ χρόνον. ἐὼν γαρ τινα λόγον ἐνεχθὴ ἐν χρόνῳ τινί, τῦτον 
, 4 , ν - ΄ εν» ΄ , Μ ν ΄,ὔ Δ. ν ν ΟΣ τρόπον κἄν πλείους ὦσι, τῦτο ποιήσυσιν ἑνὸς μόνε κινηθώ- ἀνώγκη τὸν χρόνον εὐθεῖαν εἶναι φορῶν διὼ τὼ προειρημένα. 

΄ κκ , « ,ὔ » » ΄ Ἁ Υ̓͂ ΄ ΄΄ ,ὔὕ ν " 

τος. ταύτην οὖν λαβόντες ὑπάρχουσαν ἐν τῷ κύκλῳ τὴν ὥστε περιφερὲς γίνεται, δύο φερόμενον φορὰς ἐν μιηθενὶ 
΄ ε Υ͂ ΄ ,΄ , ΄ . ΄ - ν ΄ [ φύσιν οἱ δημιουργοὶ κατασκευάζουσιν ὄργανον κρύπτοντες 35 λόγῳ μηθένα χρόνον. ὅτι μὲν τοίνυν ἡ τὸν κύκλον γρα- 

Ἁ ᾽ ,ὔ’ Υ͂ ν “ ,’ ν ΄ ἊΝ, ,, , Ν Ψ ν » ἐ 
τὴν ἀρχήν, ὅπως ἢ τοῦ μηχανήματος φανερὸν μόνον τὲ ῴφουσα φέρεται δύο φορὰς ἅμα, φανερὸν ἔκ τε τούτων, 

θαυμαςόν, τὸ δ᾽ αἴτιον ἄδηλον. καὶ ὅτι τὸ φερόμενον κατ᾽ εὐθεῖαν ἐπὶ τὴν κάθετον ἀφι- 
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κνεῖται, ὥςε εἶναι πάλιν αὐτὴν ὠπὸ τῷ κώτρου καθετον. δὴ χρόνῳ ἡ ΑΘ τὴν ΧΘ ἐνηνέχθη, ἐν τοσούτῳ χρόνῳ ἐν 

ἄξω κύκλος ὁ ΑΒΓ, τὸ δ᾽ ἄκρον τὸ ἐφ᾽ ὦ Β φερέσθω τῷ κύκλῳ τῷ μείζονι μείζονα τῆς ΒΩ ἐνήνεκται τὸ ἄκρον 

ἐτὶ τὸ Δ’ ἀφυινεῖται δέ ποτε ἐπὶ τὸ Τ. εἰ μὲν ἦν ἐν τῷ τῆς ΒΑ. ἡ μὲν γὰρ κατὰ φύσιν φορὰ ἴση, ἡ δὲ παρὰ 
Ἀόγῳ ἐφέρετο ὃν ἔχει ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΙ', ἐφέρετο ἂν φύσιν ἐλάττων' ἡ δὲ ΒΎ τῆς ΖΧ. δεῖ δὲ ἀνάλογον εἶναι, 
τὴν διάμετρον τὴν ἐφ᾽ ἢ ΒῚ. νῦν δέ, ἐπείπερ ἐν οὐδενὶ 5 ὡς τὸ κατὰ φύσιν πρὸς τὸ κατὰ φύσιν, τὸ παρὰ φύσιν 
λόγῳ, ἐπὶ τὴν περιφέρωαν φέρεται τὴν ἐφ᾽ ἢ ΒΕΤ'. ἐὰν 
δὲ δυοῖν φερομκένοιν ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἰσχύος τὸ μὲν ἐκκχρού- 

οἵτο πλεῶν τὸ δὺ ἔλατταν, εὔλογον βραδύτερον κινηθῆναι 
τὸ πλεῖον ἐκκρουόμενον τὸ ἔλαττον ἐκκρουομένου" ὃ δοκεῖ 

πρὸς τὸ παρὼ φύσιν. μείζονα ἄρα περιφέρειαν διελήλυθε 
τὴν ΗΒ τῆς ΩΒ, ἀνάγκη δὲ τὴν ΗΒ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ 
διεληλυθέναι" ἐνταῦϑα γὰρ ἔςικι, ὅταν ἀναΐλογον ἀμφοτέ. 

ρως συμβαίνῃ τὸ παρὰ φύσιν πρὸς τὸ κατὰ φύσιν. εἰ δὴ 
συμβαίνειν ἐπὶ τῆς μείζονος καὶ ἐλάττονος τῶν ἐκ τοῦ 10 μεῖζόν ἐςι τὸ κατὰ φύσιν ἐν τῇ μείζονι, καὶ τὸ παρὰ φύ- 
κέντρου γρωφουσῶν τοὺς κύκλνς. διὰ γὼρ τὸ ἐγγύτερον 
ἐἶναι τὸ μένοντος τῆς ἐλάττονος τὸ ἄκρον ἢ τὸ τῆς μεῖζο- 
νος, ὥσπερ ἀντισπώμενον εἰς τὐναντίον, ἐπὶ τὸ μέσον βρα- 

σιν μῶλλον ἄν ἐρταῦϑα συμπίατοι μοναχῶς, ὥς: τὸ Β ἐνη- 
νέχβαι ὧν τὴν ΒΗ ἐν τῷ ἐφ᾽ ὦ Χ σημεῖον. ἐνταῦθα γὰρ 

κατὰ φύσιν μὲν γύεται τῷ Β σημείῳ τὸ κέντρον (ἔςι γὰρ 
δύτερον φέρεται τὸ τῆς ἐλάττονος ἄκρον. πάτῃ μὲν οὖν αὐτὴ ἀπὸ τὸ Ἡ κάθετος), παρὰ φύσιν δὲ ἐς τὸ Κ, ἔςι 
κύκλον γραφούσῃ τοῦτο συμβαίνει, καὶ φέρεται τὴν μὲν 15 δὲ ὡς τὸ ΗΚ πρὸς τὸ ΚΒ, τὸ ΘΖ πρὸς τὸ ΖΧ. φανερὸν 
πατὰ φύσιν κατὼ τὴν περιφέρειαν, τὴν δὲ παρὰ φύσιν δὲ ἐὰν ἐπιζευχθῶσιν ἀπὸ τῶν ΒΧ ἐπὶ τὰ ΗΘ. εἰ δὲ 
εἰς τὸ πλάγιον καὶ τὸ κέντρον. μείζω δ᾽ ἀεὶ τὴν παρὰ ἐλάττων ἢ μείζων τὴς ΗΒ ἔςαι, ἣν ἠνέχθη τὸ Β, ἐχ ὁμοίως 
φύσιν ἡ ἐλάττων φέρεται" διὰ γὰρ τὸ ἐγγύτερον εἶναι τῷ Τ ἔξαι οὐδὲ ἀνώλογον ἐν ἀμφοῖν τὸ κατὰ φύσιν πρὸς τὸ 
κέντρε τοῦ ἀντισπῶντος κρατεῖται μᾶλλον. ὅτι δὲ μεῖζον παρὰ φύσιν. δι᾿ ἣν μὲν τούυν αἰτίαν ἀπὸ τῆς αὐτῆς 

τὸ παρὰ φύσιν κινεῖται ἡ ἐλάττων τῆς μείζονος τῶν ἐκ τῇ 20 ἰσχύος φέρεται θᾶττον τὸ πλέον ἀπέχον τῷ κέστρυ σημεῖον, 
κότρου γραφουσῶν τοὺς κύκλους, ἐκ τῶνδε δῆλον. ἔστω δῆλον διὰ τῶν εἰρημένων" διότι δὲ τὰ μὲν μείζω ζυγὰ 

κύκλος ἐφ᾽ οὗ ΒΓΔΕ, καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ ἐλάττων, ἀκριβέξερώ ἐςι τῶν ἐλαττόνων, φανερὸν ἐκ τότων. γίνεται 
ἐφ᾽ Ὦ ΧΝΝ, περὶ τὸ αὐτὸ κώτρον τὸ Α΄ καὶ ἐκβεβλή- γὰρ τὸ μὲν σπάρτον κώτρον (μίψει γὰρ τοῦτο), τὸ δὲ ἐπὶ 
σθωσαν αἱ διάμετροι, ἐν μὲν τῷ μεγάλῳ, ἐφ᾽ ὧν ΓΔ ἑκάτερον μέρος τῆς πλάζςιγγος αἱ ἐκ τῷ κώτρου. ἀπὸ οὖν 
καὶ ΒΕ, ἐν δὲ τῷ ἐλάττονι αἱ ΜΧ ΝΙ͂[' καὶ τὸ ἑτερόμη- 25 τοῦ αὐτοῦ βάρους ἀνάγκη θᾶττον κινεῖσθα; τὸ ὦκρον τῆς 
πες παραπεπληρώσθω, τὸ ΔΈΡΤ', εἰ δὴὶ ἡ ΑΒ γράφυσα πλάςιγγος, ὅσῳ ἂν πλεῖον ἀπέχῃ τοῦ σπάρτον, καὶ ἔνια 

κύκλον ἥξει ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὅθεν ὡρμήθη ἐπὶ τὴν ΑῈ,, δῆλον μὸν μὴ δῆλα εἶναι ἐν τοῖς μικροῖς ζυγοῖς πρὸς τὴν αἴσθησιν 
ὅτι φέρεται πρὸς αὑτήν. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ΑΧ πρὸς τὴν ἐπιτιθέμενα βάρη, ἐν δὲ τοῖς μεγάλοις δῆλα" οὐϑὲν γὰρ 
ΑΧ ἥξει. βραδύτερον δὲ φέρεται ἡ ΑΧ τὴς ΑΒ, ὥσπερ κωλύει ἔλαττον κινηθῆναι μέγεθος ἢ ὥστε εἶναι τῇ ὄψει 

εἴρητας, διὰ τὸ γίνεσθαι μείζονα τὴν ἔκκρουσιν καὶ ἀντι- 39 φανερόν. ἐπὶ δὲ τῆς μεγάλης πλάς!,γγος ποιεῖ ὁρατὸν τὸ 
σκᾶσθαι μᾶλλον τὴν ΑΧ. ἤχθω δὲ ἡ ΑΘΗ, καὶ ὠπὸ 

ἯΘ κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΒ ἡ ΘΖ ἐν τῷ κύκλῳ, καὶ πώ- 

λν ὠπὸ τὸ Θ ἤχϑω παρὰ τὴν ΑΒ ἡ ΘΏ, καὶ ἡ ΩΥ' 

ἐπὶ τὴν ΑΒ καθετον, καὶ ἡ ΗΕ, αἱ δὴ ἐφ᾽ ὧν ΩὟ καὶ 

ΘΖ ἴσαι. ἡ 

εὐθεῖαι ἐπ᾿ ἀνίσους κύκλους ἐμβληθεῖσαι πρὸς ὀρθὰς τῇ 

αὐτὸ βάρος μέγεθος. ἔνια δὲ δῆλα μὲν ἐπ᾿ ὠἀμφοῖν ἐστί, 
ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ τῶν μειζόνων διὰ τὸ πολλῷ 
μεῖζον γίνεσθαι τὸ μέγεθος τὴς ῥοπῆς ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ βά- 
ρους ἐν τοῖς μεΐζοσι. καὶ διὰ τοῦτο τεχναζεσιν οἱ ἁλουρ- 

ἄρα ΒΎ ἐλάττων τῆς ΧΖ' αἱ γὰρ ἴσαι35 γοπῶλαι πρὸς τὸ παρακρούεσθαι ἱστάντες, τό τε σπάρτον 

οὐκ ἐν μέσῳ τιθέντες, καὶ μόλυβδον τῆς φάλαγγος εἰς 
διαμέτρῳ ἔλαττον τμῆμα ἀποτέμνουσι τῆς διαμέτρου ἐν θάτερον μέρος ἐγχέοντες, ἢ τοῦ ξύλου τὸ πρὸς τὴν ῥίζαν 
τοῖς μείζοσι κύκλοις, ἔςι δὲ ἡ ὩῪ ἴση τῇ ΘΖ. ἐν ὅσῳ πρὸς ὃ βούλονται ῥέπειν ποῖντες, ἢ ἐὰν ἔχῃ ὄζον" βαρύ- 
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τέρον γὰρ ἐν ᾧ μέρος ἡ ῥίζα τῷ ζύλε ἐςΐν, ὁ δὲ ὅζος ῥίζα 
τίς ἐς ιν. 

2 Διὼ τί, ἐὰν μὲν ἄνωθεν ἢ τὸ σπαρτίον, ὅταν κάτωθεν 

ῥέψαντος ἀφέλῃ τὸ βάρος, πάλιν ἀναφέρεται τὸ ζυγόν, 

ἐᾶν δὲ κάτωθεν ὑποστῇ, οὐκ ἀναφέρεται ἀλλὰ μώει; ἢ 
διότι ἄνωθεν μὲν τῷ σπαρτίε ὄντος πλεῖον τῷ ζυγοῦ γίνεται 
τὸ ἐπέκεινα τῆς καθέτου; τὸ γὰρ σπαρτίον ἐςὶ κάθετος. 
ὥστε ἀνάγκη ἐστὶ κάτω ῥέπειν τὸ πλέον, ἕως ἂν ἔλθη ἡ 

δίχα διαιροῦσα τὸ ζυγὸν ἐπὶ τὴν καθετον αὐτήν, ἐπικει- 
μένου τοῦ βάρους ἐν τῷ ἀνεσπασμένῳ μορίῳ τοῦ ζυγοῦ. 

ἔξω Τυγὸν ὀρθὸν ἐφ᾽ οὗ ΒΤ', σπαρτίον δὲ τὸ ΑΔ, ἐκ- 

βαλλόμενον δὴ τῦτο κάτω κάθετος ἔςαι ἐφ᾽ ἧς ἡ ΑΔΙΜ, 

ἐὰν ᾿οὖν ἐπὶ τὸ Β ἡ ῥοπὴ ἐπιτεθῇ, ἔςαι τὸ μὲν Β ὗ τὸ Ε, 

τὸ δὲ Τ' ὗ τὸ Ζ, ὥςε ἡὶ δίχα διαιροῦσα τὸ ζυγὸν πρῶτον 

μὲν ἣν αὶ ΔΜ τῆς καθέτου αὐτῆς, ἐπικειμένης δὲ τῆς ῥο- 

πῆς ἔςαι ἡ ΔΘ᾽ ὥςε τῷ ζυγὰ ἐφ᾽ ᾧ ΕΖ τὸ ἔξω τῆς κα- 
«θέτου τῆς ἐφ᾽ ἧς ΑΒ, τῷ ἐν ᾧ ΦΗ,, μείζω τοῦ ἡμίσεος. 
ἐὼν οὖν ἀφαιρεθῇ τὸ βάρος ἀπὸ τῷ Ἐ, ἀνάγκη κάτω φέ- 

ρεσϑαι τὸ Ζ᾽ ἔλαττον γάρ ἐς! τὸ Ἑ. ἐὰν μὲν οὖν ἄνω τὸ 

ΜΗΧΑΝΙΚΆΑ. 

ὅν τὸ κινύμενον βάρος πρὸς τὸ κινῶν, τὸ μῆκος πρὸς τὸ μῇ- 
κος ἀντιπέπονθεν.. αἰεὶ δὲ ὅσῳ ἂν μεῖζεν ἀφεςήκῃ τῷ ὑπο- 
μοχλίν, ῥᾷον κινήσει. αἰτία δέ ἐς΄ν ἡ προλεχθεῖσα, ὅτι ἡ 
πλεῖον ὠπέχμσα ἐκ τῷ κέντρε μείζονα κύκλον γράφει. ὥς 
»ΩΔ “ ;» Ἂν ᾿Ὶ ᾿ς ΄ Ν .“ ΑῚ 

5 ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἰσχνὸς “λέον μεταστήσεται τὸ κινοὺυν τὸ 

πλεῖον τοῦ ὑπομοχλίου ἀπέχον. ἔξω μοχλὸς ἐφ᾽ οὗ ΑΒ, 

βάρος δὲ ἐφ᾽ ᾧ τὸ Τ', τὸ δὲ κινῶν ἐφ᾽ ᾧ τὸ Δ, ὑπομόχλιον 
ἐφ᾽ ᾧ τὸ ἘἙ, τὸ δὲ ἐφ᾽ ᾧ τὸ Δ κινῆσαν ἐφ᾽ ᾧ τὸ Η, κι- 
γόμενον δὲ τὸ ἐφ᾽ ὦ Γ΄, βάρος ἐφ᾽ ὗ Κι. 

Διὼ τί οἱ μεσόνεοι μάλιςα, τὴν ναῦν κινοῦσιν; ἢ διότι 
ἡ κώπη μοχλός ἐςιν; ὑπομόχλιον μὲν γὰρ ὁ σκαλμὸς γί 

νεται (μένει γὰρ δὴ τοῦτο), τὸ δὲ βάρος καὶ θάλαττα, ἣν 

ὠπωθεὶ ἡ κώπη" ὃ δὲ κινῶν τὸν μοχλὸν ὁ ναύτης ἐστόν. 
ἀεὶ δὲ πλέον βάρος κινεῖ, ὅσῳ ἂν πλέον ἀφεςήκῃ τῷ ὑπο- 

15 μοχλίου ὁ κινῶν τὸ βάρος" μείζων γὰρ οὕτω γίνεται ἡ ἐκ 
τῷ κέντρε, ὁ δὲ σκαλμὸς ὑπομόχλιον ὧν κέντρον ἐστίν. ἐν 

΄ δὲ “« Ἂν -» “ ΄ » “2, » δ Ὶ Ν μέσῃ δὲ τῇ νηΐ πλεῖστον τῆς κώπης ἐντός ἐςιν᾿ καὶ γαρ ἡ 
κῳ ὔ ᾽ Ψ» ᾽ ΄ σ΄ -» Σ).ν» "΄ ᾿ ναῦς ταύτῃ εὐρυτάτη ἐστίν, ὥστε πλεῖον ἐπ᾿ ἀμφὕτερα ἐν- 

δέχεσθαι μέρος τῆς κώπης ἑκατέρου τοίχου ἐντὸς εἶναι τῆς. 
σπαρτίον ἔχῃ, πάλιν διὰ τῦτο ἀναφέρεται τὸ ζυγόν. ἐὰν 29 νεώς. κινεῖται μὲν ἣν ἡ ναῦς διὰ τὸ ὠπερειδομώης τῆς κώ- 
δὲ κάτωθεν ἢ τὸ ὑποκείμενον, τοὐναντίον ποιεῖ" πλεῖον γὰρ 
γίνεται τῇ ἡμίσεος τῷ ζυγῦ τὸ κάτω μέρος ἢ ὡς ἡ κάθετος 
διαιρεῖ ὥςε οὐκ ἀναφέρεται" κουφότερον γὼρ τὸ ἐπηρτη- 
μέφον. ἔςω ζυγὸν τὸ ἐφ᾽ οὗ ΝΗ͂, τὸ ὀρθόν, κάθετος δὲ ἡ 

Η ᾿ 7. ν Ψ “ ,΄ πον ἃς .“.. χης εἰς τὴν θάλασσαν τὸ ἄκρον τῆς κώπης τὸ ἐντὸς προϊέναι 
᾽ Ν ΄, Ν “ .“ “ 

εἰς τὸ πρόσθεν, τὴν δὲ ναῦν προσδεδεμώνην τῷ σκαλμῷ συμ- 
προϊέναι, ἣ τὸ ἄκρον τῆς κώπης. ἧἣ γὰρ πλείςην θάλασσαν 
διαιρεῖ ἡ κώπη, ταύτῃ ἀνάγκη μάλιςα προωθεΐσθαι" πλεί- 

ΚΑΜ. δίχα δὴ διαιρεῖται τὸ ΝΞ. ἐπιτεθέντος δὲ βάρους Ὡς ςην δὲ διαιρεῖ ἧ πλεῖςον μέρος ἀπὸ τῷ σκαλμῦ τῆς κώπης 

ἐπὶ τὸ Ν, ἔςαι τὸ μὲν Ν ἧ τὸ Ο, τὸ δὲ Ξ' οὗ τὸ Ρ, ἡ δὲ 

ΚΑ ᾧ τὸ ΔΘ, ὥςε μεῖζέν ἐςι τὸ ΚΟ τὸ ΛΡ τῷ ΘΚΛ. 
καὶ ἀφαιρεθέντος οὖν τῇ βάρους ἀνώγκη μένειν" ἐπίκειται 

γὰρ ὥσπερ βάρος ἡ ὑπεροχὴ ἡ τῇ ἡμίσεος τῇ ἐν ᾧ τὸ Κὶ, 

ἐςίν. διὰ τοῦτο οἱ μεσόνεοι μάλιςα κινόσιν" μέγιστον γὰρ 
ἐν μέσῃ νηὶ τὸ ἀπὸ τῷ σκαλμῖ τὴς κώπης τὸ ἐντός ἐς!ν. 

Διὰ τί τὸ πηδάλιον μικρὸν ὄν, καὶ ἐπ’ ἐσχάτῳ τῷ 5 
ψ, ΄ ’ Υ 4 τον -, ΜΝ “πλοίῳ, τοσαύτην δύναμιν ἔχει ὥςε ὑπὸ μικροῦ οἷακος καὶ 

ὃ Διὰ τί κινῦσι μεγάλα βάρη μικραὶ δυνάμεις τῷ μο- 30 ἑνὸς ἀνθρώπε δυνάμεως, καὶ ταύτης ἠρεμαίας, μεγάλα κι- 
χλῷ, ὥσπερ ἐλέχθη καὶ κατ᾽ ἀρχήν, προσλαβόντι βάρος 
ἔτι τὸ τῷ μοχλοῦ; ῥᾷον δὲ τὸ ἔλαττόν ἐςι κινῆσαι βάρος, 

ἔλαττον δέ ἐςιν ἄνευ τῷ μοχλᾷ. ἢ ὅτι αἴτιόν ἐςὶν ὁ μοχλός, 
Ν Ἄ ἐᾷ " Ν ’,΄ νον Υ̓ ζυγὸν [ὧν] κάτωθεν ἔχον τὸ σπαρτίον καὶ εἰς ἄνισα δὶιηρη- 

νεῖσθαι μεγέθη πλοίων; ἢ διότι καὶ τὸ πηδαλιόν ἐστι μο- 
χλός, καὶ μοχλεύει ὁ κυβερνήτης. ἢ μὲν ὃν προσήρμοςαι 
τῷ πλοίῳ, γίνεται ὑπομόχρλμον, τὸ δὲ ὅλον πηδάλιον ὁ 
μοχλός, τὸ δὲ βάρος ἡ θάλασσα, ὁ δὲ κυβερνήτης ὁ κινῶν. 

μένον; τὸ γὰρ ὑπομόχλιον ἀντὶ σπαρτίου γίνεται" μέψει 35 ὁ κατὰ πλάτος δὲ λαμβάνει τὴν θάλασσαν, ὥσπερ ἡ κώπη, 
γὰρ ἄμφω ταῦτα, ὥσπερ τὸ κέντρον. ἐπεὶ δὲ θῶττον ὑπὸ 

»---ὦκ» ’ - « δ ᾿ “ Υ͂ 
τὸ ἰσε βάρος κινεῖται ἡὶ μείζων τῶν ἐκ τῷ κέντρου, ἔστι δὲ 

τρία τὰ περὶ τὸν μοχλόν, τὸ μὲν ὑπομόχλιον, σπάρτον 
καὶ κώτρον, δύο δὲ βάρη, ὅ τε κινῶν καὶ τὸ κινέμενον" ὃ 

τὸ πηδάλιον. ὁ γὰρ εἰς τὸ πρόσθεν κινεῖ τὸ πλοῖον, ἀλλ. 
κινόέμενον κλίνει, πλαγίως τὴν θάλατταν δεχόμενον. ἐπεὶ 
γὰρ τὸ βάρος ἣν ἡ θάλασσα, τὐναντίον ὠπερειδόμενον κλέξ 

. " ΩΝ, κα , "ον; , νει τὸ πλοῖον. τὸ γὰρ ὑπομόχλιον εἰς τὐναντίον ςρέφεται, 
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ἡ θάλασσα δὲ ἐντός" ἐκεῖνο δὲ εἰς τὸ ἐκτός. τότῳ δὲ ἀκο- ἐμπέπηγεν, ὃ δὲ δεῖ κινεῖν βάρος, τὸ πλοῖον, τὸ δὲ κινοῦν 
λυθεῖ τὸ πλοῖον διὰ τὸ συνδεδέσθαι. ἡ μὲν ἦν κώπη κατὰ τὸ ἐν τῷ ἱςίῳ πνεῦμα. εἰ δ᾽ ὅσῳ ἂν πορρώτερον ἢ τὸ ὑπο- 
πλάτος τὸ βάρος ὠθέσα καὶ ὑπ᾽ ἐκείνα ἀντωθυμένη εἰς τὸ μόχλιον, ῥᾷον κινεῖ καὶ θᾶττον ἡ αὐτὴ δύναμις τὸ αὐτὸ 
εὐθὺ προάγει" τὸ δὲ πηδάλιον, ὥσπερ κάθηται πλάγιον, βαρος, ἡ οὖν κεραία ἀνώτερον ἀγομένη καὶ τὸ ἱςίον πορ- 
τὴν εἰς τὸ πλάγιον, ἢ δεῦρο ἢ ἐκεῖ, ποιεῖ κίνησιν. ἐπ’ ἄκρε 5 ρώτερον ποιεῖ τῷ ἐδωλία ὑπομοχλίς ὄντος. 
δὲ καὶ ὑκ ἐν μέσῳ κεῖται, ὅτι ῥᾷςον τὸ κινύμενον κινῆσαι - Δ Διὼ τί, ὅταν ἐξ ὑρίας βούλωνται διαδραμεῖν μὴ ἐρίε Ἴ 
ν »ῳ.Κ' -" ᾿ Ν ΝΥ -“ “Ἢ ΄ γ Δ ᾿ Η ,ὔ »“"ἤ 

ἀπ᾽ ἄκρου κινοῦν. τάχιςα γὰρ φέρεται τὸ πρῶτον μέρος τῷ πνεύματος ὄντος, τὸ μὲν πρὸς τὸν κυβερνήτην τῇ ἱστίου 
διὰ τὸ ὥσπερ ἐν τοῖς φερομώνοις ἐπὶ τέλει λήγειν τὴν φο- μέρος ςέλλονται, τὸ δὲ πρὸς τὴν πρῶραν ποδιαῖον ποιησώ- 
βάν, ὕτω καὶ τῷ συνεχῇς ἐπὶ τέλυς ἀσθενεςάτη ἐςὶν ἡ φορά, μένοι ἐφιῶσιν; ἢ διότι ἀντισπᾶν τὸ πηδάλιον πολλῷ μὲν 
εἰ δὲ ἀσθενεστάτη, ῥᾳδία ἐκκρούειν. δια τε δὴ ταῦτα ἐν τῇ ι0 ὄντι τῷ πνεύματι ὁ δύναται, ὀλίγῳ δέ, ὃ ὑποςέλλονται. 

πρύμνῃ τὸ πηδαάλιόν ἐςτ, καὶ ὅτι ἐνταῦθα μικρᾶς κινήσεως προάγει μὲν οὖν τὸ πνεῦμα, εἰς οὔριον δὲ καθίστησι τὸ 
γενομένης πολλῷ μεῖζον τὸ διάςημα ἐπὶ τῷ ἐσχάτῳ γίνε- πηδάλιον, ἀντισπῶν καὶ μοχλεῦον τὴν θάλατταν. ἅμα 

νωλ ἊΨ ’’ ) ω ς “ , »“Ὰ ΄ὔ ᾽ , ν ται, διὰ τὸ τὴν ἴσην γωνίαν ἐπὶ μείζονα καθῆσθαι, καὶ ὅσῳ δὲ καὶ οἱ ναῦται μάχονται τῷ πνεύματι" ἀνακλίνσι γὰρ 
ἂν μεῖζυς ὦσιν αἱ περιέχεσαι. δῆλον δὲ ἐκ τότε καὶ δὲ ἣν 

αἰτίαν μᾶλλον προέρχεται εἰς τὐναντίον τὸ πλοῖον ἢ ἡ τῆς ι5 
Ψ ,ὔ Ν , Ν Ν -“ γ᾿} Α. ᾽ὔ 

κώπης πλάτη" τὸ αὐτὸ γὰρ μέγεθος τῇ αὐτῇ ἰσχύϊ κινύ- 
᾽ ᾽ν», Δ.» »Ἥ» ὦ , ᾿ς « μενον ἐν ἀέρι πλέον ἢ ἐν τῷ ὕδατι πρόεισιν. ἔξω γὰρ ἡ Α 

Β κώπη, τὸ δὲ Γ' ὁ σκαλμός, τὸ δὲ Α τὸ ἐν τῷ πλοίῳ, ἡ 

ἀρχὴ τῆς κώπης, τὸ δὲ Β τὸ ἐν τῇ θαλάττῃ. εἰ δὴ τὸ Α 

ἐπὶ τὸ ἐναντίον ἑαυτούς. 
Διὰ τί τὰ στρογγύλα καὶ περιφερὴ τῶν σχημάτων 8 

εὐκινητότερα; τριχῶς δὲ ἐνδέχεται τὸν κύκλον κυλισθῆναι" 
ἢ γὰρ κατὰ τὴν ἁψῖδα, συμμεταβάλλοντος τοῦ κέντρου, 
ὥσπερ ὁ τροχὸς ὁ τῆς ἁμάξης κυλίεται" ἢ περὶ τὸ κώτρον 
μόνον, ὥσπερ αἱ τροχιλέαι, τῷ κέντρου μένοντος" ἢ παρὼ 

ᾧὗ τὸ Δ μετακεκίηται, τὸ Β ὑκ ἔςαι ἧ τὸ Ἐ" ἴση γὰρ ἡ Β Ὁ τὸ ἐπίπεδον, τὸ κέντρα μένοντος, ὥσπερ ὁ κεραμεικὸς τρο- 
Ἑ τῇ ΑΔ. ἴσον ἦν μετακεχωρηκὸς ἔςαι, ἀλλ᾽ ἦν ἔλαττον. χοὸς κυλίνδεται. εἰ μὲν δὴ τάχιςα τὼ τοιαῦτα, διά τε τὸ 
ἕςαι δὲ ἧ τὸ 2 ἃ τὸ Θ. ἄρα τοίνυν τὴν ΑΒ, καὶ ἐχ ἡ τὸ μικρῷ ἅπτεσθαι τῷ ἐπιπέδου, ὥσπερ ὁ κύκλος κατὰ στι- 
Τ', καὶ κάτωθεν. ἐλάττων γὰρ ἡὶ ΒΖ τῆς ΑΔ, ὥστε καὶ γμήν, καὶ διὰ τὸ μὴ προσκόπτειν" ἀφέςηκε γὰρ τῆς γῆς 
ἡ ΘΖ τῆς ΔΘ' ὅμοια γὰρ τὰ τρίγωνα. καθεστηκὸς δὲ ἡ γωνία. καὶ ἔτι ᾧ ἂν ἀπαντήσῃ σώματι, πάλιν τούτου 
ἕςαι καὶ τὸ μέσον, τὸ ἐφ᾽ Ὁ Τ᾽ εἰς τὐναντίον γὰρ τῷ ἐν τῇ 25 κατὰ μικρὸν ἅπτεται. εἰ δ᾽ εὐθύγραμμον ἦν, τῇ εὐθείῳ 
θαλάττῃ ἄκρῳ τῷ Β μεταχωρεῖ, ἧπερ τὸ ἐν τῷ πλοίῳ 
ἄκρον τὸ Α μὴ ἐχώρει οὗ τὸ Δ. ὥστε μετακινηθήσεται τὸ 

«λοῖον, καὶ ἐκεῖ Ὦ ἡ ἀρχὴ τῆς κώπης μεταφέρεται. τὸ δ᾽ 
αὐτὸ καὶ τὸ πηδάλιον. ποιεῖ, πλὴν ὅτι εἰς τὸ πρόσθεν οὐδὲν 

ἐπὶ πολὺ ἥπτετο ἂν τῷ ἐπιπέδε. ἔτι ἣ ῥέπει ἐπὶ τὸ βάρος, 

ταύτη κινεῖ ὁ κινῶν. ὅτι ἐν γὰρ πρὸς ὄρθιον ἡ διάμετρος ὑτῇ ὁ κινῶν. ὅταν μὲν γὰρ πρὸς ὄρθιον ἡ τ 

ἦ τῷ κύκλου τῷ ἐπιπέδῳ, ἁπτομένου τῷ κύκλου κατὰ ςι- 

γμὴν τὸ ἐπιπέδου, ἴσον τὸ βαρος ἐπ᾿ ἀμφότερα διαλαμ- 

συμβάλλεται τῷ κλοίῳ, ὥσπερ ἐλέχθη ἐπὶ ἄνω, ἀλλὰ 80 βάνει ἡ διάμετρος" ὅταν δὲ κινῆται, εὐθὺς πλέον ἐφ᾽ ᾧ 
μόνον τὴν πρύμναν εἰς τὸ πλάγιον ἀπωθεῖ ἕνϑα ἢ ἔνθα" εἰς κινεῖται, ὥσπερ ῥέπον. ἐντεῦθεν εὐκινητότερον τῷ ὠθᾶντι εἰς 

τοὐναντίον γὰρ ἡ πρῷρα ὅτω νεύει. ἧ μὲν δὴ τὸ πηδάλιον τοὔμπροσθεν" ἐφ᾽ ὃ γὰρ ῥέπει ἕκαςον, εὐκίνητόν ἐστιν, 
προσέζευκται, δεῖ οἷόν τι τῷ κινυμίψε μέσον νοεῖν, καὶ ὥσπερ εἴπερ καὶ τὸ ἐπὶ τὸ ἐναντίον τῆς ῥοπὴς δυσκίνητον. ἔτι λέ- 

ὁ σκαλμὸς τῇ κώπῃ" τὸ δὲ μέσον ὑποχωρεῖ, ἢ ὁ οἷαξ με- γουσί τινες ὅτι καὶ ἡ γραμμὴ ἡ τοῦ κύκλου ἐν φορᾷ ἐςὶν 
τακινεῖται. ἐὰν μὲν εἴσω ἄγῃ, καὶ ἡ πρύμνα δεῦρο μεθέ. 35 ἀεί, ὥσπερ τὰ μένοντα, διὰ τὸ ἀντερείδειν, οἷον καὶ τοῖς 
στηκεν" ἡ δὲ πρῷρα εἰς τοὐναντίον νεύει" ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ 
ὕσης τῆς πρῴρας τὸ πλοῖον μεθέφηκεν ὅλον. 

6 Διὰ τί, ὅσῳ ἄν ἡ κεραία ἀνωτέρα ἥ, θῶττον πλεῖ τὰ 
πλοῖα τῷ αὐτῷ ἱςίω καὶ τῷ αὐτῷ πνεύματι; ἢ διότι γίνε- 

μείζοσι κύκλοις ὑπάρχει πρὸς τὸς ἐλάττονας. θᾶττον γὰρ 
.« Ν "»" 4 Η ,ὔ “ « λ Ἀ ΄ὔ ὑπὸ τῆς ἴσης ἰσχύος κινῆνται οἱ μεῖζες καὶ τὰ βάρη κι- 

νῦσι, διὰ τὸ ῥοπήν τινα ἔχειν τὴν γωνίαν τὴν τῇ μείζονος 

κύκλε πρὸς τὴν τῷ ἐλάττονος, καὶ εἶναι ὅπερ ἡ διάμετρος 

ται ὁ μὲν ἱστὸς μοχλός, ὑπομόχλιον δὲ τὸ ἐδωλιον ἐν ᾧ 420 πρὸς τὴν διάμετρον. ἀλλὰ μὴν πᾶς κύκλος μείζων πρὸς 

4, ἐκεῖνο δὲ] εἰ δὲ ἐκεῖο ῬΈΡ’.. ἢ 2. πλεῖον Ῥ. ἵ 3. αὐτωθυμένά ἘΣ“. ἢ 1. βάρος Ῥ. ἢ 19. θαλάσση ἘΡ’“. 1 21. τῇῦ τὸ Ἐκ ἢ 
Ὧν Ῥ. Ἱ 22. 2] « Ἐξ“. 3] ἡ Ἐα, τ Ρ. 1] 23. ἐλάττω Ῥ,Ρ’.. 1 31. εἰς τοῦν.] ἢ εἰς τοὺν. , ἢ οὐ τοὺν. Ἐξ“. ἢ 39. πλοῖα) α Ἐξ. 

4. δεῖ οαὶ ἘΣΡ’5. 9. ἰφιῶσιν Ἐκ. Ὁ ἀντισπᾶ Ῥὶ σπᾶ ἘΣ’ο. 19. περὶ Ἐδ΄5. ἢ 20. κεραμικὸς Ἐξ4. Π 21. δὲ »»'.. 1 τῷ Ρ 

ἘΡα Ἰ 33. τὸ ροβῖ καὶ οἵα }75. 
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ἐλάττονα" ἄπειροι γὰρ οἱ ἐλάττονες. εἰ δὲ καὶ πρὸς ἕτερον μᾶλλον ἢ ἀπαρτήσας τὸ βάρος. καὶ ἔτι ὕτω μὲν δύο βάρη 
ἔχει ῥοπὴν ὁ κύκλος, ὁμοίως δὲ εὐκίνητος, καὶ ἄλλην ἀν κινεῖ, τό τε τῆς σφενδόνης καὶ τὸ βέλος, ἐκείνως “δὲ τὸ 

ἔχοι ῥοπὴν ὁ κύκλος καὶ τὼ ὑπὸ κύκλε κινέμενα, κὠν μὴ βέλος μόνον. πότερον ὅτι ἐν μὲν τῇ σφενδόνῃ κινέμενον τὸ 
τῇ ἁψῖδι ἅπτηται τῷ ἐπιπέδου, ὠλλ᾽ ἢ παρὰ τὸ ἐπίπεδον, βέλος ῥίπτει ὁ βάλλλων (περιαγαγὼν γὰρ κύκλῳ πολλά- 
ἃ ὡς αἱ τροχιλέαι" καὶ γὼρ οὕτως ἔχοντα ῥᾷςα κινῆνται 5 κις ἀφίησιν), ἐκ δὲ τῆς χειρὸς ἀπὸ τῆς ἠρεμίας ἡ ἀρχή" 

καὶ κινῶσι τὸ βάρος. ἢ οὐ τῷ κατὰ μικρὸν ἅπτεσθαι καὶ πάντα δὲ εὐκινητότερα κινούμενφ ἢ ἠρεμοῦντα. ἢ διά τε 
αροσκρύειν, ἀλλὰ δι᾿ ἄλλην αἰτίαν. αὕτη δέ ἐςιν ἡ εἰρη. τῦτο, καὶ διότι ἐν μὲν τῷ σφενδονῶν ἡ μὲν χεὶρ γύεται 

μένη πρότερον, ὅτι ἐκ δύο φορῶν γεγώηται ὁ κύκλος, ὥςξε κώτρον, ἡ δὲ σφενδόνη ἡ ἐκ τῷ κέντρα ὅσῳ ὧν ἢ μείζων 

μίαν αὐτῶν αἰεὶ ἔχειν ῥοπήν, καὶ οἷον φερόμενον αὐτὸν ἡ ἀπὸ τῷ κώτρου, κινεῖται θᾶττον. ἡ δὲ ὠπὸ τῆς χειρὸς 

αἰεὶ κινῦῆσιν οἱ κινῦντες, ὅταν κινῶσι κατὰ τὴν περιφέρειαν 10 βολὴ πρὸς τὴν σφενδόνην βραχεῖα ἐς». 
ὁπωσοῦν. φερομένην γὰρ αὐτὴν κινοῦσιν᾽ τὴν μὲν γὼρ εἷς Διὰ τί ῥᾷον κινόνται περὶ τὸ αὐτὸ ζυγὸν οἱ μείζους 13 
τὸ πλάγιον αὐτοῦ κίνησιν ὠθεῖ τὸ κινοῦν, τὴν δὲ ἐπὶ τῆς τῶν ἐλαττόνων κόλλοπες, καὶ οἱ αὐτοὶ ὄνοι οἱ λεπτότερον 
διαμέτρα αὐτὸς κινεῖται. ὑπὸ τῆς αὐτῆς ἰσχμος τῶν παχυτέρων; ἣ διότι ὁ μὲν ὄνος 

9 Διὰ τί τὰ διὰ τῶν μειζένων κύκλων αἰρόμενα καὶ καὶ τὸ ζυγὸν κέντρον ἐςίν, τὰ δὲ ἀπέχοντα μεγέθη αἱ ἐκ 
ἑλκόμενα ῥᾷον καὶ θῶττον κινῆμεν; οἷον καὶ αἱ τροχιλέαι 15 τῷ κέντρου; θῶττον δὲ κινῆνται καὶ πλέον ἀπὸ τῆς αὐτῆς 

αἱ μείζους τῶν ἐλαττόνων, καὶ αἱ σκυτάλαι ὁμοίως. ἢ ἰσχος αἱ τῶν μειζόνων κύκλων ἢ αἱ τῶν ἐλαττόνων" ὑπὸ 

διότι ὅσῳ ἂν μείζων ἡὶ ἐκ τῷ κέντρου ἧ, ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τῆς αὐτῆς γὰρ ἰσχύος θᾶττον μεθίςξαται τὸ ἄκρον τὸ πορ- 

πλέον κινεῖται χωρίον, ὥστε καὶ τῷ ἴσου βάρους ἐπόντος ρώτερον τῷ κέντρα. διὸ πρὸς μὲν τὸ ζυγὸν τοὺς κόλλοπας 
ποιήσει τὸ αὐτό, ὥσπερ εἴπομεν καὶ τὼ μείζω ζυγὰ τῶν ὄργανα ποιοῦνται, οἷς ῥᾷον ςρέφουσιν' ἐν δὲ τοῖς λεπτοῖς 
ἐλαττόνων ἀκριβέστερα εἶναι. τὸ μὲν γὰρ σπαρτίον ἐστὶ 20 ὄνοις πλεῖον γῴεται τὸ ἔξω τοῦ ξύλου, αὕτη δὲ γίνεται 
κέντρον, τῷ δὲ ζυγῦ αἱ ἐπὶ τάδε τοῦ σπαρτίον αἱ ἐκ τοῦ ἡ ἐκ τοῦ κῴτρου. 
κώτρου. Διὰ τί τὸ αὐτὸ μέγεθος ξύλον ῥᾷον κατεάσσεται περὶ 1ᾷ 

10 Διὰ τί ῥᾷον, ὅταν ἄνευ βάρους ἧ, κινεῖται τὸ ζυγόν, τὸ γόνυ, ἐὰν ἴσον ἀποστήσας τῶν ἄκρων ἐχόμενος κατα- 
᾿ “» ἂ 

ἢ ἔχον βάρος; ὁμοίως δὲ καὶ τροχὸς ἢ ἄλλο τοιοῦτο τὸ γνύῃ, ἢ παρὼ τὸ γόνυ ἐγγὺς ὄντος" καὶ ἐὼν πρὸς τὴν γῆν 

βαρύτερον μὲν μεῖζον δὲ τὰ ἐλάττονος καὶ κουφοτέρου. ἣ 25 ἐρείσας καὶ τῷ ποδὶ προσβὰς πόρρωθεν τῇ χειρὶ καταγνύῃ, 
᾽ ἂ 

ὅτι ὁ μόνον εἰς τὐναντίον τὸ βαρύ, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ πλώ- ἢ ἐγγύθεν; ἢ διότι ἔνδα μὲν τὸ γόνυ κέντρον, ἔνθα δὲ ὃ 
, ΠΗ͂. ᾽ ,ἷ ε “» κ« αν. “ ’ μι "Ὁ "Ὁ ,, ᾿ ἅν, “ἷ ΓᾺ,. 

Ὑιον δυσκίνητόν ἐςιν. ἐναντίον γὰρ τῇ ῥοπῇ κινῆσαι χαλε- πούς. ὅσῳ δ᾽ ὧν πορρώτερον ἥ τοῦ κέντρου, ῥᾷον κινεῖται 
πῶς, ἐφ᾽ ὃ δὲ ῥέπει, ῥῳδίως" εἰς δὲ τὸ πλάγιον ὁ ῥέπε. ἅπαν. κινηθῆναι δὲ ἀνάγκη καταγνύμενον. 

11 Διὰ τί ἐπὶ τῶν σκυτάλων ῥᾷον τὰ φορτία κομίζεται Διὰ τί περὶ τὸς αἰγιαλὸς αἱ καλύμεναι κρόκαι ςρογ-Ί δ 
ἢ ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν, ἐχουσῶν τῶν μὲν μεγάλους τροχούς, 3) γύλαι εἰσίν, ἐκ μακρῶν τῶν λίθων καὶ ὀστράκων τὸ ἐξ 

“ Ν ΄ὔ μ᾿ , ΒΞ ΄ ᾽ 7 « ““,χ λ , Ν - ᾽ -“ ᾽ 
τῶν δὲ μικρούς; ἢ διότι ἐπὶ τῶν σκυτώλων οὐδεμίαν ἔχει ὑπαρχῆς ὄντων; ἢ διότι τὰ πλεῖον ὠπέχοντα τῷ μέσον ἐν 

7 Ν Ν» “ ε -“ ν Υ - ͵ὔ -“ ᾿ Ν , 2 

πρόσκοψιν, τὸ δὲ ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν τὸν ἄξονα, καὶ προ- ταῖς κινήσεσι θᾶττον φέρεται. τὸ μὲν γὰρ μέσον γίνεται 
σκόπτει αὐτῷ" ἔκ τε γὰρ τῶν ἄνωθεν πιέζει αὐτὸν καὶ ἐκ κέντρον, τὸ δὲ διάςημα ἡ ἐκ τῷ κώντρου. ἀεὶ δὲ ἡ μείζων 
τῶν πλαγίων. τὸ δὲ ἐπὶ τῶν σκυτάλων ἐπὶ δύο τότων “κ- ἀπὸ τῆς ἰσης κινήσεως μείζω γράφει κύκλον. τὸ δ᾽ ἐν 

-- -“ ,’ ᾿ « ΄ .“ ,ὔ “ » ,ὔ Ν μη Ν , 
νεῖται, τῇ τε κάτω χώρᾳ ὑποκειμένῃ καὶ τῷ βάρει τῷ 35 ἴσῳ χρόνῳ μείζω διεζιὸν θᾶττον φέρεται. τὰ δὲ φερόμενω. 
᾽ , γ᾽ ἢ έ Ν ,ὔ ὕ -“ ΄ “Ἁ“ ) “ΚΦφνΨ Ψ ’ ,ὔ ,ὕὔ Ἁ 

ἐπικειμένῳ᾽ ἐπ᾽ ἀμφοτέρων γὰρ τότων κυλίεται τῶν τόπων θᾶττον ἐκ τῷ ἴσον ἀποςήματος σφοδρότερον τύπτει. τὰ δὲ 

ὁ κύκλος καὶ φερόμενος ὠθεῖται. τύπτοντα μᾶλλον καὶ αὐτὼ τύπτεται μᾶλλον. ὥς ε ἀνάγ- 
12 Διὰ τί πορρωτέρω τὼ βέλη φέρεται ὠπὸ τῆς σφενδό- κη θραύεσθαι αἰεὶ τὰ πλέον ἀπέχοντα τοῦ μέσα. τῶτο δὲ 

νης ἢ ἀπὸ τῆς χειρός; καίτοι κρατεῖ γε ὁ βάλλων τῇ χειρὶ πάσχῳωτα ἀνάγκη γίνεσθαι περιφερὴ. ταῖς δὲ κρόκαις διὼ 

ἀ, ἅπτεται ῬΈΡ̓“. ἢ πεὸ ἘἘο. ἢ 5. αἱ οχὰ Ἐα. ᾿ὶ 15. τροχιλαὶ Ἐξ 5. ΠΠ 16. σκιτάλαι Ἐξ’4. 1} 17. ἦν Ἐξ“. ἴ χωρίν Ῥ. ἢ 20. 

ἀκριβίςερον Κη. ἢ 24. τροχὸν ῬΡΌ’σ. ᾿ὶ 25. μείζω ῬΈΞ“. ἢ κουφότερον Ἐἢ’5. ἢ 217. δῃ. κινεῖται {[| 34. τὸ] τῶν Ἐ})5. ἢ 35. ὑποκεν- 

μένου Κξ΄α. ἡ 36, ἀμφότερα Ρ, 

Ἴ. ὃς μὲν σφενδόνης ἡ Ἐξ’. ἢ 14, ἀπέχεται Ἐξ΄5. ἢ 15, αὐτοῦ Ἐξ“. 1 117. θᾶττον] μεῖζον Ῥὺὶ ἢ 23. ἀποςήσωσι Ἐξ5. ἢ 2Ά. ποὴὶ 
Ἐξ’. 126. μὶν γὰρ τὸ Ρ;»“. 



ΜΗΧΑΝΙΚΆΑ. 

φὴν τῆς δαλαΐτης κίνησιν, διὰ τὸ μετὰ τῆς ὀαλάττης κι- 

γεῖσθαι, συμβαΐει ἀεὶ ἐν κινήσει εἶναι καὶ κνλιομόναις 
προσκόπτειν. τοῦτο δὲ ἀνάγκη μάλιςα συμβαίνειν αὐτοῖς 
τοῖς ἄκροις, 

16. 

νέξερα γύεται, καὶ κάμπτεται αἰρόμενα μᾶλλον, κἂν ἧ 
τὸ μὲν βραχύ, ὅσον δίπηχυ, λεπτόν, τὸ δὲ ἑκατὸν πηχῶν 
“παχύ; ἢ διότι μοχλὸς γίεται καὶ βάρος καὶ ὑπομόχλιον 
ἐν τῷ αἴρεσθαι τῷ ζξύλν τὸ μῆκος; τὸ μὲν γὰρ πρῶτον μέ- 

Διὰ εἰ, ὅσῳ ἂν ἢ μακρότερα τὰ ξύλα, τοσύτῳ ὠσϑε- ς 

853 

χλῷ, ὥστε ἡ μία ῥᾷον ἔλξει, καὶ ἀπὸ μιᾶς ὁλκῆς τοῦ 
κατὰ χεῖρα πολὺ ἔλξει βαρύτερον. τοῦτο δ᾽ αἱ δύο τρο- 
χαλίαι πλέον ἢ διπλασίῳ τάχει αἴρουσαι. ἔλαττον γὼρ 
ἔτι ἡ ἑτέρα ἕλκει ἢ εἰ αὐτὴ καθ᾿ ἑαυτὴν εἶλκεν, ὅταν 

παρὼ τῆς ἑτέρας ἐπιβληθῇ τὸ σχοινίον: ἐκεζη γὰρ ἔτι 
ἔλαττον ἐποίησε τὸ βάρος. καὶ οὕτως ἐὰν εἰς πλείος ἐπε- 
βάλληται τὸ καλώδιον, ἐν ὀλέγαις τροχιλέαις πολλοὶ γίνε- 
ται διαφορά, ἢ ὥστε ὑπὸ τῆς πρώτης τοῦ βάρους ἕλκον- 
πος τέτταρας μνᾶς, ὑπὸ τῆς τελευταίας ἕλκεσθαι πολλῷ 

φος αὐτῷ, ὃ ἡ χοὶρ αἴϑει, οἷον ὑπομόχλιον γίνεται, τὸ δ᾽ τὸ ἐλώττω. καὶ ἐν τοῖς οἰκοδομικοῖς ἔργοις ῥᾳδίως κινῆσι μι6- 
ἀεὶ τῷ ἄκρῳ βάρος. ὥςε ὅσῳ ἂν ἢ μακρότερον τὸ ἀπὸ τῷ 
ὑπτομοχλίκ, τοσούτῳ ἀνάγκη κάμπτεσθαι μᾶλλον" ὅσῳ 
γὰρ ὧν πλέον ἀπέχῃ τοῦ ὑπομοχλίου, τοσούτῳ ἀνάγκη 
κάμπτεσθαι μεῖζον. ἀνάγκη οὖν αἴρεσθαι τὰ ἄκρα τοῦ 

γάλα βάρη" μεταφέρεσι γὰρ ἀπὸ τὴς αὐτῆς τροχιλέως 
ἐφ᾽ ἑτέραν, καὶ πάλιν ἀπ᾿ ἐκείνης εἰς ὄνους καὶ μοχλούς" 
τῦτο δὲ ταὐτόν ἐςιὶ τῷ ποιεῖν πολλὰς τροχιλέας. 

Διὰ τί, ἐὰν μέ τις ἐπιθῇ ἐπὶ τὸ ξύλον πέλεκυν μέγαν 19 
μοχλᾷ. ἐὼν οὖν ἦ καμπτόμενος ὁ μοχλός, ἀνάγκη αὐτὸν 15 καὶ φορτίον μέγα ἐπ᾽ αὐτῷ, οὐ διαιρεῖ τὸ ξύλον, ὅ τι καὶ 
πάμπτεσθαι μᾶλλον «ἰρόμενον. ὅπερ συμβαίνει ἐπὶ τῶν 
ζόλων τῶν μακρῶν" ἐν δὲ τοῖς βραχέσιν ἐγγὺς τὸ ἔσχα- 
τὸν τὸ ὑπομοχλίς γίνεται τῷ ἠρεμῖντος. 

17 Διὰ τί τῷ σφηνὶ ὄντι μικρῷ μεγάλα βάρη διίςαται 

λόγου ἄξιον" ἐὰν δὲ ἄρας τὸν πέλεκυν τις πατάξῃ αὐτῷ, 

διασχίζει, ἔλαττον βάρος ἔχοντος τῷ τύπτοντος πολὺ μᾶλ- 
“ ὔἷ 

λον ἢ τῦ ἐποιειμένε καὶ πιεζεντος; ἢ διότι πάντα τῇ κινή- 

σεὶ ἐργάζεται, καὶ τὸ βαρὺ τὴν τὰ βάρος κίνησιν λαμβάνει 

καὶ μεγέθη σωμάτων, καὶ θλλψις ἰσχυρὰ γίεται: ἢ διότι ἢ) μῶλλον κινήριενον ἃ ἠρεμῶν; ἐπικείμενον ἦν οὐ κινεῖται τὴν 
ἡ σφὴ δύο μοχλοί εἰσιν ἐναντίοι ἀλλήλοις, ἔχει δὲ ἑκά- 

φερος τὸ μὲν βάρος. τὸ δὲ ὑπομόχλιον, ὃ καὶ ἀνασπᾷ ἢ 
«ζει. ἔτι δὲ ἡ τῆς πληγὴς φορὰ τὸ βείρος, ὃ τύπτει καὶ 
κινεῖ, ποιεῖ μέγα" καὶ διὰ τὸ κινούμενον κινεῖν τῇ ταχυ- 

τοῦ βάρους κίνησιν, φερόμενον δὲ ταύτην τε καὶ τὴν τοῦ 
τύπτοντος. ἔτι δὲ καὶ γῴεται σφὴν ὁ πέλεκυς" ὁ δὲ σφὴν 

μικρὸς ὧν μεγάλα διίστησι διὰ τὸ εἶναι ἐκ δύο μοχλῶν 
ἐναντίως συγκειμένων. 

ττι ἰσχύει ἔτι πλέον. μικρῷ δὲ ὄντι μεγάλαι δυνάμεις 2ς Διὰ τί αἱ φάλαγγες τὰ κρέα ἱςῶσιν ἀπὸ μικρᾷ ἀρ- 20 
ἀκολουθῦσι" διὸ λανθάνει κινῶν παρὼ τὴν ἀξίαν τῇ μεγέ- τήματος μεγάλα βάρη, τῇ ὅλε ἡμιζυγία ἕντος; ἵ μὲν γὰρ 
δες. ἔξω σφὴν ἐφ᾽ ᾧ ΑΒΓ', τὸ δὲ σφηνούμενον ΔῈΗ Ζ. τὸ βαρος ἐντίθεται, κατήρτηται μόνον ἡ πλάςιγξ, ἐπὶ θά- 
μοχλὸς δὴ γύεται ἡ ΑΒ, βάρος δὲ τὸ τοῦ Β κατωθεν, τερον δὲ ἡ φαλαγξ ἐςὶ μόνον. ἢ ὅτι ἅμα συμβαΐει ζυ- 
ὑπομόχλιον δὲ τὸ ΖΔ. ἐναντίος δὲ τότῳ μοχλὸς τὸ ΒΤ', γὸν καὶ μοχλὸν εἶναι τὴν φάλαγγα; ζυγὸν μὲν γὰρ, ἢ 
ἃ δὲ ΑΤ' κοπτομένη ἑκατέρᾳ τότων χρῆται μοχλῷ" ἀνω- 30 τῶν σπαρτίων ἔκαςν γίνεται τὸ κέντρον τῆς φάλαγγος. τὸ 
στᾷ γὰρ τὸ Β. μὲν ὅν ἐπὶ θάτερα ἔχει πλάςιγγα, τὸ δὲ ἐπὶ θάτερα ἀντὶ 

18. Διὰ τί, ἐάν τις δύο τροχιλέας ποιήσας ἐπὶ δυσὶ ζύ- τῆς πλάςιγγος τὸ σφαίωμα, ὃ τῷ ζυγῷ ἔγκειται, ὥσπερ 
λοις συμβάλλουσιν ἑαντοῖς ἐναντίως αὐταῖς κύκλῳ περι- εἴ τις τὴν ἑτέραν πλάςιγγα καὶ τὸν ςαθμὸν ἐπιθείη ἐπὶ τὸ 
βάλῃ καλώδιον, ἔχον τὸ ἄρτημα ἐκ θατέρου τῶν ξύλων, ἄκρον τῆς πλάςιγγος" δῆλον γὰρ ὅτι ἕλκει τοσῶτον βάρος 
ϑιίτερον δὲ ἢ προσερηρεισμένον ἢ προστεθειμένον κατὰ τὰς 35 ἐν τῇ ἑτέρᾳ κείμενον πλάςιγγι. ὅπως δὲ τὸ ἣν ζυγὸν πολλὰ 
τροχαλίας, ἐὰν ἕλκη τις τῇ ἀρχῇ τὸ κἀλωδίου, μεγάλα ἧ ζυγά, τοιαῦτα τὰ σπαρτία πολλὰ ἔγκειται ἐν τῷ τοιύτῳ 
βάρη προσάγει, κἂν ἦ μικρὰ ἡ ἔλκυσα ἰσχύς; ἢ διότι τὸ ζυγῷ, ὧν ἑκάςε τὸ ἐπὶ τάδε ἐπὶ τὸ σφαίρωμα τὸ ἥμισυ 
αὐτὸ βάρος ἀπὸ ἐλάττονος ἰσχύος, εἰ μοχλεύεται, ἐγείρε- τῆς φάλαγγός ἐςι, καὶ ὁ ςαθμὸς δὶ ἴσα τῶν ὠπ᾿ ἀλλήλων 
ται, ἢ ἀπὸ χειρός; ἡ δὲ τροχιλέα τὸ αὐτὸ ποιεῖ τῷ μο- τῶν σπαρτίων κινυμένων, ὥστε συμμετρεῖσθαι πόσον βάρος 

4. θαλάσσης -- θαλάσσης Ὁ. ἢ 5, ὅσον ἢ ἮΡΙ. Ἶ 6. κῶ] καὶ Ἐξ’... Π 10. ὃ ἡ χὴρ αἴρει οαλ ῬΈΡ. ἃ τῷ Ῥ. ἢ 12. μᾶλλον -- 
4Δ, κάμπτεσθαι οτὰ ἘΡ’σ. ᾿ 24. ποιεῖ οπι »7,5. ᾿ 26. περὶ Ἐξ“. Π 21. ΔΕῊ Ζ] δέηται Ἐξο. ἢ 28. τοῦῇ τὸ Ἐ;’ο. 11 31. τῷ Ἐ 5. 
82. τρσχιλαίας εἰ 39. τροχιλαία εἰ δ᾽ 1. τροχιλαίαις Ῥ. ἢ 31. ἵκ θατέρου] ἑκατέρου ἘΞ’. ἢ 35. ἢ Ἐξ'5. ἢ 36. μεγάλω βάρει ἘΞ. 

4, ὅξει οπι Ἐ»“. ἢ ἀ. ἔτι αὶ ἡὶ ἑτέρα ἕλκει εἰ Ῥ. Τ᾿ 5. πεὶ ἘΣ“. |Π] 6. ποιήσει ἘΡ’5. 11 7. πολὺ ἘΞ. Π 13. τὸ Ἐξ4. 1 15. μετ᾽ 
εὐτοῦ ἘΣ... Τ Π18. κ ἡ τὸ ῬΡ.. 1 23. μέγα ἘΞ. Π 26. ὁμοζύγε ἘΡ. Π 29. ἡ Ἐξ4. Υ 31. θάτερον ἘΞ 9 Ὀϊτορίχαο, ἢ 35, ἢν ζυγὰ 

τρολλὰ ἢ ζυγὸν Ἐ΄“. 
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ἕλκει τὸ ἐν τῇ πλάστιγγι κείμενον" ὥστε γινώσκειν, ὅταν 

ὀρθὴ ἡ φάλαγξ ἢ, ἀπὸ ποίν σπάρτα πόσον βάρος ἔχει ἡ 

πλάςιγξ, καθάπερ εἴρηται. ὅλως μέν ἐςι τῦτο ζυγόν, ἔχον 

21 

22 

μίαν μὲν πλάςιγγα, ἐν ἢ ἴςαται τὸ βάρος, τὴν δ᾽ ἑτέραν, 

ΜΗΧΑΝΙΚΑ. 

περ ὧν εἰ ἦσαν ἐκβεβλημίναι, ὑφ᾽ ὧν κιννμένων εἰς τὰ τῶν 
ΓΔ ἄκρα αἱ ΕΖ συνήγοντο ῥᾳδίως ἀπὸ μικρᾶς ἰσχύος" 
ἣν ἵν ἐν τῇ πληγῇ τὸ βάρος ἐποίει, ταύτην ἡ κρείττων ταύ- 

τῆς, ἡ τὸ ΕΤ' καὶ ΖΔ, μοχλοὶ ὄντες ποιῶσι" τῇ ἄρσει γὰρ 

ἐν Η τὸ σταθμὸν ἐν τῇ φάλαγγι. διὸ σφαίρωμα ἐστιν ἡ “5 εἰς τὐναντίον αἴρονται, καὶ θλίβοντες καταγνύεσι τὸ ἐφ᾽ ὧκ. 

φάλαγξ ἐπὶ θάτερον. τοῦτον δὲ ὃν πολλὰ ζυγά ἐ ἐσι, καὶ 

τοσαῦτα ὅσαπέρ ἐστι τὰ σπαρτία. ἀεὶ δὲ τὸ ἐγγύτερον 
σπαρτίον τῆς πλάς!γγος καὶ τῇ ἱπαμέκ βάρους μεῖζον ἔλ-- 

κει βάρος, διὰ τὸ γίνεσθαι τὴν μὲν φάλαγγα πᾶσαν μο- 

δι᾿ αὐτὸ δὲ τὰτο καὶ ὅσῳ ἄν ἐγγύτερον ἢ τῆς Α τὸ Κ,, συν- 

τρίβεται θᾶττον" ὅσῳ γὰρ ἂν πλεῖον ἀπέχῃ τῷ ὑπομοχλέε 
ὁ μοχλός, ῥᾷον κινεῖ καὶ πλεῖον ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς αὐτῆς. 
ἔςιν ἦν τὸ μὲν Α ὑπομόχλιον, ἡ δὲ ΔΑ Ζ μοχλός, καὶ ἡ 

χλὸν ἀνεστραμμένον (ὑπομόχλιον μὲν γὰρ τὸ σπαρτίον 01 ΑῈ. ὅσῳ ἀν οὖν τὸ Κ ἐγγυτέρω ἢ τῆς γωνίας τῶν Α,, 
ἕκαστον ἄνωθεν ὄν, τὸ δὲ βάρος τὸ ἐνὸν ἐν τῇ πλάστιγγὺ, 
΄ » ἃ Ἷ Υ Ν “ - »“,κοδ»᾿᾽Ν “ ὅσῳ δ᾽ ἀν μακρότερον ἢ τὸ μῆκος τοῦ μοχλοῦ τῷ ἀπὸ τοῦ 
ε Γ ΄΄ 2 ν ὲ .»"» .  » σθ, δὲ ,ὔ ὑπομοχλίου, τοσούτῳ ἐκεῖ μὲν ῥᾷον κινεῖ, ἐνταῦθα δὲ ςσή- 
κωμα ποιεῖ, καὶ ἴςησι τὸ πρὸς τὸ σφαίωωμα βάρος τῆς 
φάλαγγος. 

Διὰ τί οἱ ἰατροὶ ῥᾷον ἐξαιρῦσι τὸς ὀδόντας προσλαμ- 
,ὔ “ ΝΣ ΄, ἌΝ , “ 

βάνοντες βάρος τὴν ὀδοντάγραν ἢ τῇ χειρὶ μόνῃ ψιλῇ; 
πότερον διὰ τὸ μῶλλον ἐξολισθαίνειν διὰ τῆς χειρὸς τὸν 

15 μενόν κατάγνυται θᾶττον. 
Διὼ τί φερομένων δύο φορὰς ἐν τῷ ῥόμβῳ τῶν ἄκρων 2 

΄ 3 “ Ἷ “Ὁ -»“ - “ Η 
τοσύτῳ ἐγγύτερον γίνεται τῆς συναφῆς τῶν Α᾽ τῦτο δὲ ἐς: 

τὸ ὑπομόχλιον. ἀνάγκη τούυν ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἰσχύος συν- 

αγόσης τὸ ΖῈ αἴρεσθαι πλέον. ὥστε ἐπεί ἐςῖν ἐξ ἐναντίας 
ἡ ἄρσις, ἀνάγκη θλίβεσθαι μᾶλλον" τὸ δὲ μᾶλλον θλιβό- 

, 

σημείων ἀμφοτέρων, ὁ τὴν ἴσην ἑκάτερον αὐτῶν εὐθεῖαν διέρ-- 
χεται, ἀλλὰ πολλαπλασίαν θάτερον; ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ 

ὀδόντα ἢ ἐκ τῆς ὑδοντάγρας; ἢ μᾶλλον ὀλισθαίνει τῆς διὰ τί τὸ ἐπὶ τῆς πλευρᾶς φερόμενον ἐλάττω διέρχεται τῆς 
χειρὸς ὁ σίδηρος, καὶ ὁ περιλαμβάνει αὐτὸν κύκλῳ" μαλ-20 πλευρᾶς. τὸ μὲν γὰρ τὴν διάμετρον τὴν ἐλάττω, ἡ δὲ τὴν 
θακὴ γὰρ ὕσα ἡ σὰρξ τῶν δακτύλων καὶ προσμένει μῶλ- πλευρὰν τὴν μείζω, καὶ ἡ μὲν μίαν, τὸ δὲ δύο φέρεται 
λον καὶ περιαρμόττει. ἀλλ᾽ ὅτι ἡ ὀδοντάγρα δύο βοχλοί φοράς. φερέσθω γὰρ ἐπὶ τὴς ΑΒ τὸ μὲν Α πρὸς τὸ Β, τὸ. 
εἶσιν ἀντικείμενοι, ἐν τὸ ὑπομόχλιον ἔχοντες τὴν σύναψιν δὲ Β πρὸς τὸ Δ τῷ αὐτῷ τάχει" φερέσθω δὲ καὶ ἡ ΑΒ 
τῆς θερμαςρίδος" τὸ ῥᾷον ἦν κινῆσαι χρῶνται τῷ ὀργάνῳ ἐπὶ τῆς ΑΤ' παρὰ τὴν ΓΔ τῷ αὐτῷ τάχει τύτοις. ἀνώγκῃ 
πρὸς τὴν ἐξαίρεσιν. ἔξω γὰρ τῆς ὀδοντάγρας τὸ μὲν ἕτε- γ5 δὴ τὸ μὲν Α ἐπὶ τῆς ΑΔ διαμέτρα φέρεσθαι, τὸ δὲ Β ἐπὶ 
ρον ἄκρον ἐφ᾽ ᾧ τὸ Α, τὸ δὲ ἕτερον, τὸ Β, ὃ ἐξαιρεῖ" ὁ τῆς ΒΓ, καὶ ἅμα διεληλυθέναι ἑκατέραν, καὶ τὴν ΑΒ τὴν 
δὲ μοχλὸς ἐφ᾽ ᾧ ΑΔΖ, ὁ δὲ ἄλλος μοχλὸς ἐφ᾽ ὧᾧὡ ΒΟ ΑΓ ζλευράν. ἐνηνέχθω γὰρ τὸ μὲν Α τὴν ΔΕ, Ἷ δὲ Α 
ΓΕ, ὑπομόχλιον δὲ τὸ ΓΘΔ’ ἑ δὲ ὁδὸς ἐφ᾽ δ 1 σύν- Β τὸν ΑΖ, καὶ ἔξω ἐκβεβλημένη ἡ ΖΗ παρὰ τὴν ΑΒ, 

αψις" ὁ δὲ τὸ βάρος. ἑκατέρῳ ἵν τῶν ΒΖ καὶ ἅμα λα- καὶ ὠπὸ τοῦ Ἑ πεπληρώσθω. ὅμοιον ἦν γίνεται τὸ παρω- 

βὼν κινεῖ, ὅταν δὲ κινήσῃ, ἐξεῖλε ῥᾷον τῇ χειρὶ ἢ τῷ 30 πληρωθὲν τῷ ὅλῳ. ἴση ἄρα ἡ ΑΖ τῇ ΑἙ, ὥστε τὸ Α 
ἐπὶ τὴς πλευρᾶς ἐνήνεκται τῆς ΑἙ. ἡ δὲ ΑΒ τὴν ΑΖ 
εἴη ὧν ἐνηνεγμένη. ἔςαι ἄρα ἐπὶ τῆς διαμέτρε κατὼ τὸ Θ. 

“ 
ὀργάνῳ. 

Ἰ ΥΦΕΘῚ « , ᾿ Υ »» 
Διὰ τί τὼ κάρυα ῥᾳδίως καταγνύεσιν ἄνευ πληγῆς ἐν 

τοῖς ὀργάνοις ἃ ποῖῶσι πρὸς τὸ καταγνύναι αὐτά; πολλὴ 

γὰρ ἀφαιρεῖται ἰσχὺς ἡ τῆς φορᾶς καὶ βίας. ἔτι δὲ σκληρῷ 

καὶ αἰεὶ δὲ ἀναγκη αὐτὸ φέρεσθαι κατὰ τὴν διάμετρον. 
καὶ ἅμα ἡὶ πλευρὰ ἡ ΑΒ τὴν πλευρὰν τὴν ΑΤ' δίεισι, 

καὶ βαρεῖ συνθλίβων θᾶττον ἂν κατάξαι ἢ ξυλίνῳ καὶ κέφῳ ἃς καὶ τὸ Α τὴν διάμετρον δίεισι τὴν ΑΔ. ἑμοίως δὲ δειχ; 
μ᾿ Ἁ τῷ ὀργάνῳ. ἥ διότι οὕτως ἐπ᾿ ἀμφότερα θλίβεται ὑπὸ δύο 

μοχλῶν τὸ κάρυον, τῷ δὲ μοχλῷ ῥᾳδίως διαιρεῖται τὰ 
᾿ Ν Ν “μ 3 ΄ὔ ’ “Ψ « 

βάρη; τὸ γὼρ ὄργανον ἐκ δύο σύγκειται μοχλῶν, ὑπο- 
ὔ Ν Ἁ μόχλιον ἐχόντων τὸ αὐτό, τὴν συναφὴν ἐφ᾽ ἧς τὸ Α, ὥὧσ- 

θήσεται καὶ τὸ Β ἐπὶ τῆς ΑΥΓ διαμέτρου φερόμενον. ἴσὴ 
γαρ ἐςιν ἡ ΒΕ τῇ ΒΗ. παραπληρωθέντος ἦν ἀπὸ τῷ Ἡ, 
ὅμοιόν ἐςι τῷ ὅλῳ τὸ ἐντός. καὶ τὸ Β ἐπὶ τῆς διαμέτρυ 
Υ̓ Ἁ Ἁ ΄ .-“ .“ μ᾿ , Ψ ἔςαι κατὰ τὴν σύναψιν τῶν πλευρῶν, καὶ ἅμα δίεισιν ἅ 

5. τὸν βαθμόν ἘΞ’. ἢ 6. ζυγὰ δέ ἰςι Ἐξ’. 7. ἀὰ -- 8. σπαρτίον οἵἷὰ Ἐξ΄4. ἢ 10. ὑπομοχλίου Ῥ. ἢ 12. τῷ ἀπὸ] τὸ ἀπὸ ἘΣ. ἵὶ 
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τε πλευρὰ τὴν πλευρὰν καὶ τὸ Β τὴν ΒΤ' διάμετρον. αἱ γραμμαὶ πρὸς ἀλλήλας κατὼ τὴν αἴσθησιν. ἀλλὰ μὴν 

ἅμα ἄρα καὶ τὸ Β τὴν πολλαπλασίαν τῆς ΑΒ δίεισι καὶ ὅτι τὴν ἴσην ἐκκυλίονται, ὅταν περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον 

καὶ ἡ πλευρὰ τὴν ἐλάττονα πλευράν, τῷ αὐτῷ τάχει φε- κείμενοι ὦσι, δῆλον" καὶ οὕτως γῴεται ὁτὲ μὲν ἴση τῇ 
ρόμενα, καὶ ἡ πλευρὰ μείζω τοῦ Α διελήλυθε μίαν φο- γραμμῇ ἣν ὁ μείζων κύκλος ἐκκυλίεται, ὁτὲ δὲ ἐλάττων. 

ρᾶὰν φερομόη. ὅσῳ γὰρ ἂν ὀξύτερος γῴηται ὁ ῥόμβος, ἡ 5 ἔστω γὰρ κύκλος ὁ μείζων μὲν ἐφ᾽ οὗ τὰ ΔΖΓ, ὁ δὲ 
μὲν διάμετρος ἡ ἐλάττων γίνεται, ἡ δὲ ΒΤ' μείζων, ἡ δὲ ἐλάττων ἐφ᾽ ὦ τὰ ἘῊΒ, κῴώτρον δὲ ἀμφοῖν τὸ Α᾿ καὶ 
πλευρὰ τῆς ΒΓ ἐλάττων. ἄτοπον γάρ, ὥσπερ ἐλέχθη, τὸ ἣν μὲν ἐξελίττεται καθ᾽ αὐτὸν ὁ μέγας, ἡ ἐφ᾽ ἧς ΖΙ ἔξω, 
δύο φορὰς φερόμενον ἐνίοτε βραδύτερον φέρεσθαι τῇ μίαν, ἣν δὲ ὁ ἐλάττων καθ᾽ αὐτόν, ἡ ἐφ᾽ ἧς ΗΚ, ἴση τῇ ΑΖ. 
καὶ ἀμφοτέρων ἰσοταχῶν σημείων δοθέντων μείζω διεξιέ. ἐὰν δὴ κινῶ τὸν ἐλάττονα, τὸ αὐτὸ κέτρον κινῶ, ἐφ᾽ οὗ 
ναι θάτερον. αἴτιον δὲ ὅτι τῷ μὲν ὠπὸ τῆς ἀμβλείας φε- 10 τὸ Α΄ ὁ δὲ μέγας προσηρμόσθω. ὅταν οὖν ἡ ΑΒ ὀρθὴ γέ- 
ρομέου σχεδὸν ἐναντίαι ἀμφότεραι γίνονται, ἥν τε αὐτὴ 

φῴεται καὶ ἣν ὑπὸ τῆς πλευρᾶς ὑποφέρεται, τῷ δὲ ἀπὸ 
τῆς ὀξείας συμβαίνει φέρεσθαι ἐπὶ τὸ αὐτό. συνεπουρίζει 

Ν ε - - ἧς :ᾧ “«“ “ Ἄ 
γὰρ ἡ τῆς πλευρὰς τὴν ἐπὶ τῆς διαμέτρου" καὶ ὅσῳ ἀν 

γηται πρὸς τὴν ΗΚ, ἅμα καὶ ἡ ΑΤ' γίεται ὀρθὴ πρὸς τὴν 
ΖΔ, ὥςε ἔςαι ἴσην ἀεὶ διεληλυθυῖα, τὴν μὲν ΗΚ, ἐφ᾽ 

ᾧ ΗΒ περιφέρεια, τὴν δὲ ΖΛ ἡ ἐφ᾽ ἧς ΖΓ. εἰ δὲ τὸ 
τέταρτον μέρος ἴσην ἐξελίττεται, δῆλον ὅτι καὶ ὁ ὅλος κύ- 

τὴν μὲν ὀξυτέραν ποιήσῃ, τὴν δὲ ἀμβλυτέραν, ἡ μὲν βρω- 15 κλος τῷ ὅλῳ κύκλῳ ἴσην ἐξελιχθήσεται, ὥςε ὅταν ἡ ΒΗ 

δυτέρα ἔςαι, καὶ δὲ θάττων. αἱ μὲν γὼρ ἐναντιώτεραι γί 
γονται διὰ τὸ ὠμβλυτέραν γίνεσθαι τὴν γωνίαν, αἱ δὲ 
μᾶλλον ἐπὶ τὰ αὐτὰ διὼ τὸ συνάγεσθαι τὰς γραμμάς. 
τὸ μὲν γὰρ Β σχεδὸν ἐπὶ τὸ αὐτὸ φέρεται κατ᾽ ἀμφοτέ- 

γραμμὴ ἔλθη ἐπὶ τὸ ἈΚ, καὶ ἡ ΖΤ' ἔςαι περιφέρεια ἐπὶ 
τῆς ΖΔ, καὶ ὁ κύκλος ὅλος ἐξειλιγμώνος. ὁμοίως δὲ καὶ 
Ν Ν -“ ὰ »»Ἅ Ν Ω .“ ᾽ν ἂν 
ἐὰν τὸν μέγαν κινῶ, ἐναρμόσας τὸν μικρόν, τῷ αὐτὸ κώ- 

τρον ὄντος, ἅμα τῇ ΑΓ ἡ ΑΒ κάθετος καὶ ὀρθὴ ἔςαι, ἡ 

ρας τὼς φοράς" συνεκουρίζεται οὖν ἡ ἑτέρα, καὶ ὅσῳ ἂν Ὁ μὲν πρὸς τὴν ΖῚ1, ἡ δὲ πρὸς τὴν ΗΘ. ὥςε ὅταν ἴσην ἡ 
ὀξυτέρα γίνηται ἡ γωνία, τοσούτῳ μᾶλλον. τὸ Α δὲ ἐπὶ 
τίναντίον. αὐτὸ μὲν γὰρ πρὸς τὸ Β φέρεται, ἡ δὲ πλευρὼ 
ὑποφέρει αὐτὸ πρὸς τὸ Δ. καὶ ὅσῳ ὧν ἀμβλυτέρα ἡ γω- 

μὲν τῇ ἨΘ ἔξαι διεληλυθυῖα, ἡ δὲ τὴ Ζ1, καὶ γώηται 

ὀρθὴ πάλιν ἡ ΖΑ πρὸς τὴν ΖΛ, καὶ ἡ ΑΤ' ὀρθὴ πάλιν, 

ὡς τὸ ἐξ ἀρχῆς ἔσονται ἐπὶ τῶν ΘΙ. τὸ δὲ μήτε ςάσεως 
να ἧ, ἐναντιώτεραι αἱ φοραὶ γίνονται" εὐθυτέρα γὰρ ἡ γιομώης τὸ μεῖζον τῷ ἐλάττονι, ὥςε μένειν τινὰ χρόνον 
γραμμὴ γίεται. εἰ δ᾽ ὅλως εὐθεῖα γένοιτο, παντελῶς ἀν 25 ἐπὶ τὰ αὐτῷ σημείου" κινοῦνται γὰρ συνεχῶς ἄμφω ἀμ- 
ὦνσαν ἐναντίαι. ἡ δὲ πλευρὰ ὑπ᾽ οὐθενὸς κωλύεται μίαν φοτεράκις. μὴ ὑπερπηδῶντος τῇ ἐλάττονος μηθὲν σημεῖον, 
φερομένη φοράν. εὐλόγως ἦν τὴν “μείζω διέρχεται. τὸν μὲν μείζω τῷ ἐλάττονι ἴσην διεξιέναι, τὸν δὲ τῷ μεί- ἡ 

24 ᾿Απορεῖται διὰ τί ποτε ὁ μείζων κύκλος τῷ ἐλώττονε ζονι, ἄτοπον. ἔτι δὲ μιᾶς κινήσεως οὔσης ἀεὶ τὸ κέντρον 
κύκλῳ ἴσην ἐζελέττεται γραμμήν, ὅταν περὶ τὸ αὐτὸ κώ- τὸ κινούμενον ὁτὲ μὲν τὴν μεγάλην ὁτὲ δὲ τὴν ἐλάττονα 
τρὸν τεθῶσι; χωρὶς δὲ ἐκκυλιόμενοι, ὥσπερ τὸ μέγεθος αὐ- 39 ἐκκυλίεσθαι θαυμαςόν. τὸ γὰρ αὐτὸ τῷ αὐτῷ τάχει φε- 
τῶν πρὸς τὸ μέγεθος ἔχει, ὕτως καὶ. αἱ γραμμαὶ αὐτῶν ρόμενον ἴσην πέφυκε διεξιέναι" τῷ αὐτῷ δὲ τάχει ἴσην ἐςὶ 

γόονται πρὸς ἀλλήλας. ἔτι δὲ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτὸ κέντρον 
4 ᾽ » Η ΄΄ ΄ ε ν ἃ ὄντος ἀμφοῖν, ὁτὲ μὲν τηλικαύτη γίνεται ἡ -γραμμιῆ ἣν 
ἐχκυλίονται, ἡλίκην ὁ ἐλάττων κύκλος καθ᾽ αὑτὸν ἐκκυ- 

κινεῖν ἀμφοτεράκις. ἀρχὴ δὲ ληπτέα ἥδε περὶ τῆς αἰτίας 
λ΄ ον μή ε Τ᾿ Ν ᾿, ν ν ΗΝ, ΄ αὐτῶν, ὅτι ἡ αὐτὴ δύναμις καὶ ἴση τὸ μὲν βραδύτερον 

κινεῖ μέγεθος, τὸ δὲ ταχύτερον. εἰ δή τι εἴη ὃ μὴ πέφυκεν 
ᾶ ἔν Ν “ μή Ν »“ Ν λάται, ὁτὲ δὲ ὅσην ὁ μείζων. ὅτι μὲν οὖν μείζω ἐκκυλίε- ἃς ὑφ᾽ ἑαυτῦ κινεῖσθαι, ἐὰν τῆτο ἅμα καὶ αὐτὸ κινῇ τὸ πε- 

ται ὁ μείζων, φανερόν. γωνία μὲν γὰρ δοκεῖ κατὰ τὴν 
αἴσθησιν εἶναι ἡ περιφέρεια ἑκαΐςου τῆς οἰκείας δια μέτρον, 
ἡ τὸ μείζονος κύκλου μείζων, ἡ δὲ τῷ ἐλάττονος ἐλάττων, 

ὥςε τὸν αὐτὸν τῦτον ἔξυσι λόγον, καθ᾽ ἃς ἐξεκυλίσθησαν 

Ν . ΄, ψ μι » ΟΕ ἢ ᾿ 
φυκὸς κινεῖσθαι, βραδύτερον κινηθήσεται ἢ εἰ αὐτὴ καθ 

.ΝἉ ᾽ - λιν Α Ὶ Ἣᾳη “ Ἁ 

αὑτὴν ἐκινεῖτο. καὶ ἐὰν μὲν πεφυκὸς κινεῖσθαι, μὴ συγ- 
»“᾿ ᾽ ὔ 

κινῆται δὲ μηθέν, ὡσαύτως ἔξει. καὶ ἀδύνατον δὴ κινεῖσθαι 
Ἁ δ “ Ἁ Ἁ ζω » ,ὕ Ἁ 

πλέον ἢ τὸ κινοῦν" ὁ γὼρ τὴν αὑτῇ κινεϊταὶ κίνησιν, ἀλλὼ 

ἅ. ἡ οἵὰ ἢ». 1 7. τὸ οτα Ἐξ... Π 24. εὐθύτερον Ἐξ 5. ἢ 29. ἰξελίττεται τὴν γραμμὴν ἘΣ“. ἢ κύτρν Ἐξ“. ἢ 38: ἡ δὲ τῷ ἐλώτ- 
τατος ἰλάττων οὐ Σ᾽. 

ἤ. αὑτὸ ᾿. 1 καὶ ἐφ᾽ οἷς ῬΈ“. ἢ 2] τί Ἐο. ᾿ 8. δὲ Ρ. 1] ἃ ἢ». 1} 9. δὲ »»“. Τ κινῶν ἐφ᾽ ῬΡ'“. ἃ 11. ἡ ΑΤῚ «ἰ Ἐ»η." 15. 
ἐξελεχϑάσεται Ἐξ. 16. περιφέρεια οτα ἘΣ“. Π 11. 2 Δ] γλ ἘΞ. ἢ 20. Η 0] κθ »»-. { 24. μίνιν] μὲν Ἐξ’. 1} 26. μὴ] μὲν Ὦ»5. ὃ 
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τὴν τὸ κινοῦντος. εἴη δὴ κύκλος ὁ μὲν μείζων τὸ Α,, ὁ δὲ. 

ἐλάττων ἐφ᾽ ᾧ Β. εἰ ὠθοίη δ᾽ ὁ ἐλάττων τὸν μείζω, μὴ 

κυλιομένου αὐτῷ, φανερὸν ὅτι τοσοῦτον δίεισι τῆς εὐθείας 
ὁ μείζων, ὅσον ἐώσθη ὑπὸ τοῦ ἐλάττονος. τοσοῦτον δέ γε 

ΜΗΧΑΝΙΚΑ. 

ἐξ ποδῶν καὶ μικρῷ μείζω πλευράν, τὴν δὲ τριῶν; καὶ 

διὰ τί ἐντείνεσιν ὁ κατὰ διάμετρον; ἢ τὸ μὲν μέγεβος τη»- 
λικαύτας, ὅπως τοῖς σώμασιν ὦσι σύμμετροι; γίνονται 

γὰρ ὕτω διπλασιόκλευροι, τετραπήχεις μὲν τὸ μῆκος, ἂν» 

ἐώσθη ὅσον ὁ μικρὸς ἐκινήθη. ἴσην ἄρα τὴς εὐθείας διελη- 5 πήχεις δὲ τὸ πλάτος. ἐντείνεσι δὲ ὁ κατὰ διάμετρον ἀλλὰ 

λύθασιν. ἀνάγκη τοίνυν καὶ εἰ κυλιόμενος ὁ ἐλάττων τὸν 
μείζω ὠθοΐη, κυλισδῆναι μὲν ἅμα τῇ ὥσει, τοσῦτον δ᾽ ὅσον 

ὁ ἐλώττων ἐκυλίσθη, εἰ μηθὲν αὐτὸς τῇ αὐτῇ κινήσει κινεῖς 
ται. ὡς γὰρ καὶ ὅσον ἐκίνει, τοσοῦτον κεκινῆσθαι ἀνάγκη 

ἀπ᾽ ἐναντίας, ὅπως τά τε ξύλα ἧττον διασπᾶται" τάχιςα 
γὰρ σχίζεται κατὼ φύσιν διαιρούμενα, ταύτῃ, καὶ ἑλκό- 
μενα πονεῖ μάλιστα. ἔτι ἐπειδὴ δεῖ βάρος δύνασθαι τὰ 

’ὔ Υ̓́ φ« - »͵ σπαρτία φέρειν, ἕτως ἧττον πονέσει λοζοῖς τοῖς σπαρτίοις 
͵ » “ Ὶ 

τὸ κινούμενον ὑπ᾽ ἐκεύν. ἀλλὰ μὲν ὅ τε κύκλος τοσοῦτον 0 ἐπιτιθεμένε τὰ βάρους ἢ πλαγίοις. ἔτι δὲ ἔλαττον οὕτω 
ἐκίνησε τὸ αὐτό, κύκλῳ τε καὶ ποδιαίαν (ἔςω γὰρ τοσοῦ- 
τον ὃ ἐκινήθη), καὶ ὁ μέγας ἄρα τοσοῦτον ἐκινήθη. ὁμοίως 
δὲ κἂν ὁ μέγας τὸν μικρὸν κινήσῃ, ἔςαι κεκινημένος ὁ με- 
κρὸς ὡς καὶ ὁ μείζων. καθ᾿ αὑτὸν μὲν δὴ κινηθεὶς ὁποτε- 

σπαρτίον ἀναλίσκεται. ἔξω γὰρ κλίνη ἡ ΑΖΗ1Ι, καὶ δὲ 

χα διῃρήσθω ἡ ΖῊ κατὰ τὸ Β. ἶσα δὴ τρυπήματά ἐς 
ἐν τῇ 2Β καὶ ἐν τῇ ΖΑ, καὶ γὰρ αἱ πλευραὶ ἴσαε εἰσίν" 
ἡ γὰρ ὅλη ΖΗ διπλασία ἐςΐν. ἐντεζεσι δ᾽ ὡς γέγραπται, 

ροσοῦν, ἐάν τε ταχὺ ἐάν τε βραδέως" τῷ αὐτῷ δὲ τάχει 5 ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β, εἶτα ἵ τὸ Τ', εἶτα οὗ τὸ Δ, εἶτα ἦ 

εὐθὺς ὅσην ὁ μείζων πέφυκεν ἐξελιχθῆναι γραμμήν. ὅπερ τὸ Θ, εἶτα οὗ τὸ Ἑ. καὶ οὕτως ἀεί, ἕως ἂν εἰς γωνίαν 
καὶ ποιεῖ τὴν ὠπορίαν, ὅτι ὑκέτι ὁμοίως ποιοῦσιν ὅταν συ- ᾿ καταςρέψωσιν ἄλλην" δύο γὼρ ἔχωσι γωνίαι τὰς ἀρχὰς 

» Ν ν » εν .ν» ςε . “ ,ὔ ψ Η Ν ,ὔ Ν Ν ,ὕὔ ναρμοσθῶσιν. τὸ δ᾽ ἔςιν, εἰ ὁ ἕτερος ὑπὸ τῷ ἑτέρου κινεῖ- τοῦ σπαρτία. ἴσα δέ ἐς τὰ σπαρτία κατὰ τὼς κάμψεις, 
ται οὐχ ἣν πέφυκεν, οὐδὲ τὴν αὐτῷ κίνησιν. οὐθὲν γὰρ τὸ τε ΑΒ καὶ ΒΓ τῷ ΓΔ καὶ ΔΘ. καὶ τὰ ἄλλα δὲ 
διαφέρει περιθεῖναι καὶ ἐναρμόσαι ἢ προσθεῖναι ὁποτερονῶν τ τὼ τοιαῦτά ἐςιν, ὅτι ὕτως ἔχει ἡ αὐτὴ ἀπόδειξις. ἡ μὲν 
ὁποτέρῳ" ὁμοίως γάρ, ὅταν ὁ μὲν κινῇ ὁ δὲ κινῆται ὑπὸ 
τούτου, ὅσον ὧν κινῇ ἅτερος, τοσοῦτον κινηθήσεται ἅτερος. 
ὅταν μὲν οὖν προσκείμενον κινῇ ἢ προσκρεμώμενον, ἀκ ἀεὶ 

κυλίει τις ὅταν δὲ περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον τεθῶσιν, ἀνάγκη 

γὰρ ΑΒ τῇ ΕΘ ἴση" ἴσαι γάρ εἰσιν αἱ πλευραὶ τῇ ΒΗ Κ΄ 
Α χωρία, καὶ τὰ τρυκήματα ἴσα διέςηκεν. ἡ δὲ ΒΗ ἴση 
τῇ ΚΑ' ἡ γὰρ Β γωνία ἴση τῇ Ἡ, ἐν ἴσοις γὰρ ἡ μὲν 
ἐκτός, ἡ δὲ ἐντός" καὶ ἡ μὲν Β ἐστὶν ἡμίσεια ὀρθῆς" ἡ 

κυλίεσθαι ἀεὶ τὸν ἕτερον ὑπὸ τῷ ἑτέρου. ἀλλ᾽ οὐθὲν ἧττον )ς γὰρ ΖΒ ἴση τῇ ΖΑ. καὶ γωνία δὲ ἡ κατὰ τὸ Ζ ὀρθή, ἡ 
ὦ τὴν αὐτῷ κίνησιν ἅτερος κινεῖται, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἂν εἰ μη- δὲ Β γωνία ἴση τῇ κατὰ τὸ Η’ ἡ γὰρ κατὼ τὸ Ζ ὀρθά, 
δεμίαν εἶχε κίνησιν. κἂν ἔχῃ, μὴ χρῆται δ᾽ αὐτῇ, ταὐτὸ ἐπειδὴ διπλασιόπλευρον τὸ ἑτερόμηκες καὶ πρὸς μέσον κέ- 
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συμβαννει. ἐτὰν μὲν οὖν ὁ μέγας κινῇ ἐνδεδεμένον τὸν με- 
κρόν, ὁ μικρὸς κινεῖται ὅσηνπερ οὗτος" ὅταν δὲ ὁ μικρός, 

κλαςαι. ὥςε ἡ ΑΤ' τῇ ἘῊ ἴση. ταύτῃ δὲ ἡ ΚΘ’ παράλ- 
ληλος γάρ. ὥστε ἡ ΒΤ' ἴση τῇ ΚΘ. ἡ δὲ ΓῈ τῇ ΑΘ. 

πάλιν ὁ μέγας ὅσην οὗτος. χωριζόμενος δὲ ἑκάτερος αὐτὸν 9 ὁμοίως δὲ καὶ αἱ ἄλλαι δείκνυνται ὅτι ἴσαι εἰσὶν αἱ κατὰ 
κινεῖ αὐτός. ὅτι δὲ τῷ αὐτοῦ κώτρου ὄντος καὶ κινοῦντος 

τῷ αὐτῷ τάχει συμβαίνει ἄνισον διεξιέναι αὐτὸς γραμ- 
μήν, παραλογίζεται ὁ ἀπορῶν σοφιστικῶς. τὸ αὐτὸ μὲν 
γάρ ἐστι κέντρον ἀμφοῖν, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός, ὡς 

τὰς κάμψεις δύο ταῖς δυσίν. ὥςε δῆλον ὅτι τὰ τηλικαῦτα, 

σπαρτία ὅσον τὸ ΑΒ, τέσσαρα τοσαῦτ᾽ ἕνεςιν ἐν τῇ κλίνη" 
ὅσον δ᾽ ἐςὶ τὸ πλῆθος τῶν ἐν τῇ ΖΗ πλευρᾷ τρυπημάτων, 
καὶ ἐν τῷ ἡμίσει τῷ ΖΒ τὰ ἡμίση. ὥστε ἐν τῇ ἡμισείᾳ 

μουσικὸν καὶ λευκόν' τὸ γὼρ εἶναι ἑκατέρου κέντρου τῶν 3ς κλίνῃ τηλικαῦτα μεγέθη σπαρτίων ἐςὶν ὅσον τῷ ΒΑ ἕφες!, 

κύκλων οὐ τῷ αὐτῷ χρῆται. ὅταν μὲν οὖν ὁ κινῶν ἢ ὁ 
’ὔ « Σ 7 Η  : ᾿ς ἢ « 

μικρός, ὡς ἐκείνε κέντρον καὶ ἀρχή, ὅταν δὲ ὁ μέγας, ὡς 

ἐκεΐε. ὕκον τὸ αὐτὸ κινεῖ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ἔςιν ὥς. 

Διὰ τί τὰς κλίνας ποῶσι διπλασιοπλεύρες, τὴν μὲν 

τοσαῦτα δὲ τὸ πλῆθος ὅσαπερ ἐν τῷ ΒΗ τρυπήματα. 
ταῦτα δὲ ἐδὲν διαφέρει λέγειν ἢ ὅσα ἐν τῇ ΑΖ καὶ ΒΖ 

τὰ συνώμφω. εἰ δὲ κατὰ διώμετρον ἐνταθῇ τὼ σπαρτία, 
ὡς ἐν τῇ ΑΒΓΔ κλύῃ ἔχει, τὰ ἡμίσεώ εἰσιν ὁ τοσαῦτα 

4. τὸ] καὶ Ἐξο. ΠΑ. ὑπὸ τοῦ ἰλάττονος οἵὰ Ῥ; 5. ἢ 9. κεκινεῖσϑαι ἘΣ’. ἢ 12. καὶ ὁ -- ἰκινήθη οτχ Ἐξ. δ 17. ὅτε ἘΣ. ἢ 21. 
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ΜΗΧΑΝΙΚΑ. 

ὅσα αἱ πλευραὶ ἀμφοῖν, αἱ ΑΖ ΖΗ τὰ ἴσα δέ, ὅσα 
ἐν τῷ ΖΒΖΑ τρυπήματα, ἕνεςιν. μείζονες δέ εἰσιν αἱ ΑΖ 
ΒΖ δύο οὖσαι τῆς ΑΒ. ὥςε καὶ τὸ σπαρτίον μεῖζον το- 
σύτῳ ὅσον αἱ πλευραὶ ἄμφω μείζους εἰσὶ τῆς διαμέτρε. 

Διὰ τί χαλεπώτερον τὰ μακρὰ ζύλα ὠπ᾽ ἄκρου 
φέρεν ἐπὶ τῷ ὥμῳ ἣ κατὰ τὸ μέσον, ἴσου τῇ βάρους ὄντος; 

πότερον ὅτι σαλευομένου τοῦ ξύλου τὸ ἄκρον κωλύει φέ 
ρειν, μᾶλλον ἐντισπῶν τῇ σαλεύσει τὴν φοράν; ἢ κἀν 
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δίως, αἴρειν δὲ πλήρη χαλεκῶς; λυσιτελεῖ ἦν μοιρῷ βρα- 
δύτερον εἶναι τὸ καταγαγεῖν πρὸς τὸ πολὺ "κουφίσαι τὸ 
βάρος ἀνάγοντι. τῦτο ὗν ποιεῖ ἐπ᾿ ἄκρῳ τῷ κηλωνείῳ ὁ. 
μόλιβδος προσκείμενος ἢ ὁ λίθος, καθιμῶντι μὲν γὰρ γί- 

δ νεται βάρος μεῖζον ἢ εἰ μένον κενὸν δεῖ κατάγειν τὸν λας 

δον ὅταν δὲ πλήρης ἢ, ἀνάγει ὁ μόλιβδος, ἢ ὅ τι ἂν ᾧ 

τὸ προσκείμενον βάρος. ὥστ᾽ ἐστὶ ῥᾷον αὐτῷ τὰ ἄμφω 
κ ἐκείνῳ. 

μηθὲν κώματαται μηδ᾽ ἔχη. πολι μῆκος, ὅμως χαλεχώ- Διὰ τί, ὅταν φῴωσιν ἐπὶ ξύλου ἥ τινος τούτου δύο 29 
τερον φέρειν ὠπ᾽ ἄκρου; ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ῥᾷον αἴρεται ὠπ᾽ τ ἄνθρωποι ἢ ἴσον βάρος, ἐχ ὁμοίως βλίβενται, ἐὼν μὴ ἐπεὶ 

ἄκρου ἢ ἐκ μέσου, διὰ τὸ αὐτὸ καὶ φέρειν οὕτω ῥφδον. τῷ μέσῳ ἢ τὸ βάρος, ἀλλὰ μᾶλλον ὅ ὅσῳ ἂν ἐγγύτερον ἧ 
αἴτιον δὲ ὅτι ἐκ μέσου μὲν αἰρόμενον ἀεὶ ἐπικευφίζει ἀλ- τῶν φερόντων; ἢ διότι μοχλὸς μὲν γίνεται ὕτως ἐχόντων 
ληλα τὼ ἄκρα, καὶ θάτερον μέρος τὸ ἐπὶ θάτερον εὖ αἴρει. τὸ ξύλον, τὸ δὲ βάρος ὑπομόχλμιον, ὁ δὲ ἐγγύτερος τοῦ 
ὥσπερ γὰρ κέντρον γόεται τὸ μέσον, ἧ ἔχει τὸ αἷρον ἢ βάρους τῶν φερόντων τὸ βάρος τὸ κινούμενον, ἅτερος δὲ 
φέρον. εἰς τὸ ἄνω οὖν κουφίζεται ἑκάτερον τῶν ἄκρων εἰς 15 τῶν φερόντων τὸ βάρος ὁ κινῶν. ὅσῳ γὰρ πλέον ἀπέχει τὴ 
τὸ κατω ῥέπον. ὠπὸ δὲ τῷ ἄκρου αἰρόμενον ἢ φερόμενον ὦ βάρους, τοσύτῳ ῥᾷον κινεῖ, καὶ θλίβει μᾶλλον τὸν ἕτερον 
ποιεῖ τοῦτο, ὠλλ' ἅπαν τὸ βάρος ῥέπει ἐφ᾽ ἣν μέσον, εἰς εἰς τὸ κάτω, ὥσπερ ἀντερείδοντος τῷ βαρυς τῇ ἐπικειμένου 
ὕπερ αἴρεται ἢ φέρεται. ἔξω μέσον ἐφ᾽ Ὁ Α, ἄκρα ΒΤ, καὶ γνομένου ὑπομοχλίου. ἐν μέσῳ δὲ ὑποκειμένου τοῦ 
αἰρομένου οὖν ἢ φερομένου κατὰ τὸ Α, τὸ μὲν Β κάτω βάρους, ὑδὲν μᾶλλον ἅτερος θατέρῳ γίνεται βάρος, οὐδὲ 
ῥέπεν ἄνω αἴρει τὸ Τ', τὸ δὲ Τ' κάτω ῥέπον τὸ Β ἄνω αἴρει" Ὁ κινεῖ, ἀλλ᾽ ὁμοίως ἑκάτερος ἑκατέρῳ γύεται βάρος. 
ὥμα δὲ αἰρόμενα ἄνω ποιεῖ ταῦτα. Διὰ τί οἱ ἀνιςώμενοι πάντες πρὸς ὀξεῖαν γωνίαν τῷϑ0 

Διὼ τί, ἐὰν ἢ λίαν μακρὸν τὸ αὐτὸ βάρος, χαλε- μηρῷ ποιήσαντες τὴν κνήμην ἀνίστανται, καὶ τῷ θώρακι 
πώτερον φέρειν ἐτὶ τὸ ὦμου, κἀν μέσον φέρῃ τις, ἢ ἐὰν πρὸς τὸν μηρόν; εἰ δὲ μή, ὥς ἂν δύναιντο ἀναςῆναι. πό- 
ἔλαττον ἧ; πάλαι ἐλέχθη ὡς οὐκ ἔςιν αἴτιον ἡ σάλευσις" τερον ὅτι τὸ ἴσον ἠρεμίως πανταχὰ αἴτιον, ἡ δὲ ὀρθὴ γωγία 
ἀλλ᾽ ἡ σάλευσις νῦν αἴτιόν ἐςιν. ὅταν γὰρ ἢ μακρότερον, 25 τοῦ ἴσου, καὶ ποιεῖ στάσιν" διὸ καὶ φέρεται πρὸς ὁμοίας 
τὰ ἄκρα σαλεύεται, ὥςε εἴη ἀκ καὶ τὸν φέροντα χαλε- γωνίας τὴ περιφερείᾳ, τῆς γῆς. ἡ γὰρ ὅτι καὶ πρὸς ὀρθὴν 
πώτερον φέρειν μᾶλλον. αἴτιον δὲ τῷ σαλεύεσθαι μᾶλλον, ἔςαι τῷ ἐπιπέδῳ. ἢ ὅτι ἀνις μενος γύεεται ὀρθός, ἀνάγκη 
ὅτι τῆς αὐτὰς κινήσεως οὔσης μεθίξαται τὰ ἄκρα, ὅσῳπερ δὲ τὸν ἑςῶτα κάθετον εἶναι πρὸς τὴν γῆν. εἰ οὖν μέλλει 

ὧν ἢ μακρότερον τὸ ξύλον. ὁ μὲν γὰρ ὦμος κέντρον, ἐφ᾽ ἔσεσθαι πρὸς ὀρθήν, τοῦτο δέ ἐστι τὸ τὴν κεφαλὴν ἔχειν 
ὗ τὸ Α (μένει γὰρ τῦτο), αἱ δὲ ΑΒ καὶ ΑΤ' αἱ ἐκ τοῦ 30 κατὰ τὺς πόδας, καὶ γίεσθαι δ ὅτε ἀνίςξαται. ὅταν μὲν 
κέώτρου. ὅσῳ δ᾽ ἀν ἧ μεῖζον τὸ ἐκ τοῦ κώτρου ἢ τὸ ΑΒ ὧν καθήμενος ἦ, παράλληλον ἔχει τὴν κεφαλὴν καὶ τὸς 
ἢ καὶ τὸ ΑΤ', πλέον μεθίσταται μέγεθος. δέδεικται δὲ πόδας, καὶ ἐκ ἐπὶ μιῶς εὐθείας. ἡ κεφαλὴ Α ἔξω, θώ- 

ττο πρότερον. ραζξ ΑΒ, μηρὸς ΒΤ, κνήμη ΓΔ. πρὸς ὀρθὴν δὲ γίνεται 
Διὰ τί ἐπὶ τοῖς φρέασι τὰ κηλώνεια ποιῶσι τῦτον τὸ ὅ τε θώραξ [ἐφ᾿ ὧν ΑΒ] τῷ μηρῷ καὶ ὁ μηρὸς τῇ κνήμῃ 

τρόπον; προστιθέασι γὰρ βάρος ἐν τῷ ξύλῳ τὸν μόλιβδον, 35 ὕτως καθημένῳ. ὥςε ὕτως ἔχοντα ἀδύνατον ἀναστῆναι. 
ἀνάγκη δὲ ἐγκλῖναι τὴν κνήμην καὶ ποιεῖν τὸς πόδας ὑπὸ 
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ὄντος βάρους τῷ κάδου αὐτῇ, καὶ κενξ καὶ πλήρους ὄντος, 

ἢ ὅτι ἐν δυσὶ χρόνοις διῃρημένου τὸ ἔργε (βάψαι γὰρ δες τὴν κεφαλήν. τῦτο δὲ ἔςαι, ἐὰν ἡ ΓΔ ἐφ᾽ ἧς τὰ ΓΖ 
καὶ τῦτ᾽ ἄνω ἑλχύσα) συμβαίνει καθιέναι μὲν κενὸν ῥᾳ- γώηται, καὶ ἅμα ἀναστῆναι συμβήσεται, καὶ ἔχειν ἐκὶ 

5. ἀπ᾽ ἄκρν] ἀπὸ μακρῦ ῬΈΡ 4. Π 11. ἢ οπι ». Π 12. αἴτιον δὲ ᾧτι] ἐπειδὴ διότι Ἐ775. 1 13. θάτερα Ῥ. ἡ 4«ἀ. 8] ἃ »»ο. ἢ 15. 
τὰ Ἐξ’. 11 18. ἔξω μέσον οτὰ Ῥ; 5. ἢ 23. φίρει Ἐξ’5. 1 φέροι Ῥὶ φίρει Ἐξ’5. ἢ 2λ. ὡς εἰ καὶ σάλευσις οαὰ ῬΡ “4. 26. ὧν οαὰ Ῥ. ἢ 

28. ὅτι] ἀπὸ γμοϑῖ Ἰασυμαπι Ῥ. ἢ οὔσης οἵα  Ἐξσ. ἢ 29. ἐφ᾽ οὗ --- 31. κέντρου οπὶ Ἐξ“. ἢ 34. κοιλώνια ῬῈ7. 
2. εἶναι εἰ πρὸς οπὶ Ῥ; 5. ἢ 3. τῶν κοιλωνίων Ῥ, κοιλωτίν Ἐξ. ᾿ ἀ. ὁ οπὶ ῬΡΞ“. ἢ μὲν ογὰ ἢ“. ἢ 5. καὶ “1 ἢ Ῥ; 5. ̓ τὸν 

κάδον οτὰ ῬΡ“. 1 6. ὧν 7) ἰξὶν ἢ }. ᾿ὶ 8. ἐκεύα Ἐξ“. ἢ 11. μίσῳ] μόνν Ῥ. ᾿Π 12. ὑτως ἐλάττων ῬΈ'5. 1 13. τῶν ξύλων Ἐ’’5. ἢ 
ὑπομοχλίων Ἐξο. ἢ" 15. ἀπέχη Ῥ. ᾿ 16. τοσῶτον Ἐξ’5. ἵ 11. τῷ ἐπικειμένου -- 19. βάρους οπὶ Ἐξ“. || 20. ὅμως Ἐ7“. ἃ 28. κάθαιτον 
5. ἃ 29. ἐρθὸν 5. ἃ 82. ΔΉΜΗ: ἴσου ῬΡ“. 0Ἁἅ 33. κῆμαι }. ἃ 34. ὅτι »7,5. 1 86. ἰκκλίαι Ῥ;Ρ’.. ἢ 38. ἔχει ΡΡΣ». 

12 
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τῆς αὐτῆς ἴσης τὴν κεφαλήν τε καὶ τὰς πόδας. ἡ δὲ Τ' Ζ 

ὀξεῖαν ποιεῖ γωνίαν πρὸς τὴν ΒΤ'. 
Διὰ τί ῥᾷον κινεῖται τὸ κινούμενον ἢ τὸ μένον, οἷον 

τὰς ἁμάξας θᾶττον κινουμένας ὑπάγουσιν ἢ ἀρχομένας; 
ἢ ὅτι χαλεκώτατον μὲν τὸ εἰς τὐναντίον κινέμενον κινῆσαι 

βάρος; ἀφαιρεῖται γάρ τι τῆς τῷ κινῆντος δυνάμεως, κἀν 
πολὺ θᾶττον ἦ" ἀνάγκη γὰρ βραδυτέραν γίνεσθαι τὴν ὦσιν 

τῷ ἀντωθυμέν. δεύτερον δέ, ἐὰν ἠἐρεμῇ᾽ ἀντιτείνει γὰρ καὶ 

τὸ ἠρεμῦν. τὸ δὲ κινόμενον ἐπὶ τὸ αὐτὸ τῷ ὠθᾶντι ὅμοιον 

ΜΗΧΑΝΙΚΑ. 

τό τε γὰρ σφόδρα μέγα καὶ τὸ σφέδρα μικρὲν ὥσπερ οὐ- 
θὲν κινούμενά ἐςι" τὸ μὲν γὰρ αὐτὸ καθ᾿ ἂν κινεῖ, τὸ δ᾽ 

ἐθὲν κινεῖται. 
7 . ’, Η -“ “ ΜΟΡΝΣ ἈῚ Διὰ τί τὰ φερόμενα ἐν τῷ δινουμένῳ ὕδατι εἰς τὸ 35 

5 μέσον τελευτῶντα φέρονται ἅπαντα; πότερον ὅτι μέγεθος 
ΝΣ ’, “ , ͵ὕ »“ ἔχει τὸ φερόμενον, ὥστε ἐν δυσὶ κύκλοις εἶναι, τῷ μὲν 

ὡς ὦ »Ν - » », “ Υ̓ ΄ ἐλάττονι τῷ δὲ μείζονι, ἑκάτερον αὐτῷ τῶν ἄκρων. ὥστε 

περισπῷ ὁ μείζων διὰ τὸ φέρεσθαι θᾶττον, καὶ πλάγιον 
ἀπωθεῖ αὐτὸ εἰς τὸν ἐλάττω. ἐπεὶ δὲ πλάτος ἔχει τὸ 

ἂ ΄, Ν » ΄, , - Λ Ν Ν 
ποιεῖ ὥσπερ ἀν εἰ αὐξζήσειέ τις τὴν τοῦ κινῆντος δύναμιν 10 φερόμενον, καὶ ὅτος πάλιν τὸ αὐτὸ ποιεῖ, καὶ ἀπωθεῖ εἰς 

“Μκ,.ςἃ Ἀν ν' Ἀν» “ ΙΑ 
καὶ ταχυτῆτα" ὃ γὰρ ὑπ᾿ ἐκείνς ὧν ἔπασχε, τῦτο αὐτὸ 

»-Ὕ΄7ὗ7ὠ-ὠ΄᾽ Ν νςε , 
χοιεῖ εἰς τὸ πρὸ ὁδᾷ κινέμενον. 

τῳ Ν ’, ’, ψ 
Διὰ τί παύεται φερόμενα τὰ ῥίφιντα; ἐρξενθ ὅταν 

λήγῃ ἡ ἰσχὺς ἡ πφεῖσω; ἢ διὰ τὸ ἀντισπᾶσθαι, ἢ διὰ 

.Ὶ 
τὸν ἐντός, ἕως ὧν εἰς τὸ μέσον ἔλθη. καὶ τότε μώνει διὰ 
τὸ ὁμοίως ἔχειν πρὸς ἅπαντας τὸς κύκλους τὸ φερόμενον, 

ΧΟ Νς, Φι,ς ΩΝ ᾽ ᾿ ,»,.εν διὰ τὸ μέσον καὶ γὰρ τὸ μέσον ἴσον ἀπέχει ἐν ἑκάστῳ 
-“᾿ ΄ “ 

τῶν κύκλων. ἢ ὅτι ὅσων μὲν μὴ κρατεῖ ἡ φορὰ τὸ δινου- 

4 μένου ὕδατος διὰ τὸ μέγεθος, ἀλλ᾽ ὑπερέχει τῇ βαρύτητι 

τῆς τὸ κύκλε ταχυτῆτος, ἀνάγκη ὑπολείπεσθαι καὶ βρα- 
ὁ ἐλάττων κύκλος φέρε- 

τος καὶ ὠθᾶῦντος τῇ ἀφώντος; ἢ δῆλον ὅτι ἐποίησε τοίστον ται" τὸ αὐτὸ γὰρ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ὁ μέγας τῷ μικρῷ ςρέ- 

τὴν ῥοπήν, ἐὰν κρείττων ἥ τῆς ἰσχύος τῆς ῥιψάσης; ἢ ἅτο- 
τὸν τὸ ταῦτ᾽ ἀπορεῖν, ἀφέντα τὴν ἀρχήν. 

23 Διὰ τί φέρεταί τι ὁ τὴν αὐτῷ φοράν, μὴ ἀκολυθθν- δύτερον φέρεσθαι. βραδύτερον δὲ 

τὸ πρῶτον ὡς θάτερον ὠθεῖν, καὶ τοῦθ᾽ ἕτερον" παύεται δέ φεται κύκλῳ, ὅταν ὦσι περὶ τὸ αὐτὸ μέσον. ὥςε εἰς τὸν 
ὅταν μηκέτι δύνηται ποιεῖν τὸ προωθὰν τὸ φερόμενον ὥστε ἢ ἐλάττονα κύκλον ἀναγκαῖον ὠπολείπεσθαι, ἕως ἂν ἐπὶ τὸ 
ὠθεῖν, καὶ ὅταν τὸ τῇ φερομένου βάρος ῥέπῃ μᾶλλον τῆς μέσον ἔλθη. ὅσων δὲ πρότερον. κρατεῖ ἡ φορά, λήγουσα 
εἰς τὸ πρόσθεν δυνάμεως τὰ ὠθᾶντος. ταὐτὸ ποιήσει. δεῖ γὰρ τὸν μὲν εὐθύ, τὸν δὲ ἕτερον κρω- 

Διὰ τί ὅτε τὰ ἐλάττονα ὅτε τὰ μεγάλα πόρρω φέ-ς τεῖν τῇ ταχυτῆτι τῷ βάρους, ὥςε εἰς τὸν ἐντὸς ἀεὶ κύκλον 
ρεται ῥιπτόμενα, ἀλλὰ δεῖ συμμετρίαν τινὰ ἔχειν πρὸς ὑπολείτεσθαι πᾶν. ἀνάγκη γὼρ αὐτὸ ἐντὸς ἢ ἐκτὸς κινεῖς- 
τὸν ῥιπτοῦντα; πότερον ὅτι ἀνάγκη τὸ ῥιπτούμενον καὶ 25 σθαι τὸ μὴ κρατούμενον. ἐν αὐτῷ δὴ τοίνυν ἐν ᾧ ἐστίν, 

84 

ὠθόμενον ἀντερείδειν ὅθεν ὠθεῖται; τὸ δὲ μηδὲν ὑπεῖκον διὰ 
μέγεθος ἢ μηδὲν ἀντερεῖσαν δὶ᾿ ἀσθένειαν οὐ ποιεῖ ῥΆψιν 

οὐδὲ ὦσιν. τὸ μὲν οὖν πολὺ ὑπερβάλλον τῆς ἰσχύος τῆς 

ὠθούσης οὐθὲν ὑπείκει, τὸ δὲ πολὺ ᾿βεὐπεσεεον ὑδὲν ἀν- 

ἀδύνατον φέρεσθαι τὸ μὴ κρατόμενον. ἔτι δὲ ἧττον ἔν τῷ 
ἐκτός" θάττων γὰρ ἡ φορὰ τῷ ἐκτὸς κύκλου. λείπεται δὲ 
εἰς τὸν ἐντὸς τὸ μὴ κρατόμενον μεθίς «σθαι. ὠεὶ δὲ ἕκαςον 

ἐπιδίδωσιν εἰς τὸ μὴ Αραξειευαι ἐπεὶ δὲ πέρας τὸ μὴ κι- 

ερείδει. ἢ ὅτι τοσοῦτον φέρεται τὸ φερόμενον, ὅσον ἀν νεΐσθαι ποιεῖ τὸ εἰς μέσον ἐλθεῖν, μένει δὲ τὸ κέντρον Ἀνονι 

ἐέρα κινήσῃ εἰς βάθος; τὸ δὲ μηδὲν κὠούμενον οὐδ᾽ ἂν 
κινήσειεν οὐδέ. συμβαίει δὴ ἀμφότερα τούτοις ἔχειν. 

ἅπαντα ἀνάγκη εἰς τῦτο δὴ ἀθροίζεσθαι. 

4. ἴσας ῬΈΖ 4. ἢ 11. παχύτητα Ῥ. 1 14. ἀντισπάσαι ῬΈΡ“. 1 15. κρείττων ἢ] κρείττω Ῥ. ἢ 18. τῷ ἀφίνττος οἵα Ῥ;Ρ. ἢ 24. 
ῥιπτόμενα Ῥ. 

9. αὐτὸν Ῥ. Π ἰλάττονα Ἐξ’. ἢ 11. τότε μένει] τιθέαμεν εἰ ῬΈΣ5. Ἱ ἡ. δινομένου 
χύτητι Ἐα. 25. δὲ Ῥ,Ψ“. 1} τοίνυν τοῖς Ἐξ5. 1 27. θᾶττον Ῥ. 

Ῥ. ἢ 21. ὅσω ῬΆ;Ρ.. {πότερον Ῥ. ἢ 233. τρα- 
! 29. δὲ εἰ 30, εἰς οπι ΒΡ. 

“πεν τπἔἜῤ πξΨΠ[ρ͵ τρ,Ὄὔὺὔὺρ ......-. 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. 

΄ 

Δ, ΟΣᾺ ἸΑΤΡΙΚᾺ, Διὰ τί καὶ οἱ κιβδηλιῶντες καὶ ὑπὸ λιμῆ τοὺς πόδας 5 

Διὰ τί αἱ μεγάλαι ὑπερβολαὶ νοσώδεις; ἢ ὅτι ὑπερβο- ᾿ οἰδῦσιν; ἢ διὰ τὴν σύντηξιν ὠμφότεροι; συντήκονται δὲ οἱ μὲν 
λὴν ἡ ἔλλειψιν ποιοῦσιν; τῦτο δὲ ἣν ἡ νόσος. : διὰ λιμὸν διὰ τὸ ὅλως μὴ λαμβάνειν τροφήν, οἱ δὲ κιβδὴη- 

2 Διὰ τί [δὲ] τας νόσους ὑγιάζουσιν πολλάκις, ὅταν λιῶντες διὰ τὸ μηδὲν ἀπολαύειν ἧς λαμβάνεσι τροφῆς. 
πολὺ ἐχςῇ τις; καὶ ἐνίων ἰατρῶν τοιαύτη ἡ τέχνη ὑπερ- 5 Διὰ τί τῶν ἀπὸ χολῆς νοσημάτων ἐν τῷ θέρει (πυρέτ- 6 

βολαῖς γὰρ ἰῶνται οἶνα ἢ ὕδατος ἢ ἄλμης ἢ σίτυ ἢ λιμῦ. τυσι γὰρ μάλιςα ἐν τῷ θέρει) τὰ ὀξέα ἀπὸ χολῆς ὄντα ἐν 
ὰἂὰ σ " ΄, ᾽ “ νΝ ὔ “ ᾽ Ν “ “,,.-»“. “ δ δ “Υ̓ ᾿ ἢ ὅτι ἐναντία ἀλλήλοις τὰ τὴν νόσον ποίδντα" εἰς τὸ μέσον τῷ χειμῶνι᾽ γίνεται μᾶλλον; ἢ ὅτι μετὰ πυρετῷ ὄντα ὀξέα 
ἦν ἄγει θάτερον ἑκάτερα. ἐςὶ διὰ τὸ βίαια εἶναι, ἡ δὲ βία παρὰ φύσιν. ὑγραινομέ- 
ὃ Διὰὼ τί αἱ τῶν ὡρῶν μεταβολαὶ καὶ πνεύματα ἐπι- νὼν γάρ τινων τόπων θερμὴ φλεγμασία γίνεται" ἡ δὲ 
τείννσιν ἢ παύσσι καὶ κρίσυσι τὰς νόσες καὶ ποιῶσιν; ἢ ὅτι το φλεγμασία ὑπερβολὴ θερμότητος ἦσαι ποιεῖ τοὺς πυρετός. 

θερμαὶ καὶ ψυχραί εἰσι καὶ ὑγραὶ καὶ ξηραΐ, αἱ δὲ νόσοι ἐν μὲν ὄν τῷ θέρει ξηραὶ καὶ θερμαί εἰσιν αἱ νόσοι, ἐν δὲ 
φύτων εἰσὶν ὑπερβολαί, ἡ δὲ ὑγεία ἰσότης. ἐὰν ἦν δι᾽ ὑγρός τῷ χειμῶνι ὑγραὶ καὶ θερμαί, διὸ ὀξεῖαι" ταχέως γὰρ 
σητα καὶ ψύξιν, ἡ ἐναντία ὥρα παύει" ἐὰν δὲ ἐναντία ὥρα ἀναιρῶσιν" ὁ γὰρ θέλει πέττεσθαι διὰ τὸ πλῆθος τῷ περιτ- 
ἔχγπται, ἡ ὁμοία κρᾶσις ἐπιγενομένη ἐπέτεινε καὶ ἀνεῖλεν. τώματος. 
διὰ ταῦτα δὲ καὶ νοσίζεσι τὸς ὑγιαίνοντας, ὅτι μεταβάλ- 415 Διὰ τί ποτε ὁ λοιμὸς μόνη τῶν νόσων μάλιστα τοὺς 
λυσαι λύεσι τὴν κρᾶσιν" ἅμα γὰρ ταῖς οἰκείαις ὥραις καὶ πλησιάζοντας τοῖς θεραπευομένοις προσαναπίμπλησιν; ἢ ὅτι 
ἡλικίαις καὶ τόποις αὐξάνεται. διὸ δεῖ ἐν ταῖς μεταβολαῖς μόνη τῶν νόσων κοινή ἐςιν ὥπασιν, ὥςε διὰ τῦτο πᾶσιν ἐπι- 

μάλιςα διακυβερνᾶν. ὃ δὲ καθόλε περὶ τῶν ὡρῶν εἴρηται, φέρει τὸν λοιμόν, ὅσοι φαύλως ἔχοντες προύπάρχεσιν. καὶ 
καὶ χατὰ μέρος τὸ αὐτὸ αἴτιον. αἱ γὰρ τῶν πνευμάτων γὰρ διὰ τὸ ὑπέικαυμα τῆς νόσε τῆς παρὰ τῶν θεραπευο- 
μεταβολαὶ καὶ τῶν ἡλικιῶν καὶ τόπων ὥρας τινός εἰσι με- 20 μένων γινομένης ταχέως ὑπο τῷ πράγματος ἁλίσκονται. 
ταβολαΐ, διὸ καὶ ταῦτα ἐπιτείνει καὶ παύει καὶ κρίνει καὶ Διὰ τί τὸ χειμῶνος βορείς γενομέγε, ἐὼν τὸ ἔαρ ἔπομ- 8 
ποιεῖ, ὥσπερ αἱ ὧραι, καὶ ἐπιτολαὶ τῶν ἄστρων, ὥσπερ βρον γένηται καὶ νότιον, τὸ θέρος νοσῶδες γίνεται πυρετοῖς 
᾿Ωρίων καὶ ᾿Αρκτῶρος καὶ Πλειὼς καὶ Κύων, ὥσπερ πνευ- καὶ ὀφθαλμίαις; ἢ ὅτι τά τε σώματα ἐκδέχεται τὸ θέρος 
μάτων καὶ ὑδάτων καὶ εὐδιῶν καὶ χειμώγων καὶ ἀλέας. πολλὴν ἔχοντα ἀλλοτρίαν ὑγρότητα, καὶ ἡ γὴ καὶ ὁ τόπος 

ἀ Διὰ τί ἐν ταῖς μεταβολαῖς τῶν ὡρῶν ἐμέτοις οὐ δεῖ 25 ἐν ᾧ ἀν οἰκῶσι, γίνεται ἔφυδρος καὶ τοιίῶτος οἷοι λέγονται 
χρῆσθαι; ἢ ἵνα μὴ γόηται συντάραξις διαφόρων γινομέ- οἱ ἀεὶ νοσώδεις τόποι; πρῶτον μὲν οὖν ὀφθαλμίαι γίνονται 
γων τῶν περιττωμάτων διὰ τῶς μεταβολάς. τηκομέης τῆς περὶ τὴν κεφαλὴν περιττώσεως, ἔπειτα πυ- 

Οοάϊοεα ὥς ΧῊΥ9 εἰ ΟΚΟΝοΟογείμντυχ. Τί. φυσικὰ προβλήματα ΟΡ ΚΟ ΝΟ, ρςίνν, ῥ]ετίχας δα ἀγεῖ9 κατ᾽ εἶδος συναγωγῆς. 
3. ἡ οπὶ 05. ᾿Π 5. πολνεκτῇ (5. ἢ 8. θάτερον ἑκάτερα ΑΧ5, αὐτὰ δι᾿ ἑκατέρου Χ: ςεοίογὶ θάτερον ἑκατέρου, ἢ 10. χαύσνσι 5. ἢ 11. 

ψυχραὶ καὶ ϑερμαί εἰσὶ “, ϑερμαί εἰσι καὶ ψυχραὶ 65. ἡ 12. ἦν οτὰ νν. 13. καὶ] ἢ ΟΟΥΚΎΝΟΎονυν. ἢ ἡ ἰν αὐτῷ ὦρα παύη 65. ἢ) δὲ] 

ἃ μὴ Χ“ εἰ το ΑΦ οἱ τράγο μ. ἰὶ 15. δὲ οπὶ (5. ἵ νοσήζυσι ΑΧ5. 1 16. γὰρ οὐχ 6“. ἢ 20. ὥρα φν. ἢ 21. καὶ κρίνει καὶ ποιεῖ ογὰ 

(5.1 24. εὐδειῶν ν. ᾿ 25. ἐμέτης '4. ἢ οὐ οτχ ΟὙΑΎΝΟΧοννν εἰ ρν 15. ̓  26. γοομίνων ΑΦΝ6 76: οοἰεγί γσομένων. ἢ 217. ἐν τῇ 

μιταβολῆ Χο. 
4. καὶ] καὶ οἱ Χα, οπλ 65. ἢ λοιμῦ ν. 12. ὃ 65. ἢ ἁ. ἀπολαμβάνσι Χο. ἢ 6. μᾶλλον Χο. Π 1. ὅτι 05: οεἰογί διότι. Ξδὰ ὉΓ 

76 οἵα. ἢ πυρετῶν ΓΚ ΚΎ7όν. Π 9. δὲ] γὰρ Ο». ΠΟ 10. θερμασία Χο. Π 11. «ἰ οπι ΟὙΚΎΝΟΎΧΎΚον, ἢ 15. ἡ ΟΟΚΟΝΉΎ ΧΟ ΤΟ. ἢ 
λιμὸς 'α. ἢ 19. περὶ 65. 24. τὸ] τὸ ἐπ’ αὐτῶ τῶῦγρο σ, [Π|22. καὶ νότιον γένηται (5. ἡ 25. γίνεται] ἀναγίγετκι 65. Π 26. ἀὰ οἵα 

Ὁ... 1 21. περιπτώσεως Χο. 
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ρετοί. δεῖ γὰρ νοῆσαι ὅτι τὸ αὐτὸ καὶ θερμότατον γίνεται 
καὶ ψυχρότατον, οἷον ὕδωρ καὶ λίθος ὁ μὲν ζεῖ, τὸ δὲ κάει 
μᾶλλον. ἕν τε ἕν ἀέρι πνίγη γίνεται θερμαινομέννε τὰ ἀέρος 
διὰ πάχος, καὶ ἐν τοῖς σώμασιν ὡσαύτως πνίγη καὶ καύ- 

ΠΡΟΒΔΗΜΑΤΩΝ ΑΔ. 

χες, καὶ τελευτῶσιν εἰς φθίσεις; ἢ ὅτι λαμβάνει ὕλην 

πολλὴν ὁ χειμών, ὥς: αὐτῷ ἔργον ἐςὶ πῆξαι τὴν ὑγρόν 
τῆτα καὶ φλέγμα ποιῆσαι; ἐν μὲν οὖν ταῖς κεφαλάς 
ὅταν ὑγρασία γώηται, βαρη ποιεῖ, ἐὰν δὲ ἧ πολλὴ καὶ 

ματα, τὸ δὲ ἐν σώματι καῦμα πυρετός ἐςιν, ἐν δὲ ὀφθαλ- 5 ψυχρά, σφακελισμούς" ἐὰν δὲ διὰ πλῆθος μὴ τήζη, ῥεῖ 

μοῖς ὀφθαλμίαι. ὅλως δὲ καὶ ἡ μεταβολὴ ἰσχυρὰ ἴσα τὰ εἰς τὸν ἐχόμενον τόπον, ὅθεν αἱ βῆχες καὶ οἱ βράγχοι 

σώματα φθείρει, ὅταν τὰ ἔαρος ὑγρῷ ὄντος εὐθὺς ἐπιλαμ- καὶ αἱ φθόαι γίνονται. 

βάνῃ τὸ θέρος ϑερμὸν ὃν καὶ ξηρόν. ἔτι δὲ χαλεπώτερον, Διὰ τί, ἐὰν βόρειον γένηται τὸ θέρος καὶ αὐχμῶδες, 14 
ἐὰν καὶ τὸ θέρος ἔπομβρον. γένηται. ἔχει γὼρ ὁ ἥλιος ὕλην καὶ τὸ μετόπωρον, συμφέρει τοῖς φλεγματώδεσι καὶ ταῖς 
ἣν ποιήσει ζεῖν καὶ ἐν τοῖς σώμασι καὶ ἐν τῇ γῇ καὶ ἀέρι" τὸ γυναιξίν; ἢ ὅτι ἡ φύσις ἐπὶ θάτερα ἀμφοῖν ὑπερβάλλει, 

διὸ γίνονται πυρετοὶ καὶ ὀφθαλμίαι. ὥστε εἰς τοὐναντίν ἡ ὥρα ἑλκύσασα, καθίστησιν εἰς τὼν 

Διὰ τί, ἐὰν ὁ χειμὼν νότιος γένηται καὶ ἔπομβρος, τὸ εὐκρασίαν" καὶ παραχρῆμά τε ὑγιαύυσιν, ἐὰν μή τι δὶ᾽ 
δὲ ἕαρ αὐχμηρὸν καὶ βόρειον, νοσῶδες γίνεται καὶ τὸ ἔαρ ἑαυτὴὶς ὡμαρτάνωσι, καὶ εἰς τὸν χειμῶνα ἐχ ὑγροὶ ὠφν- 
καὶ τὸ θέρος; ἃ ὅτι ἐν μὲν τῷ χειμῶνι διὰ τὴν ὡλέαν καὶ κνῦνται, ἔχοντες ὑπεκκαύματα τῷ ψύχει. 
ὑγρότητα ὁμοίως τὰ σώματα διάκειται τῇ ὥρᾳ; ὑγρὼ τ5 Διὰ τί τοῖς χολώδεσι νοσῶδές ἐστι τὸ βόρειον καὶ 12 

9 

Ψ'. [2 2 Μ“ἶ] Ν 

γὰρ ἀνάγκη εἶναι καὶ οὐ συνεςηκότα. ὕτω δὲ ἐχόντων, τὸ 
ἔαρ ψυχρὸν ὃν ἔπηξε καὶ ἐσκλήρυνεν αὐτὼ διὰ τὸν αὐχμόν, 
ὥςε ταῖς μὲν κυύσαις ὁ τόκος ὁ ἐαρινὸς εἰς ἐκτρώσεις γίνε- 
ται διὰ τὴν θερμασίαν καὶ τὸν σφακελισμὸν τὸν γινόμενον 

αὐχμῶδες θέρος καὶ μετόπωρον; ἢ ὅτι ἐπὶ ταὐτὸ ῥέπει 
αὐτοῖς τὸ σῶμα καὶ αἱ ὥραι, ὥστε ὥσπερ πῦρ ἐπὶ πυρὶ 
γίνεται. ξηραινομένων γὰρ τῶν σωμάτων, καὶ τῷ γλυκυ- 
τάτου μὲν ἐξικμαζομών ἐξ αὐτῶν, ὑπερθερμαινομένων δὰ 

ὑπὸ τῆς ξηρᾶς ψυχρότητος, ἅτε ἐκ ἐκκρινομένης τῆς ὑγρό- 2 λίαν, ἀνάγκη διὰ μὲν τὼς συντήξεις ὀφθαλμίας ξηρὰς γί- 

τητος, τὼ δὲ κυόμενα παιδία ἀσθενῇ γίνεται καὶ πηρὼ διὼ 

τὸν ὑπερβολὴν τῷ ψύχεος" συμβέβηκε γὰρ τότε γεννώμενα 
[ἐν εὐδίᾳ] καὶ συςῆναι καὶ τραφῆναι ἐν τῇ τεκύσῃ. τοῖς δὲ 

γεσθαι, διὰ δὲ τὸ χολῶδες τὸς ὑπολειπομένες εἶναι χυμύς, 
ὑπερθερμαινομένων δὲ καὶ τούτων πυρετοὺς ὀξεῖς γίνεσθαι 
ἅτε ὑπ’ ἀκρώτε τῆς χολῆς, ἐνίοις δὲ μανίας, οἷς ἂν μέ- 

ἄλλοις, ἅτε ἐν τῷ ἔαρι ἐκ ἀποκαθαρθέντος τὸ φλέγματος λαινα χολὴ φύσει ἐνῇ" αὕτη γὰρ ἐπιπολάζει ἀναξηρα:- 
τὴν ὑπερβολήν, ὃ συμβαίνει ὅταν ἀλεεινὸν γῴηται, ἀλλὰ 25 νομένων τῶν ἐναντίων χυμῶν. 

διὰ ψῦχος συςάντος, ὅταν ἐπιλάβῃ τὸ θέρος καὶ ἡ ἀλέα Διὼ τί τὸ τὰ ὕδατα μεταβάλλειν νοσῶδές φασιν 13 

τήκυσα βίᾳ, τοῖς μὲν χολώδεσι καὶ ξηροῖς, διὰ τὸ μὴ διιρὰ εἶναι, τὸ δὲ τὸν ἀέρα ὕ; ἣ ὅτι τοῦτο γίεται τροφή, καὶ 
εἶναι τὰ σώματα αὐτοῖς ἀλλὰ τὴν φύσιν αὖον ἔχειν, γέο ἔχοντες καὶ ἀπολελαυκότες τῷ ὕδατος ἀπέρχονται, τῷ δὲ 
νονται μὲν ὑγρότητες, αὗται δὲ λεπταί͵ ὥστε ὀφθαλμίαις ἀέρος ὑδὲν; ἔτι ὕδατος μὲν πολλὰ εἴδη ἐςὶ καὶ διώφορα 

ξηραῖς ἁλίσκονται, οἱ δὲ φλεγματώδεις βράγχοις καὶ εἰς 30 καθ᾽ αὐτά, ἀέρος δὲ ὅ, ὥςε καὶ τῦτο αἴτιον. ἐν μὲν γὰρ 
τὸν πνεύμονα κατάρροις. ταῖς γυναιξὶ δὲ δυσεντερίαι γίνον. τῷ ἀέρι σχεδὸν τῷ αὐτῷ συμβαύει διατελεῖν καὶ ὠπο- 
ται διὰ τὴν ὑγρότητα καὶ ψυχρότητα τῆς φύσεως, τοῖς δὲ δημᾶντας, ἐν δὲ ὕδασιν ἄλλοις" διὸ καλῶς δοκεῖ νοσώδης 

γεραιτέροις ἀποπληξίαι, ὅταν ἀθρόον λυθὲν ὑγρὸν ἐπιπέσῃ ἡ τῷ ὕδατος μεταβολὴ εἶναι. 

καὶ δι᾽ ἀσθένειαν τῷ συμφύτε θερμὰ παγῇ. Διὰ τί μᾶλλον ἡ τοῦ ὕδατος ἢ ἡ τῶν σίτιων μετώ- 14 
Διὰ τί, ἐὰν μὲν τὸ θέρος αὐχμηρὸν γένηται καὶ βό- 35 βολὴ νοσώδης; ἃ ὅτι πλεῖον ἀναλίσκομεν τὸ ὕδωρ; ἔν τε 

βέιον, τὸ δὲ μετόπωρον ἐναντίον, ὑγρὸν καὶ νότιον, ἐν τῷ γὰρ τοῖς σιτίοις ὑπάρχει καὶ ὄψοις, καὶ ἐν τῷ πόματι τὸ 
χειμῶνι κεφαλαλγίαι τε γίνονται καὶ βράγχοι καὶ βῆ- πλεῖςον ὕδωρ. 

10 

3. ἔαρι Κα. 11 6. καὶ οπι ν. ἔ 7. ἔαρος ΚΧ“: οεἰοτὶ ἀέρος. ᾿| ἐπιλαμβάνει 65. }} 8. 2] ἀν Χ'“, οπα ν. ἢ δὲ οἵα ν, ἢ 10. ζῆν ν οἰ με 
79. }᾿ καὶ οπι 05. ἢ τῶ σώματι ν. καὶ 4λ. ἢ οπι Ο,ΧΎΝΟ αν, ᾿ 18. ὥσπερ Ἀ4, ὅθεν ΑΡ. ΟἹ τόπος ει, πόνος τοδῦρὸ ὡ. ἢ εσθαι ΟὉ 

ΑΟΝΟ,Ο. Π 21. κυύμενα Κόν. ἢ γίνεσθαι Νόγον. ἢ 22. γὰρ τὰ τότε Κ΄. ΠΠ γινόμενα ρΥ ν. ΠΠ 23. ἐν εὐδείς 5, οτὰ ργὺ «19. ἢ 24. 

ἔκρι ΑΟ ΝΟΥ : οοἰετὶ ἀέρι. ἢ 27. βίᾳ οἵα ρΥ 7755. 1 διερει Νη. 1 28. γενῶνται ν. ἢ 33. ὑγρὸν λυθὴν ν, ἢ 35. "ἘΝ ον ΟΖ ,7εν, ἢ 
βόρειον νότιον ον εἰ ΡΥ Κα. ἢ" 36. ἐναντίον καὶ ὑγρὸν (5. ἢ νότιον] βόρειον ἦν εἰ τε Κα, οἵα Ν΄κ. 

8. φλέγματα 65. καὶ 5. διὰ οτὰ (5. ᾿ 6. αἿ καὶ ρν 75, οπι 79. 11 8. τί δὲ ἐὰν Ν 75. ἢ 12. παρὰ, οιβῖθδο χρῆμα, Ο», 43. 
ἁμαρτάνεσι 5. ἢ 16. ὅτι εἰ 22. καὶ οπι (“. Π 25. χειμῶν 65. Ὁ 29, ἰς}] μὲν (4. ΠΠ διαφοραὶ (475. 1 33. κσώδης οτα 65. ἢ 34. 
" ροβὲ ἢ οτῖ Χ 5. ᾿ 35. ἢ οτὰ ΟὙΝΟΧΎα. ἢ 36. τοῖς οτὰ (5. 



ΠΡΟΒΑΜμΜΜΑΤΩΝ Α. δ61 

45 Διὲ τί ἡ μεταβολὴ νοσώδης; ἢ ὅτι πᾶσα μὲν ἡὶ με- Διὼ τί, ἐὰν τοῦ χειμῶνος γενομένου βορείς καὶ τοῦ 19 
ταβολὴ καὶ ὥρας καὶ ἡλικίας εὐκίνητον. εὐκίνητα γὰρ τὰ ἕαρος νοτίς καὶ ἐπόμβρε τὸ ξέρος λίαν αὐχμηρὸν γόηται, 
ἄκρα, οἷον καὶ αἱ ἀρχαὶ καὶ αἱ τελευταί. ὥστε καὶ αἱ θανατῶδες γίνεται τὸ μετόπωρον πᾶσι, μάλιστα δὲ τοῖς 

τρεφαὶ ἕτεραι ἴσαι ἀλλήλας φθείρεσιν" αἱ μὲν γὰρ ἄρτι, παιδίοις, καὶ τοῖς ἄλλοις δὲ δυσεντερίαι καὶ τεταρταῖοι 
αἱ δὲ ὕπω προσπεφύκασιν. ἔτι δὲ ὥσπερ ἡ παικίλη τροφὴ 5 χρόνιοι γίνονται ἐν αὐτῷ; ἢ ὅτι μετρία μὲν ἐπιγενομένου 
νοσώδης (ταραχώδης γὰρ καὶ κᾧ μία πέψις), ὕτω συμβαύει ὕδατος θερινὰ καταψυχϑὲν τὸ ζέον ὑγρὸν ἐν. ἡμῖν λωφᾷ, 
μεταβάλλυσι τὸ ὕδωρ ποικίλῃ πόματος χρῆσθαι τῇ τροφῇ" ὅσον ἠθροίσθη ἐν τῷ ἦρι γενομένῳ [τῷ] ὑγρῷ; εἰ δὲ μή, τὰ 
καὶ ἡὶ τοιιύτη τροφὴ κυριωτέρα τῆς ξηρᾶς ἐςὶ τῷ πλεῖξον μὲν παιδία διὰ τὸ ὑγρὰ εἶναι φύσει καὶ θερμὰ ὑπερζεῖ 
εἶναι καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν σιτίων τὸ ὑγρὸν γίνεσθαι τροφήν. τῷ πάθει, διὰ τὸ μὴ καταψυχθῆναι. ὅσα δὲ μὴ τῷ θέ. 

16 Διὲ τί ἡ τῶν ὑδάτων μεταβολὴ τοῖς ἔχνσι φθεῖρας 10 ρες, τῷ μετοπώρε ὅσον ἐχζεῖ. αἱ δὲ περιττώσεις ἐὰν μὴ 
ποιεῖ πολλὺς ἔχειν; ἃ ὅτι ἀπεψία γινομώη τὸ ὑγρᾷ διὰ εὐθὺς ἀνέλωσι, περὶ πνεύμονα καὶ ἀρτηρίαν γινόμενα:---- ἄνω 
τὴν ταραχήν, ἢ γύεται διὰ τὴν ποικιλίαν τῷ ὕδατος πυκνὰ γὰρ πρῶται συνίστανται διὰ τὸ ὑπὸ τὸ ἀέρος ἡμᾶς θερ- 
μεταβάλλυσιν, ὑγρότητω ἐμποιεῖ, καὶ μάχιςα ἐν τῷ ἐπι- μαίνεσθαι" διὰ γὰρ ταῦτα καὶ ὀφθαλμίαι πυρετῶν πρό- 
τηδείως ὑπάρχοντι τόχῳ; ὁ δὲ ἐγκέφαλος ὑγρός" διὸ καὶ τορον γίνονται ἐν τῷ νοσερῷ θέρει. ἐὼν ἦν μὲὴ ἐν τοῖς ἄνω, 
ἡ κεφαλὴ ἀεὶ μάλιςα. δηλοῖ δέ, ὅτι αἱ τρίχες ἔνεισι μαΐί- (ὁ καθάπερ εἴρηται, τὰ περιττώματα εὐθὺς ἀνέλῃ, καταβαξ. 
λιςα ἐν αὐτῇ. ἡ δὲ τῷ τόπε τύτε ὑγρότης φθειρῶν ποιη- νεσιν εἰς τὰς κοιλίας ἄπεπτα ὄντα, τῦτο δέ ἐς τ δυσεντε- 
τριή. δηλοῖ δὲ ἐπὶ τῶν παίδων" ὑγροκέφαλοί τε γάρ εἰσι, ρία, διὰ τὸ μὴ ἐκκρίνεσθαι ὑπὸ πλήθους τὸ ὑγρόν. καὶ 
καὶ πολλάκις ἢ κορυζῶσιν ἢ αἷμα ποιεῖ ῥεῖν, καὶ φθεῖξας ἐὰν παύσωνται, τεταρταῖοι γίνονται τοῖς σωζομένοις" ἡ γὰρ 
τλείςς οἱ ἐν ταύτῃ τῇ ἡλικίᾳ ἔχεσιν. τῷ ἀπέπτο ὑπέςασις μονιμωτάτη ἐςὶ καὶ σύντονος γίνεται 

41 Διὰ τί ἀπὸ Πλειώδος μέχρι ζεφύρν οἱ τὰς μακρὰς Ὁ τῷ σώματι, καθάπερ ἡ μέλαινα χολή. 
γόσυς καΐμνοντες μάλιςα ἀναιρῦνται, καὶ οἱ γέροντες μᾶλ- Διὼ τί, ἀὰν τὸ θέρος ἔπομβρον γένηται καὶ νότιον, καὶ 20 
λον τῶν νέων; πότερον ὅτι δύο ἐστὶ τὰ φθαρτικώτατα, τὸ μετόπωρον, ὁ χειμὼν νοσερὸς γίεται; ἢ ὅτι σφόδρα 
ὑπερβολή τε καὶ ψῦχος; τὸ γὼρ ζῆν θερμόν, ἡ δὲ ὥρα ὑγρὼ τὼ σώματα ὁ χειμὼν λαμβάνει, καὶ ἡ μεταβολὴ 
αὕτη ἄμφω ταῦτ᾽ ἔχει" ψυχρώ τε γάρ ἐςι, καὶ ἀκμαιά. ἔτι μεγάλη γῴεται ἐξ ἀλέας πολλῆς καὶ οὐκ ἐκ τροσ- 
τατος ὃ χειμών" τὸ λοιπὸν γὰρ ἕαρ ἐστό. ἢ ὅτι ὁμοίως 25 ὠγωγῆς, διὰ τὸ καὶ τὸ μετόπωρον γίνεσθαι ἀλεεινόν, ὥςε 
μὲν διάκεινται τοῖς γέρυσι τῶν καμνόντων οἱ τὰς μακρὼς τοῖς μὲν γίνεσθαι ἀνάγκη τὰ ὀξέα νοσήματα, μὴ ἀραιοῖς 
κάμνοντες ἀσθενείας; οἷον γὰρ ἤδη γῆρας ἡ μακρὰ ἀσθέ- σι" τοῖς γὰρ τοιότοις ἄνω μᾶλλον τὰ ὑγρὰ περιττώματα 
"ὦ συμβαίνει" τὸ γὰρ σῶμα ὠμφοῖν ξηρὸν καὶ ψυχρόν ἀθροίζεται, διὼ τὸ τότες μὲν τὸς τόπες ἔχειν χώραν, τὲς 
ἐξι, τῶν μὲν δι’ ἡλικίαν, τῶν δὲ διὰ νόσον. ὁ δὲ χειμὼν δὲ κάτω ἑτέρυς εἶναι. οἱ ἕν ὄντες πυκνόσαρκοι οὐ πολλὰ 
καὶ οἱ πάγοι ὑπερβολή ἐστι ψυχρότητος καὶ ξηρότητος. 3) περιττώματα δέχονται. ψυχομένης οὖν τῆς περιττώσεως 
μοιρᾶς οὖν δεομένοις αὐτοῖς ῥοπῆς γίνεται οἷον πῦρ ἐπὶ τὸς ἐν τοῖς ἄνω μέρεσι τοῦ σώματος, ὥσπερ τοῖς οἶνω» 
πυρὶ ὁ χειμών, καὶ φθείρει διὰ ταῦτα. μέοις ὅταν ῥιγῶσι, τὰ εἰρημένα νοσήματα συμβαύνει γί- 

18 Διὰ τί ἐν τοῖς ἑλώδεσι τὰ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ ἕλκη νεσθαι. τοῖς δὲ ἀραιοτέροις πυρετῶν γινομέψων, τοὺς ὠπὸ 
ταχλ ὑγιάζεται, τὰ δὲ ἐν ταῖς κνήμαις μόλις; ἢ ὅτι πλείςης ἀπεψίας γινομένες πυρετὸς καύσες συμβαίκει γέ 
βαρεῖα ἡ ὑγρότης διὰ τὸ γεώδης εἶναι, τὰ δὲ βαρέα εἰς ὃς νεσθαι, διὼ τὸ τοῖς τοιότοις ἐσκεδάσθαι μὲν μᾶλλον κατὰ 
τὲ κάτω ὠποχωρεῖ; τὰ μὲν ἦν ἄνω ἔκκριτα διὰ τὸ ἀπο- πᾶν τὸ σῶμα τὰ ὑγρὰ ἢ τοῖς πυκνοσάρκοις, συνις μένης 
κεχχορηκέναι εἰς τὰ κάτω, τὰ δὲ κάτω πολλῆς γέμει δὲ τὴς σαρκὸς αὐτῶν ὑπὸ τοῦ χειμῶνος ϑερμαινόμενα τὰ 
τιριττώσεως καὶ εὐσήπτε. : ὑγρὰ πυρετοὺς ποιεῖν. ἡ γὰρ παντὸς τοῦ σώματος ὑπερ- 

4. τί δὲ ἡ ΧΙ γω. 1 3. καὶ μοδὲ οἷον ογἵὰ .Χ 5. ἢ 17. τὸ οὐάϊαϊε 65. ΠΠ 8. τὸ ΡΥ 69. ἢ 9. ἡδεσθκι τὴν τροφήν (5. ἢ 10. αἱ τῶν 
ὑδέτων μεταβολαὶ “ΝΡ εἰ οοττ Χα. 11. ποιῶσι σοῦτ Δα. ἢ τὸ ὑγρῶ οἷα 5. ἢ 13. ποῃδθ ἐπιτηδείῳ} || 14. διὸ] ἐξ 05. ἢ 25. 
ἴω οἷα Νκ. 36. διὰ -- 371. τὰ κάτω οἵὰ (5. ἢ 37. πολλῆς περιπτώσεως,͵ ΟΠΪ880 γίμει,͵ Χο. 

5. χρόνοι 5. ἢ 8. εἶναι ροϑὶ θερμὰ Χο, ἡ 10. μεθοπώρν εἰ 25. μεθόπωρον (5. ἢ 13. πυρετῷ 04 Χο. ἵ πρότερον οὐὰ 65. Π15, 
τιμετώματα Χο, χαΐ ἰΐα δοῖδι. ἢ 47. διὰ γὰρ τὸ 5, διὰ δὲ τὸ χα. 1 18. παύσονται Ν΄κ. ἢ 49. σύττομος 65. ἢ 28. τὸ εἰ 29. πολλὼ 
οπὶ 5, 1 32. νσήματα ἴῃ τοογβίης Χο. ἢ 84. γενομένυς ΡΥ 75. ἢ 35. τὸ ἐν τοῖς 65. 
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βάλλουσα θερμότης ἐστὶ πυρετός" ἐπιτεινομώη δὲ διὰ τὸ εἶναι τῆς νόσου; τοιαύτην δὲ οὖσαν φθαρτικὴν εἰκός ἐστιν 
πλῆθος τῆς ἐνυπαρχούσης αὐτοῖς ὑγρότητος καῦσος γί αὐτὴν εἶναι, ἐν δὲ τῷ θέρει, μανῷ καὶ κατεψνγμένου παν» 
νεται. : ᾿ τὸς τοῦ σώματος καὶ ἐκλελυμένου πρὸς τοὺς πόνους ὄντος, 

2ἱ Διὰ τί, ὅταν ἐκ γῆς ἀτμὸς ἀνή! πολὺς ὑπὸ τῷ ἡλί, ὠρχὰς νόσων ἀνάγκη πλείους μὲν γίνεσθαι διώ τε κόπους 
τὸ ἔτος λοιμῶδες γίνεται; ἢ ὅτι ὑγρὸν ἀνάγκη καὶ ἔπομ- 5 καὶ ἀπεψίαν τῶν εἰσ φερομένων (καὶ γὰρ οἱ νέοι καρποὶ τότε 

ν»ν Ἁ »" - ᾿" Ψ τ π 3.2 ᾽ Ὁ -΄ ᾽ ν᾿ ΄ βρον τὸ ἔτος σημαίνειν, καὶ τὴν γὴν ὑγρὰν ἀνάγκη εἶναι; εἰσίν), ἀλλ᾽ ὑχ ἕτως ἰσχυράς, διὸ εὐβοήθητοι. 
οἷον οὖν ἐν ἑλώδει τόπῳ ἡ οἴκησις γίνεται, νοσώδης δὲ ἡ Διὰ τί μετὰ τὰς τροπὰς ἀμφοτέρας μέχρι ἑκατὸν 26 

ὕ » 2 ΝΥ ͵ Ν ,ὔ ΗΝ Ζ « -“ ᾽ ἤ Λ Δ σ γ᾿ ε 

τοιαύτη ἐςΐν. καὶ τὰ σώματα δὴ τότε ἀνάγκη περίιτωμω ἡμερῶν ὠποθνήσκεσι μάλιςα; ἢ ὅτι ἄχρι τοσύτε ἑκατέρα ἡ - 

πολὺ ἔχειν, ὥςε ἐν τῷ θέρει ἔχειν ὕλην νοσώδη. ὑπερβολὴ διέχει, ἥ τε τῷ θερμὰ καὶ τῇ ψυχρᾷ; ἡ δὲ ὑπερο 

22 Διὰ τί γίνεται τὰ ἔτη νοσώδη, ὅταν γώηται φορὼ 10 βολὴ τοῖς ἀσθενέσι ποιεῖ τὰς νόσους καὶ τὰς φθοράς. 
τῶν μικρῶν βατράχων τῶν φρυνοειδῶν; ἢ ὅτι ἔκαςον εὖ- Διὰ τί τὸ ἔαρ καὶ τὸ φθινόπωρον νοσώδη; ἣ ὅτι αἱ 27 

σθενεῖ ἐν τῇ οἰκείῳ χώρᾳ τῆς φύσεως; καὶ ταῦτα δὴ φύ- μεταβολαὶ νοσώδεις; τὸ δὲ μετόπωρον τῷ ἔαρος νοσωδέςε- 
σει ἐστὶν ὑγρά, ὥςε ἔπομβρον καὶ ὑγρὸν σημαίνει τὸν ρον, ὅτι μᾶλλον τῷ θερμὰ ψυχομέν ἢ τὸ ψυχρῖ θερμιαν- 
᾽ Ν ͵ .Ν “ ᾿ Ἵ ,»,.32 ς Ν » ᾽ ζ -»-.ν ν ν 
ἐνιαυτὸν γίεσθαι. τὼ δὲ τοιαῦτα ἔτη νοσώδη ἐςίν' ὑγρὰ νομένε νοσῦμεν. ἐν μὲν ὃν τῷ ἔαρι τὸ ψυχρὸν θερμάψεται, 

γὰρ τὼ σώματα ὄντα πολυ ἔχει τὸ περίττωμα, ὅ ἐςι τῶν 45 ἐν δὲ τῷ μετοπώρῳ τὸ θερμὸν ψύχεται. 
νόσων αἴτιον. ᾿ Διὰ τί ἐν τῷ χειμῶνι ἐλάττω μὲν τὰ ἀρρωςήματα 28 

23 Διὰ τί οἱ νότοι οἱ ξηροὶ καὶ μὴ ὑδατώδεις πυρετώδεις ἢ ἐν τῷ θέρει, θανάσιμα δὲ μᾶλλον; ἢ ὅτι ἐν μὲν τῷ θέ- 
εἰσίν; ἢ ὅτι ὑγρότητα καὶ θέρμην ἀλλοτρίαν ποιοῦσιν; εἰσὶ ρει ὠπὸ μικρᾶς προφάσεως τὰ ἀρρωστήματα, ἐν δὲ τῷ 
γὰρ ὑγροὶ καὶ θερμοὶ φύσει. τῶτο δ᾽ ἐςὶ πυρετῶδες" ὁ χειμῶνι ὅ; πεπτικώτεροι γὰρ καὶ ὑγιεινότεροι ἡμῶν αὐτῶν, 

Ν Ν » ᾽ “ ΄ » Δ ς “« Ψ χ᾽ Ἂ  φν Ν ,ὔ ,ὔ γ᾽ 
γὰρ πυρετὸς ἐξ ἀμφοτέρας τῆς τότων ἐςὶν ὑπερβολῆς. Ὁ ὥςε εἰκότως τὰ ἀπὸ μείζονος προφάσεως γινόμενα μείζω 
ὅταν μὲν ἵν ἄνευ ὕδατος πνέωσι, ταύτην ἐν ἡμῖν ποιοῦσι καὶ ἀναιρετικώτερα. ταὐτὸ δὲ τῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἀθλητῶν 
τὴν διάθεσιν, ὅταν δὲ ἅμα ὕδατι, τὸ ὕδωρ καταψύχει καὶ ὅλως ἐπὶ τῶν ὑγιεινῶς διακειμένων ὁρῶμεν" ἢ γὰρ οὐ 
ἡμᾶς. οἱ δὲ ἐκ θαλάττης νότοι καὶ συμφέρουσι τοῖς φν- λαμβάνονται νόσῳ, ἢ ταχὺ συναπίασι' μεγάλης γὰρ 
τοῖς ἐψυγμένοι γὰρ ἀπὸ τῆς θαλάττης ἀφικνῆνται πρὸς αἰτίας δέονται. 
αὐτά. αἱ δ᾽ ἐρυσίβαι γίνονται ὑπὸ ὑγρότητος καὶ θέρμης 25 Διὰ τί τῷ μὲν φθινοπώρε καὶ τῷ χειμῶνος οἱ καῦσοι 29 
ἀλλοτρίας. μᾶλλον γίνονται ἐν ταῖς ψυχραῖς ὥραις, τῇ δὲ θέρους τὰ 

24 Διὰ τί ἐν τοῖς νότοις βαρύτερον ἔχωσι καὶ ἀδυνατώ- ῥίγη ἐνοχλεῖ καυμάτων ὄντων; ἢ ὅτι τῶν κατὰ τὸν ἀνθρω- 
τερὸν οἱ ἄνθρωποι; ἢ ὅτι ἐξ ὀλίγου πολὺ ὑγρὸν γίνεται, πὸν ἡ χολὴ μώ ἐςι θερμόν, τὸ δὲ φλέγμα ψυχρόν; ἐν 
διατηκόμενον διὰ τὴν ἀλέαν, καὶ ἐκ πνεύματος κούφου μὲν ὃν τῷ θέρει τὸ ψυχρὸν ἀναλύεται, καὶ διαχυθὲν ῥέγη 
. Ν Γὰ » Δ ει , τ ὖνὟΎ ᾽ὕ “,.ᾳ γ » ,ἷ ὶ , “3 “ -“ Ν Ν 
ὑγρὸν βαρύ; ἔτι δὲ ἡ δύναμις ἡμῶν ἐν τοῖς ἄρθροις ἐστί, 3) καὶ τρόμους παρασκευάζει" ἐν δὲ τῷ χειμῶνι τὸ θερμὸν 

ταῦτα δὲ ἀνίεται ὑπὸ τῶν νοτίων. δηλῦσι δὲ οἱ ψόφοι τῶωἨ ὑπὸ τῆς ὥρας κρατεῖται κατεψνγμώον. οἱ δὲ καῦσοι 
κεχολλημέψων. τὸ γὰρ γλίσχρον ἐν τοῖς ἄρθροις πεπηγὸς μᾶλλον ἐνοχλῦσι τῷ χειμῶνος καὶ τῷ φθινοπώρε, ὅτι διὰ 
μὲν κινεῖσθαι κωλύει ἡμᾶς, ὑγρὸν δὲ λίαν ὃν συντείνεσθαι. τὸ ψῦχος τὸ θερμὸν εἴσω συςέλλεται, ὁ δὲ καῦσος ἔσωθέν 

25 Διὼ τί ἀρρωςῦσι μὲν μᾶλλον τῷ θέρους, ἀποθνήσκυσι ἐς! καὶ ἐκ ἐπιπολῆς" εἰκότως ἦν οἱ καῦσοι ταύτην τὴν ὥραν 

δὲ μᾶλλον οἱ ἀρρωςῦντες τῇ χειμῶνος; ἢ ὅτι τῇ χειμῶνος 35 γίνονται. καταμάθοι δ᾽ ἄν τις τῦτο ἀκριβέςερον ἐπὶ τῶν 

διὰ τὴν πυκνότητα ἐντὸς τῶν σωμώτων συνεξαλμένου τῇί᾿Ὺ ψυχρολουτρύντων τῷ χειμῶνος καὶ τῶν τί χειμῶνος λιο- 

θερμῶ, καὶ πονῖντες μᾶλλον, εἰ μὴ πέττοιμεν, τῶν ἐν ἡἐμῖδ͵΄͵ μένων τῷ θερμῷ, ὅτι οἱ μὲν τῷ ψυχρῷ λουόμενοι, ἀπορ-- 
συνισταμένων περιττωμάτων, ἰσχυρὰν ἀνάγκη τὴν ἀρχὴν ριγώσαντες ὀλίγον χρόνον ἕως λύονται, τὴν λοιπὴν ἡμέραν 

ἃ. ἀτμὸς ροξὶ ἀνή! Χία, οτὴ (5. ἢ ἀνίι 64. ἢ 5. λιμῶδις 6. ἢ Ἴ. οὖν οπὶ 5. ἢ 9. νοσώδει (4. ἢ 12. φύσει] φύσις Χ6. ἢ 13. 
σημαίνειν ΧΑ α. | 20. ἀμφοτέρων 76. | 24. ἐψνγμένος 77. 1 θαλάσσης Χο. αὶ ἀφικνεῖται (579. Π 30. δὲ οπιὶ 65. ἢ 33. κωλύει κινεῖ» 

σθαι Χο. ᾿ 31. μὶν οτχ 65. ἢ 35. ἢ οπι 05 Χ 479. ἢ ὅτι ταᾶνγρο ἀφο! Χσ. 
3. τόπους μι, πόνους ἢ κόπους τΑᾶΥρῸ μ. ἢ 8. ὅτι οπὶ ΧΆ 4. || ἡ οπλ 5. ἢ 11. φθεινόπωρον 5. ἢ ἃ οτη σ΄ Χ.Γή. ἢ 16. 'ν μὲν 

τῶ Α,5. ἢ 18. τὸ οπλ Χία. {{|ῸΗἈ19. καὶ οὔ (2 7ο, 25. καῦςοι (5. ᾿ 26. θέρους δὲ (5. ἢ 21. τῶν οἵὰ 65. 33. ἔσωθεν μέν ἐςι 6“. 

35. τῶτο δ᾽ ἄν τις Χο, ἢ 36. ψυχολουτρύντων (5, Π 38. λύωνται (Χο. 



ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΩΝ Α. 863 

οὐδὲν πάσχουσιν ὑπὸ τοῦ ψυχρῦ, οἱ δὲ τῷ θερμῷ ὕδατι σημεῖον ποιουμένοις τὸς μεταχειριζομένους, ὅτι πολὺ εὐὖ- 

χρησάμενοι δυσριγοτέρως διάγουσι. τῶν μὲν γὰρ τῷ ψνυ- χρύςεροι οἱ περὶ τὴν τῶν ἀλεύρων ἐργασίαν ἢ τὸν τῶν ἀλ- 
χρῷ λονομένων πυκνῦται ἡ σὼρξ καὶ συςέλλεται εἴσω τὸ φίτων. εἶθ᾽ ὅτι ὑγροτέρα ἡ κριθή, τὸ δὲ ὑγρότερον πλέονος 
θερμόν, τῶν δὲ θερμολουτρύντων ἡ σὰρξ ἀραίῶται καὶ τὸ πέψεως. ἢ ὑθὶν κωλύει ἔνια ἔχειν δυσπεπτότερα καὶ ἔνια 
θερμὸν ἕως τὰ ἔξω τότε περισπᾶται. 5 πρὸς κουφότητα χρησιμώτερα; ὁ γὰρ μένον ὑγροτέρα ἐςὶν 

80 Τίς καταπλάσματος ἀρετή; ἢ διὰ τὸ χυτικὸν εἶναι ἡ κριθὴ τὸ πυρῦ, ἀλλὰ καὶ ψυχροτέρα. δεῖ δὲ τὸ ῥόφημα 
κῶν ἱδρῶτα ποιοῖ καὶ ἀποκνοήν; καὶ τὸ προσφερόμενον τοῖῶτον εἶναι τῷ πυρέττοντι, ὃ τρο- 

9ι Τῷ δῆλον ὅταν ἔμπυον; ἢ ἐὰν καταχεομένου τῷ θερ- φήν τε βραχεῖαν ποιήσει καὶ καταψύξει. ἡ δὲ πτισάνη 

μὲ ἀλλαγῇ, ἔμπυον, εἰ δὲ μή, ὕ; τῦτο ἔχει ἡ κριθίνη" διὰ γὰρ τὸ ὑγρότερον ἢ σωματωδές ε- 

32 Ποῖα δεῖ καίειν ἢ ποῖα, δεῖ τέμνειν; ἢ ὅσα μὲν ἔχει 10 ρον εἶναι ὀλίγον δίδωσι, καὶ τῶτο ψυκτικόν. 

στόμα μέγα καὶ οὐ ταχὺ συμφύεται, ταῦτα καίειν δεῖ, Διῷ τί τὴν αἱμωδίαν παύει ἡ ἀνδράχνη καὶ ἅλες; 38 
ὅχως ἡὶ ἐσχάρα ἐκεῖ πέσῃ; ὕὅτω γὰρ ὑκ ἔςαι ὕπυλα. ἢ ὅτι ἡ μὲν ὑγρότητά τινα ἔχει; φανερὰ δὲ αὕτη μασω- 

δ Τίς ἐναίμον ἀρετή; ἢ τὸ ξηραντικὸν εἶναι καὶ τῆς μένοις τε, καὶ ἐὰν συνθλασθῇ χρόνον τινά" ἕλκεται γὰρ ἡ 
ἐχιόσης περιττώσεως ςαλτικὸν ἄνευ ἐσχαρώσεως καὶ σή- ὑγρότης. τὸ δὴ γλίσχρον εἰσδυόμενον ἐξάγει τὸ ὀξύ. καὶ 
ψεως τῆς σαρκός; τω γὰρ ὧν ὠἀφλέγμαντον εἴη καὶ συμ» 15 γὰρ ὅτι συγγενής, ἡ ὀξύτης σημαίνει" ἔχει γάρ τινα ὀξύ- 
φυτικόν. μὴ ἐπιρρέοντος μὲν γὰρ ὠφλέγμαντον ἕςαι, ξη- τητα ὁ χυμός. ὁ δὲ ἃλς συντήκων ἐξάγει καὶ τὴν ὀξύτη- 

ρὸν δὲ ὃν συμφύτεται" ἕως δ᾽ ἂν ὑγρορροῦ, ἡ συμφύσεται. τα. διὰ τί ἦν ἡ κονία καὶ τὸ νίτρον οὗ; ἢ ὅτι στύφει καὶ 
Ν ἦ᾿ Ν ,ὔ ΄ὔ 

διὰ τῦτο ἦν δριμέα τὼ πλεῖστα, ὥςε ἀποςύφειν. οὐ τήκει; 
γ Ν Ν ,’ὔ 

δ4 Ποῖα τέμνειν δεῖ καὶ ποῖα καίειν, καὶ ποῖα ὅ, ἀλλὰ Διὰ τί τοὺς μὲν θερινοὺς κόπους λουτρῷ ἰῶώσθαι δεῖ, 39 

φαρμάκοις; ἢ τὼ μὲν ἐπὶ ταῖς μασχάλαις καὶ βουβῶσι Ὁ τὸς δὲ χειμερινὲς ἀλείμματι; ἢ. τοὺς μὲν ἀλείμματι διὰ 
φαρμάκῳ; μετὰ γὰρ διαίρεσιν τὰ μὲν ἐπίπονα, τὰ δὲ τὰς φρίκας καὶ τὰς γινομένας μεταβολάς; θέρμῃ γὰρ 
ἐσικίνδυνα. καίειν δὲ τὰ πλατέα τῶν φυμάτων καὶ πολὺ λύειν δεῖ, ἢ ποιήσει ἀλεάζειν" τὸ δ᾽ ἔλαιον θερμόν. ἐν δὲ 
πρόβλημα ἔχοντα, καὶ ἐν φλεβώδισι καὶ μὴ εὐσάρκοις. τῷ θέρει καθυγραίνειν" ἡ γὰρ ὥρα ξηρά, καὶ οὐ φοβεραὶ 
τέμνειν δὲ τὰ εἰς ὀξὺ συνηγμένα καὶ τὰ μὴ ἐν ςερεοῖς. αἱ φρῖκαι διὼ τὴν εἰς ἀλέαν ἔκκλισιν. ὀλιγοσιτία δὲ καὶ 

δδ Διὼ τί, ἐὰν χαλκῷ τις τμηθῇ, ῥᾷον ὑγιάζεται ἢ σι- 25 κωθωνισμὸς θέρους, τὸ μὲν ὅλως, τὸ δὲ μᾶλλον, ὁ μὲν 
δίρῳ; πότερον ὅτι λειότερον, ὥσθ᾽ ἧττον σπαράττει καὶ πότος θέρους ὅλως διὰ τὴν ξηρότητα, ἡ δὲ ὀλιγοσιτία κοι- 
ποιεῖ πληγήν; ἢ εἴπερ ἀκμὴν μᾶλλον ὁ σίδηρος λαμβάνει, νὸν μῶν, μᾶλλον δὲ θέρους" ἐκθερμαίνεται γὰρ διὰ τὴν 
ῥέων καὶ ὠπαθεςέρα ἡ διαίρεσις; ἀλλὰ μὴν φαρμακῶδις ὥραν ὑπὸ τῶν σιτίων. 

ὁ χαλκός, ἡ δὲ ἀρχὴ ἰσχυρά. τὸ ἦν εὐθὺς ἅμα τῇ τομῇ Διὼ τί τῶν φαρμάκων τὰ μὲν τὴν κοιλίαν λύει, τὴν 40 
βᾶττον τὸ φάρμακον ποιεῖ τὴν σύμφυσιν. 30 δὲ κύςιν ὕ, τὰ δὲ τὴν μὲν κύςιν λύει, τὴν κοιλίαν δὲ ὕ; 

86 Διὰὼ τί δὲ καὶ τὰ διὰ χαλκῇ καύματα θᾶττον ὑγιά- ἢ ὅσα μέν ἐςιν ὑγρὼ τὴν φύσιν καὶ ὕδατος μεςαΐ, ταῦτα 
ζιται; ἢ ὅτι μανότερον καὶ ἧττον σωματικόν, ἐν δὲ τοῖς ἀν ἢ φαρμακώδη, λύει τὴν κύςιν; ἐκεῖ γὰρ ὑφίςαται τὰ 
ςερεωτέροις πλείων ἡ θερμότης. ἄπεπτα τῶν ὑγρῶν" ὑποδοχὴ γάρ ἐστιν ἡ κύστις τοῦ μὴ 

δ Πότερον ἡ πτισάνη κουφοτέρα ἡ κριθνη καὶ βελτίων πεττομένου ὑγρξ ἐν τῇ κοιλίᾳ, ὃ ὁ μένει, ἀλλὰ πρὶν ποιῆ- 

πρὸς τὰ ἀρρωστήματω ἢ ἡ πυρίνη; δοκεῖ γάρ τισιν αὕτη 35 σαί τι ἢ παθεῖν ὑποχωρεῖ. ὅσα δὲ ἐκ γῆς τὴν φύσιν ἐςΐν, 

2. διάγυσι 64. ᾿ ἡ. ἀρεῦται 65. ἡ 5. θερμὸν οπὶ 64. ἢ ροδὶ περισπᾶται ΟΟ“ΚοΟΟΧΎγογενυχ ΟΣΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤᾺ (βοηθημα- 
τικὰ (5 ΚΊγενν, βοηθηματικὰ προβλήματα 005) ΠΡΟΣ ΙΑΣΙΝ. κὶ 7. καὶ ἱδρῶτα ποιεῖ τηᾶνρο μι, καὶ ὧν ἱδρωτοποιῆ 5, καὶ ἀνιδρωτὶ ποιῇ 

75 εἰ, χυὶ ποιεῖ, ΧΑ. Π 8. τὸ 5. ἢ 9. ἔμπυον οχχλ 05. ἢ 15. ἀφλέγματον ὧν Χο. ᾿ 16. ἀφλέγματον σ5Χσ. 17. ἕως -- συμφύσε- 

ται οὔὰ δῦ Χο. ἢ συμφύεται 64. ἢ 19. ἀλλὰ θεραπεύειν φαρμάκοις τῆδγρο «Χ6. || 22. πολλὰ τηᾶγαο πὲ. ἢ 23. προβλήματα Χαμ. [1 
49. ἰσχυρόν 775. ἢ τὸ μὶν ὗν Χ,5. ῥγταδρι εν τῷ ὅν. ἢ 830. φύσιν Χο. ἡ 31. διὰ χαλκῦ τὩΔγβο μ, χαλχῶ Ασ, κάτω 0579. ἢ 32, 
ττισάνη 6. ᾿ὶ βελτίν 7. 

1. πολλοὶ 05. ἵ 2. τὴν ροϑὶ ἢ οἵα 0“. ἢ 8, ὑγρότερον Χ4 75. 1} πλίονας τῆδτρο «15, πλέον ᾧ Κη, πλέον ὁ 65. ἢ ἡ. κωλύειν (5. ἢ 

5. μένον γὰρ 5. ἢ 8. πισσώνη 6“. ἢ 12. μασσωμένοις 15. ἢ 43. συνδλασθῆ πιβΓδῸ μὲ: σΘΊΟΓῚ συντεθῆ, 15. ὀξύτης τὴν αἱμασίαν σημαίνει 

Ἰῶλγρο (5. ἢ τιά ροεὶ ὀξύτητα (5, οτὴ Χα. ἢ 17. λέτρον 75. 1} ψύχει 65. 1} 20. ἀλείμμασιν ΧΑγα. αὶ ἀλείμμασι Χο. ᾿ 21. γενο- 

μίας (475. καὶ 22. λούειν 6274. ἢ} ἰλαιαζειν ρτ 64. ἢ 24. αἱ οἵὰ ργ Χ. " εἰς] πρὸς πιδιρο μη οὰχ 5 εἰ ρν 75. ΠΠ ἔγκλισιν, πηᾶτρῸὸ 
ὦ, ἴχλησιν (6, ἢ καὶ οτχ Χ.5. ἵ 32. εἴη 65. ἢ 33. ἄσηπτα ΧΎγή, 1 δὴ, ὅπερ ὁ τῦῦρο μ| ἢ 5, ὁ 7. 

κ 



864 ΠΡΟΒΛΉΗΜΑΤΩΝ ΑΔ. 

ἂν ἢ φαρμακώδη, ταῦτα δὲ τὴν κοιλίαν λύει" εἰς ταύτην τοιαῦτα τῆς τροφῆς καθαίρει, ἀλλ᾽ οὐ τῷ ποιῷ ἀλλὰ τῷ 
δον ε νι» - ΄ λἐἔὁψ»ν ,ὔ Ἕ κ᾿ ὅ Ν δὶ ̓ χθο Υ ΄ὕ 6 

γὰρ ἡ φορὰ τῶν γεωδῶν. ὥςε ἂν ἢ κινητικόν, ταράττει. ποσῷ" ὅταν γὼρ διὰ πλῆθος ἄπεπτα γέίνται, τότε καθαίρει, 
Διὰ τί δὲ τὰ μὲν τὴν ἄνω κοιλίαν τὰ δὲ τὴν κάτω ἄνπερ καθαίρῃ. διὰ δύο γὰρ αἰτίας ἄπεκτά ἐςιν, διὼ τὸ ποιὼ 

κινεῖ, οἷον ἑλλέβορος μὲν τὴν ἄνω, σκαμμωνία δὲ τὴν κά- αὐτὰ εἶναι ἡ διὰ τὸ ποσά, διόπερ οὐ φάρμακόν ἐςν ὑδὲν 

τω, τὰ δὲ ἄμφω, οἷον ἐλατήριον καὶ τῆς θαψίας ὁ ὑπός; 5 τῶν εἰρημένων" οὐδὲ γὼρ διὰ δύναμιν καθαίρει. ςρυφνότης 
ἃ ὅτι τὰ μώ ἐς! θερμὰ τὰ δὲ ψυχρὰ τῶν φαρμάκων τῶν δὲ καὶ πικρότης συμβέβηκε τοῖς φαρμάκοις καὶ δυσωδία 

ΝΥ Ψ ͵ -΄ Ἀ ᾿" Ν ἈΝ ὔ ΔΝ μι: ’ δ ὦ ““ -“" Ν ,ὔ Ν Ν τὴν κοιλίαν κινόύντων, ὥςε τὰ μὲν διὰ τὴν θερμότητα εὐθὺς τῷ ἐναντίον εἶναι τῇ τροφῇ τὸ φάρμακον. τὸ μὲν γὰρ πε- 

41 

ἐν τῇ ἄνω κοιλίᾳ ὄντα φέρεται ἐξ αὐτῆς πρὸς τὸν ἄνω 

τόπον, κὠκεῖθεν συντήζαντα μάλις « μὲν τὼ ἀλλοτριώτατα 
φθὲν ὑπὸ τῆς φύσεως, τῦτο προσφύεται τοῖς σώμασι καὶ 
καλεῖται τροφή" τὸ δὲ μὴ πεφυκὸς κρατεῖσθαι, εἰσιὸν δὰ 

καὶ ἥκιςα συμπεφυκότα, ἂν δὲ ἰσχυρὸν ἢ τὸ φάρμακον ι0 εἰς τὼς φλέβας καὶ δι᾽ ὑπερβολὴν θερμότητος ἢ ψυ χρότη- 
-“ »"’» ,ὔὕ Ἁ γ 

ἢ πλέον δοθὰ τῆς φύσεως, ἀνάγει εἰς τὴν ἄνω κοιλίαν 
»- "»», ᾿΄ Ὶ ᾿Ὶ Ν ΄ὔ ταῦτα τε καὶ ἐάν τι περίττωμα ἥ, καὶ διὰ τὸν θερμό- 

τῆτα ταράττον τὸ πνεῦμα πολὺ γινόμενον ὑπ᾿ αὐτῷ, προ- 
ΝΥ ,ὔ{ 

σιςαν τὸς ἐμέτους ποιεῖ, τὰ δὲ ψυχρὰ τὴν φύσιν αὐτῶν 

τὸς ταράττον, αὕτη δὲ φαρμάκου φύσις ἐς ν. 
Διὰ τί τὸ μὲν πέχερι πολὺ μὲν ἂν τὴν κύςιν λύει, 4 

ὀλίγον δὲ τὴν κοιλίαν, ἡ δὲ σκαμμωνία πολλὴ οὖσα τὴν 
κοιλίαν λύει, ὀλίγη δὲ καὶ παλαιὰ τὴν κύστιν; ἢ δότε 

διὰ βάρος καὶ πρὶν παθεῖν τι ἢ ποιῆσαι κάτω φέρεται, (5 ἑκάτερον ἑκατέρας ἐςὶ κινητικώτερα; τὸ μὲν γὰρ πέκερι 
᾽ν ς “ Ν ,»Ν “ - Υ᾿ Ὶ ν Α 

κἀκεῖθεν ὁρμῶντα τὸ αὐτὸ δρᾷ τοῖς ἄνω" κατὰ γὰρ τοὺς 

πόρους ἀνιόντα ἐκεῖθεν, καὶ κινήσαντα ὧν ἂν κρατήσῃ χε- 
͵ ὔ ὔ δ ν᾿ Ν ΕΙΣ 

ριττωμάτων καὶ συντηγμάτων, λαβόντα τὴν αὐτὴν ἄγει 

ὁδόν. ὅσα δὲ ἀμφοῖν μετέχει καὶ ἐςὶ μικτὰ τῶν φαρμα- 

οὐρητικόν ἐςιν, ἡ δὲ σκαμμωνίᾳ, καθαρτικόν. τὸ μὲν οὖν 
πέχερι πολὺ μὲν ὃν φέρεται εἰς τὴν κύςιν καὶ ὁ δια χεῖται 
εἰς τὴν κοιλίαν, ὀλίγον δὲ ὃν κρατηθὲν διαλύει καὶ γίεται 
φάρμακον αὐτῆς. ἡ δὲ σκαμμωνία πολλὴ μὲν οὖσα εἰς 

κωδῶν ἐκ θερμὰ καὶ ψυχρῦ, ταῦτα δὲ δι᾿ ἑκατέραν τὴν Ὦ τοῦτο κρατεῖται ὥςε διαχυθῆναι, διαχυθεῖσα δὲ γίεται 
δύναμιν ἀπεργάζεται ἄμφω, ὥσπερ καὶ νῦν παρασκευώ- φάρμακον διὰ τὴν εἰρημένην ἐν τοῖς ἀνωτέρω αἰτίαν" ὀλίγη 
ζουσιν οἱ ἰατροὶ μιγνύντες ἀλλήλοις, δὲ σα μετὰ τοῦ ποτοῦ ἀνατίται εἰς τοὺς πόρους, καὶ 

Διὰ τί τὰ φάρμακα καθαίρει, ἄλλα δὲ πικρότερα ταχὺ πρὶν ταράξαι καταφέρεται εἰς τὴν κύςιν, καὶ ἐκεῖ 
ὅντα καὶ ςρυφνότερα καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιούτοις ὑπερ- τῇ αὑτῆς δυνάμει ἀπάγει τὰ περιττώματα καὶ τὰ συντή-. 
βάλλοντα οὐ καθαίρει; ἢ διότι ὁ διὰ τὰς τοιαύτας δυναΐ- 25 γματα ὅσα ἐξ ἐπιπολῆς ἐςΐν. ἡ δὲ πολλή, ὥσπερ εἴρηται, 
μεῖς καθαίρει, ὠλλ᾽ ὅτι ἄπεπτά ἐςιν; ὅσα γὰρ δὶ ὑπερ- δὰ τὴν ἰσχυὺν πολὺν χρόνον ἐμμείασα κατάγει πολλὴν 
βολὴν θερμότητος ἢ ψυχρότητος, μικρὰ ὄντα τὸς ὄγκονς, καθαρσιν καὶ γεώδη. 

ἄπεκτά ἐς! καὶ οἷα κρατεῖν ἀλλὰ μὴ κρατεῖσθαι ὑπὸ τῆς Διὼ τί τὰς αὐτὰς φλεγμασίας οἱ μὲν ψύχοντες 48 
τῶν ζῴων θερμότητος, εὐδιάχυτα ὄντα ὑπὸ τῶν δύο κοι- ὑγιάζουσιν, οἱ δὲ θερμαίνοντες πέττουσιν; ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἀλ- 
λιῶν, ταῦτα φαρμακαί ἐςιν. ὅταν γὰρ εἰς τὴν κοιλίαν 80 λοτρίᾳ θερμότητι, οἱ δὲ καταψύχοντες τὴν οἰκείαν συνα- 
εἰσέλθωσι καὶ διαχυθῶσι, φέρονται καθ᾿ οὕσπερ ἡ τροφὴ γουσιν. ' 
πόρος εἰς τὼς φλέβας, ὁ πεφύέτα δὲ ἀλλὰ κρατήσαντα Διὰ τί μεταβάλλειν δεῖ τὰ καταπλάσματα; ἢ ὅτε 45 

ἐκπίπτει φέροντα τὰ ἐμπόδια αὐτοῖς" καὶ καλεῖται τοῦτο ὡς μᾶλλον αἰσθάνηται; τὼ γὰρ συνήθη ὥσπερ ἐπὶ τῶν 
ἐδεσμάτων οὐκέτι φάρμακα ἀλλο τροφὴ γζεται, οὕτω 

μώ ἐςιν ὑπὸ τῆς τῶν ζῴων θερμότητος, ἀλλ᾽ ὑκ εὐδιάχυ- 35 καὶ ἐπὶ τῶν τοιύτων. 
τὰ ταῖς κοιλίαις. ἔλαιον. δὲ καὶ μέλι καὶ γάλα καὶ τὰ Διὰ τί ὑγιεινὸν τὸ τῆς τροφῆς μὲν ὑποστέλλεσθαι, 46 

42 

καθαρσις. χαλκὸς δὲ καὶ ἄργυρος καὶ τὰ τοιαῦτα ἄπεπτα 

4. ἰὰν 66. ἢ εἰς -- 2. ταράττει οἵα 05. ἢ 5. ἐψός 0». ἢ 6. ϑωμὲὰ τὰ δὲ αὐάϊαϊε τρᾶγροὸ μ. ἢ 7. ροδβὶ κινόντων τοᾶγξο Χ τὰ 
δὲ θερμὰ. Κὶ θερμ. καὶ εὐθὺς τηαγρο .Χ5. ἡ 11. ἀνάγει τῆᾶγρο 4: οεἰογί κατάγει. ἢ 42. οοάΐοεθ ἐὰν τὸ περίττωμα, ἢ καὶ, ηἰδὶ φυοὰ 

ἢ οὐ 5. ἢ 414. ἐμμέτους 5. 11 45. ποιήσει 7. ἢ 21. καὶγῦν οπα 5. ᾿]ὶ κατασκευάζουσιν (5, σκευάζουσιν 75, ἢ 24. ςυφνότερα 65. ἢ 
25. ἢ -- 26. καθαίρει οπχλ 65. ΠΪ 25. δυνάμεις οἷν «Χα. ΠΠ 26. ὅτα -- 238. ἰςε ἴῃ τηαυρίης ροηϊὶ Α6. ἢ 28. εἰσι 65. 31. διαχθῶσι 

Ὁ... Ἰ 32. φλέβας φέρεται ὁ Χο, ἢ πεμφύψντα 66. ἢ 33. τὰ ογτὰ Χο. ἢ 35. μέν εἰ 36. δὲ οἴ Ὁ". 
4. τῷ! ἀ τῷ 66. ἢ 2. τότε] τότε καὶ ΧΑ7κ6. ᾿ὶ καθαίρη 15. Π 3. ἄνπερ καὶ καθαίρη ταῦῦγο Χο. ἢ 4. αὐτὼ οπχ (5. ἢ 4] καὶ 

ΤΑΔΓρΡῸ μ. "5. οὐ Ο"γΧ5. ῃ Ἴ. τῶ ἰναντίον οτὰ 65. ἢ τῇ οπὶ 475. ἢ τροφὴ (5, ἢ πεμφθὲν 65. ἢ 9. εἰσιόντα, 69 εἰ ρν 75. ' 10. ὁ 
ψυχρότητος κὶ θερμότητος 65. ἢ 16. ἰφι μᾶλλον ἡ ΤαδΓρο μ. ἢ καβαρτικόν δγ)Βυγείυδ: οοάϊοες κατωρετικόν. ἢ 18. ἐν τῇ κοιλία ΧΙ 75. ἢ 
20. διαχυθὲν 75. 1] 22. τοὺς οπι 74 οἱ ρν Χο. || 234. τὴ ροβὲ καὶ οπὺ 65. ἢ συγκτήγματα 5. ἢ 25. ἐξ οτὰ ΧοΣ΄. ἢ 35. τῶν 
τοιύτων} τύτων (5. 1 36. μὲν δΔηί τὸ (5. 



ΠΡΟΒΛΒΜΑΤΩΝ ΑΔ. δ6ὅ 

πονεῖν δὲ πλείω: ἢ ὅτι τῷ νοσεῖν αἴτιον περιττώματος πλῆθος, μασι" πραύτερα γὰρ καὶ λειότερα καὶ εὐτηκτότερα, καὶ 

τοῦτο δὲ γύεται, ἡνίκα τροφῆς ὑπερβολὴ ἢ πόνων ἔνδεια. ἐκδέξζασθαι τὴν τροφὴν ἐκ τούτου ῥάδιόν ἐςιν ἀσθενεῖ σώ- 
41. Διὼ τί τὰ φάρμακα καὶ τὼ πικρὰ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ματι, οὐ γὰρ ἐν τῇ κοιλίᾳ δεῖ παθεῖν τὰ σῖτα πρῶτον, 

καὶ τὰ δυσώδη καθαίρει; ἢ ὅτι ἅπαντα τὰ δυσώδη καὶ διαχυθῆναί τε καὶ θερμανθῆναι μετὰ πόνου τῷ σώματι 
τοιρὰ ἀτεκτά ἐςι; διὸ καὶ τὰ φάρμακα πικρὰ καὶ δυ- 5 ταῦτα πέκονθεν. 
σώδη" τῷ γὰρ ἄπεπτα εἶναι καὶ κινητικὰ μετὰ πικρότητος Διὰ τί δεῖ σκοπεῖν τὰ περὶ τὸ οὖρον σημεῖα, ὠπο- 51 
φάρμακά ἐςιν. καὶ ἐὰν δοθῇ πλείω, διαφθείρει. ὅσα δέ, λαμβάνοντα τὴν ὕρησιν, εἰ ἤδη πέπεπται, ἢ μὴ μᾶλλον 

κἀν μοιρὰ δοθῇ, διαφθαρτικά, ταῦτα οὐ φάρμακα λέγε- καὶ συνεχῶς οὐρῶντα; ἢ διότι σημεῖον μὲν τῇ πεπέφθαι, 
ται εἶναι ἀλλὰ θανατηφόρα. οὐδ᾽ ὅσα μὴ τῷ ποιῷ κα- ἐὰν ἤ πυρρόν; τῦτο δὲ γίεται μᾶλλον διαλαμβάνουσιν. 
θαίρει, οὐκ ἔςι φάρμακα. καὶ γὰρ τῆς τροφῆς πολλὰ 10 ἢ διότι ἔναπτρον γίεται ἅπαν μᾶλλον ὑγρὸν χρόας ὀλέγον 
μὲν ταὐτὸ ποιεῖ; ἐὰν ποσὰ δοθῇ, οἷον γάλα, ἔλαιον, γλεῦ- ἢ πολὺ ὄν; ἐν μὲν γὰρ τῷ πολλῷ ὑγρῷ τὰ σχήματα 
κος᾿ ἅπαντα δὲ ταῦτα διὰ τὸ μὴ εἶναι εὔπεπτα καθαίρει, ἐνορᾶται, ἐν δὲ τῷ ὀλίγῳ τὰ χρώματα, οἷον καὶ ἐπὶ τῆς 

καὶ τούτοις οἷς μὴ εὔπεχτα καθαίρει, καὶ τούτους. ἔστι δρόσου καὶ τῶν ῥανίδων καὶ ἐπὶ τῶν δακρύων τῶν ἐπὶ ταῖς 
γὰρ ἄλλα ἄλλοις εὔπεπτα καὶ δύσπεχτα. διὸ οὐ πᾶσι βλεφαρίσι. συνεχῶς μὲν οὖν ἀφιέμενον γίνεται πλεῖον, 

ταὐτὰ φαρμακώδη, ἀλλ᾽ ἐνίοις ἴδια. ὅλως γὰρ τὸ φάρ- 15 διασπώμενον δὲ δέχεται μᾶλλον" ὥςε κἀν ἧ αὐτὸ τοιῶτον 
μακχον δεῖ ὁ μόνον μὴ πέττεσθαι ἀλλὰ καὶ κινητοκὸν εἶναι, ἤδη διὰ τὴν πέψιν, καὶ φαίνεται μᾶλλον τῆς ἀνακλάσεως 
ὥστερ καὶ τὸ γυμνάσιον ἔξωθεν ἧκον ἢ ἔσωθεν τῇ κινήσει γινομένης καὶ ἐνόπτρου ἔνοπτον διὼ τὴν διαίρεσιν. 

ἐχκρίνει τὰ ὠλλότρια. ὅτι οὐ δεῖ πυκνοῦν τὴν σάρκα πρὸς ὑγείαν, ὠλλ᾽ 52 
48 Διὰ τί τὸ μὲν εὐώδη οὐρητικὰ καὶ σπέρματα καὶ ἀραϊῶν" ὥσπερ γὰρ πόλις ὑγιεινὴ καὶ τόπος εὔπνους (διὸ 

φυτά; ἃ ὅτι θερμὰ καὶ εὔπεκτα, τὰ δὲ τοιαῦτα οὐρητικά" Ὦ καὶ ἡ θάλασσα ὑγιεινή), οὕτω καὶ σῶμα τὸ εὔπνεν. μᾶλ- 
ταχὺ γὰρ λεπτύνει ἡ ἐνῆσα θερμότης, καὶ ἡ ὁσμὴ ἃ σω- λον ὑγιεινόν, δεῖ γὰρ ἢ μὴ ὑπάρχειν μηθὲν περίττωμα, 
ματώδης, ἐπεὶ καὶ τὰ ὀσμώδη, οἷον σκόροδα, διὰ τὴν θερ- ἢ τούτου ὡς τάχιςα ἀπαλλάττεσθαι, καὶ ἀεὶ ὕτως ἔχειν 
Μμέτητα οὐρητικά, μᾶλλον μέντοι συντηκτικά" θερμὰ δὲ τὸ τῦμα ὥστε λάμβασιν᾽ εὐθὺς ἐκκρίνειν τὴ περίττωσιν, 
τὰ εὐώδη ἐλθματα, καὶ εἶναι ἐν κινήσει καὶ μὴ ἠρεμεῖν. τὸ ἴω γὰρ μώον σή- 

49 Διὰ τί δεῖ πρὸς μὲν τὰ μὴ καθαρὰ καὶ φαῦλα τῶν Ἐτ|ὶ; ὥσπερ ὕδωρ τὸ μὴ κινόμιενον, σηπόμενον δὲ νοσοποιεῖ" 

ἑλκῶν ξηροῖς καὶ δριμέσι καὶ στρυφνοῖς χρῆσθαι φαρμά- τὸ δὲ ἐκκρινόμενον πρὸ τῷ διαφθαρῆναι χωρίζεται. τοῦτο 
χοις, πρὸς δὲ τὼ καθαρὰ καὶ ὑγιαζόμενα ὑγροῖς καὶ μό- οὖν πυκνουμένης μὲν τῆς σαρκὸς οὐ γίνεται (ὡσπερεὶ γὰρ 
»οἰς;: ἢ διότι ὠπὸ μὲν τῶν μὴ καθαρῶν δεῖ ἀφαιρεῖν τι; ἐμφράττονται οἱ πόροι), ἀραιεμώης δὲ συμβαίνει. διὸ καὶ 

τῦτο δ᾽ ἐςὶν ὑγρότης ἀλλοτρία, ἣν ἀφαιρεῖν δεῖ. τὰ δηκτι- δεῖ ἐν τῷ ἡλίῳ γυμνὸν βαδίζειν" συνίςαται γὰρ ἡ σὰρξ 
καὶ δὲ καὶ δριμέα καὶ ςρυφνὰ τοιαῦτα, καὶ τὸ ξηρὸν μᾶλ- 30 καὶ κομιδῇ ὠποσαρκῦται, καὶ ὑγρότερον τὸ σῶμα γίνεται" 

λον τῷ ὑγρῇ. τὰ δὲ καθαρὰ συνεπυλώσεως δεῖται μόνο. τὸ μὲν γὰρ ἐντὸς διαμένει, τὸ δ᾽ ἐπιπολῆς ἀπαλλάττεται, 
5 ΔΙιὼ τί συμφέρει πρὸς τὰ ἀπὸ φλέγματος νοσήματα ὥσπερ καὶ τὰ κρέα τὰ ὀπτὰ τῶν ἑφθῶν μᾶλλον. ὑδὲ τὼ 

λαγνεία; ἢ ὅτι τὸ σπῴμα περιττώσεως ἀπόκρισις καὶ φύ- ςήἤθη γυμνὼ ἔχοντα βαδίζειν' ἀπὸ γὰρ τῶν ἄριςα ᾧκο- 
σε; ὅμοιον φλέγματι, ὥςε ἀφαιρῦσα πολὺ φλεγματῶδες δομημένων τῷ σώματος ὁ ἥλιος ἀφαιρεῖ, ἃ ἥκιςα δεῖται 
ὠφελεῖ ἡ συνουσία. πότερον δὲ τροφὴν προσφέρειν ἀρχο- 36 ἀφαιρέσεως, ἀλλὰ μᾶλλον τὼ ἐντός. ἐκεῖθεν μὲν ὄν διὰ 
μέσῳ βέλτιον ἢ ὕςερον; ἢ ἀρχομένῳ, ὅπως μι προεζησθε- τὸ πόρρω εἶναι, ἐὰν μὴ μετὰ πόνου, ὑκ ἔςιν ἱδρῶτα ἀγω- 
νηκότι ἡ φλεγμασία ἐπιπίπτῃ; ἢ οὖν ἀπισχναντέον εὐθύς, γεῖν, ὠπὸ τότα δὲ διὰ τὸ πρόχειρον ῥάδιον. 
ἃ οὕτω προσοιςέον" ἀναλαμβάνειν χρὴ πρῶτον τοῖς ῥοφή- Διὰ τί ποτε τοῖς χιμέτλοις καὶ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ 58 

4. ποιεῖν 65. }} 2. 3] ἢ ἢ 0276. ἢ 3. τὸ οτχὰ (5. ἔ 4. πικρὰ καὶ δυσώδη χα. ἢ 6. τὸ 65. ἢ 1. φάρμακον Ο΄7ν, ἢ 8. σμικρὰ 
Χο. Ἱ οὐ] οὖν 65..}} 11. πᾶσα Ο5. ᾿ 12. ἄπεπτα 6“. | 15. ταῦτα Χο. ἢ 16. κινητικὰ 65. ! 19. διουρητικὼ (519. ἢ 28. ὅτι ἀπὸ 

τῶν 5. ἃ 33. λαχνεία 65. ἢ φλίώημα περιττώματος 057. ἢ 34. ὅςε καὶ ἀφ. πιαῦβο Χο. 1 3.5. πρότερον Α4Χ γί. ἢ δὲ] γὼρ Χόγω, 

οπα 6575. ' 36. προσεξησθενηκότι (4. ᾿ 37. ἐπιπίπτει (5. ἢ ἐπισχνατέον (25. 
8. τῇ οπι «Χο. ἢ πρῶτα 775. ἢ 6. σημεῖον 75. ἢ 8. καὶ] ἢ τοῖο μ, οἵὰ (5. ἢ μὲν εἰ 9. δὲ οι 05. Π 10. ἔνσπτον 775, τὸ ἔνοπτρον 

05. 1 ἅπαν οἵα ρτ Κα. | 13. καὶ ἐπὶ τῶν ῥ. 5. ἢ δακρυόντων ἐπὶ 6. Χ 57. ἢ 1, βλεβαρίσι 65. αὶ 15. αὐτὸ) τὸ αὐτὸ ΧΑΥ͂“, τὸ αὐτὸ τὸ 

05. 1 11. ἵνοπτον] ἱνέκτρου (5, οἵα 7σ. 23. εὐθύς ποι κρίνειν Χα. ἴ 30. καὶ ἀπίῖα κομιδῆ οτι (5. ἢ 81. ἐντὸς ὑγρὸν δι ταῦγκο «5. 
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866 ΠΡΟΒΑΜΜΑΤΩΝ Α. Β. 

συμφέρει καὶ τὸ θερμόν; ἢ ὅτι τὰ χίμετλα δι᾿ ὑπερβολὴν ἁρπάζει. τότε δ᾽ ἕνεκεν κολὺ πῦρ ἐν τῷ σώματι ἐμποιεῖν, 
γίνεται ὑγροῦ; τὸ μὲν ἦν ψυχρὸν συνίςησι καὶ τραχύνει ὅτι ὀλίγον ὁ πυρετὸς πῦρ ἔχει. ἔστι δὲ τὸ καθ᾽ ἡμέραν 

ν Ξε 7ὔ ν Ν ᾿ -“ » -«- ,ὔ Ἂ ᾿ -“ Δι , :) Ν ων ΗΝ ἡ 
τὸ ὑγρόν, τὸ δὲ θερμὸν ἐκπνευματοῖ καὶ ἔξοδον ποιεῖ τῷ διαίτημα τὸ μὲν πῦρ τὸ δὲ νοτίδα εἰς τὸ σῶμα εἰσάγοντα. 

νεύματι, ἡρῶιον τὴν σάρκα. εἰσὶ δὲ νόσοι αἱ μὲν ἀπὸ πυρός, αἱ δὲ ὠπὸ νοτίδος. ἰατρεύον- 5 
δά Διὰ τί τὸ ψυχρὸν καὶ ποιεῖ καὶ παύει τὼ χήμετλα, 5 ται δὲ αἱ μὲν ἀπὸ πυρὸς νόσοι νοτίδι, αἱ δὲ ἀπὸ νοτίδος 

καὶ τὸ θερμὸν τὰ πυρίκαυστα; ἢ διὰ τὸ αὐτό; ποιεῖ μὲν πυρί" νοτίδα γὼρ ξηραίνει. 
συντήκοντα,, παύει δὲ μᾶλλον ξηραίνοντα. : 

5565 ἘἜΝ τοῖς πυρετοῖς διδόναι δεὶ τὸ ποτὸν πολλάκις καὶ Β, ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΙΔΡΩ͂ΤΑ. 
κατ᾽ ὀλίγον. τὸ μὲν γὰρ πολὺ παραρρεῖ, τὸ δὲ ὀλέγον Διὰ τί οὔτε συντείνουσιν οὔτε κατέχουσι τὸ πνεῦμα, 
μὲν πολλάκις δὲ διαβρέχει καὶ εἰς τὰς σάρκας χωρεῖ, οἷα το γίνεται ἱδρώς, ἀλλὰ μᾶλλον ἀνιεῖσιν; ἢ ὅτι τὸ πνεῦμα 
γὰρ τὰ ἐν τῇ γὴ, ἐὰν μὲν κατὰ πολι ἔλθη τὸ ὕδωρ, κα- κατεχόμενον πληροῖ τὼς φλέβας, ὥςε κωλύει ἐξιέναι, ὥσ-- 

νι δ Ὅτ οὗ “ » “ , 4 αερ τὸ ὕδωρ τὸ ἐκ τῶν κλεψυδρῶν, ὅταν πλήρεις οὔσας 
ἐπιλάβῃ τις. ὅταν δὲ ἐζέλθη, πολὺς γίνεται διὰ τὸ ἐν 

,» ν᾽ 9 , Η - ν 
αὐτῇ ἐπιληψίᾳ ἀθροισθῆναι κατὰ μικρόν. 

Διὰ τί οὐχ ἱδρῦσι τὰ ἐν θερμῷ ὕδατι μέρη, ἀδ᾽ ἂν ἃ 
ϑερμὼ ἢ; ἢ διότι κωλύει τὸ ὕδωρ τήκεσθαι, ὁ δὲ ἱδρὼς 

νυ ΣΝ ἜΝ ἃ ͵ τὸ κακῶς προσῳκοδομημένον ἐςὶν ἐν τῇ σαρκί, ὃ κωλύει 
ἄνεμος τὸ πῦρ ἐξεγείρει καὶ ῥιπτιζόμενον τὸ πῦρ ἐξ ὀλίγε τήκεσθαι, ὅταν ἐκκρίνηται διὰ θερμότητα. 

πολὺ γίνεται. περιστέλλεσθαι δὲ τούτου ἕνεκεν, ὅτι πυρὶ Διὰ τί ὁ ἱδρὼς ἁλμυρόν; ἢ διότι γίνεται ὑπὸ κινή- 3 
ἐὰν ἀναπνοὴν μὴ διδῷς, σβόώνυται. καὶ τὼ ἱμάτια μὴ Ὁ σεως καὶ θερμότητος, ὠποκρινύόσης ὅσον ἀλλότριον ἕνεστιν 

ἀπογυμνούσθω, ἕως ἂν νοτὶς ἐγγένηται" τὸ φανερὸν γὰρ ἐν τῇ προσφύσει τῆς τροφῆς πρὸς αἷμα καὶ τὼς σάρκας: ᾿ 

ραρρεῖ, ἐὰν δὲ κατ᾽ ὀλίγον, βρέχει μόνον, τὸ αὐτὸ καὶ ἐν 
“ - Ν Ν .«ὔ 2 γ, ν ει ἢ τοῖς πυρετοῖς. τὰ γὰρ ῥέοντα ὕδατα ἐάν τις κατ᾽ ὀλίγον 

γ .«»ν ν 4 ὔ ᾽Ν νψ Η ’ γ - 
ἄγῃ, ὁ ὀχετὸς ἐκπίνει" ἐὰν δὲ τὸ ἴσον ἀθρόον ἄγῃ, ὅπου 

ἂν ἄγῃ, χωρεῖ. ἔπειτα κατακείσθω ἀκίνητος ὡς μάλις α, ι5 
ν 9, 2 Ν -“ “ ᾽ 7 ᾿ ΩΣ 
ἀκίνητος μέν, ὅτι καὶ τὸ πῦρ φανερῶς, ἐάν τις μὴ κινῇ, 

καταμαραίνεται. πρὸς πνεῦμα δὲ μὴ κατακείσθω, διότι ὁ 

πῦρ τὸ ὑγρὸν σβέννυσιν. κατὰ ταῦτα δὲ καὶ ἐν τῇ φύσει. 
ἐπὶ δὶ τῶν διαλειπόντων πυρετῶν προπκαρασκευάζειν δεῖ 

Ν ΄ἷ καὶ ἐκλύοντα, καὶ πυριάματα πρὸς τοὺς κόδας παρατι- 

τῦτο γὰρ τάχιςα ἀφίςαται διὰ τὸ μὴ οἰκεῖον εἶναι καὶ 
ἔξω ἐξικμαζει. ἁλμυρὸς δ᾽ ἐςὶ διὰ τὸ τὸ γλυκύτατον 

Γ Η ΩΦ ᾽ πὶ ΝΥ ᾽ 4 καὶ κεφότατον εἰς τὸ σῶμα ἀνηλῶσθαι, τὸ δὲ ἀλλοτριώ- 
θώτα, καὶ περιεξαλμένον ἀναπαύεσθαι, ὅπως ὅτι θερμό- 25 ττον καὶ ὠπεπτότατον ἀπολύεσθαι. τὸ τοιῦτον δὲ ἐν μὲν 

τατος πρὸ τῷ τὴν λῆψιν εἶναι. καὶ γὰρ ὅπον πολὺ πῦρ, τῇ κάτω ὑποστάσει οὖρον καλεῖται, ἐν δὲ σαρκὶ ἱδρώς" 
ἄμφω δὲ ἁλμυρὰ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. 

Διὰ τί τὰ ἄνω ἱδροῦσι μᾶλλον τῶν κάτω; πότερον ἃ 
τὸ θερμὸν ἄνω καὶ ἀνέρχεται καὶ ἔςιν ἄνω, τῦτο δὲ ἄνω 

30 φέρει τὸ ὑγρόν; ἢ ὅτι πνεῦμα ποιεῖ τὸν ἱδρῶτα, τῦτο δὲ 
56 Τεταρταίοις πυρετοῖς δεῖ μὴ λεπτύνειν, ἀλλὼ πῦρ ἐν ἐν τοῖς ἄνω; ἢ διότι ἄπεπτον ὑγρὸν ὁ ἱδρώς ἐςι, τοιοῦτο 

τοῖς σώμασιν ἐμποιεῖν εἰσάγοντα. δεῖ δὲ καὶ τοῖς γυμνα- δὲ ἐν τοῖς ἄνω; ἡ γὰρ κρᾶσις ἄνω. 
σίοις χρῆσθαι. ἢ δὲ ἡμέρᾳ ἡ λῆψις, λουσάμενον ὕπνον Διὰ τί τὰς χεῖρας γυμναζομένοις μάλιστα ἱδρὼς 5 
μὴ ζητεῖν. διὰ δὲ τῦτο καὶ ὄνμεφεραι δ μαύτυτα, δίαιτα, γίνεται, ἐὰν τὰ ἄλλα ἑμοιοσχημονῶμεν:; ἢ διότι ἰσχύο- 

ὅτι ἀσθενὴς ὁ τεταρταῖος πυρετός" εἰ γὰρ μὴ ἥν ἀσθενής, 35 μεν μάλιςα τότῳ τῷ τόπῳ; τότῳ γὰρ τὸ πνεῦμα κατέ- 
οὐκ ἂν τεταρταῖος ἐγένετο. ὁρᾷς; ὅπου πῦρ πολύ, λύχνος χομεν τῷ ἔγγιςα τοῦ ἰσχύοντος"- πονοῦντες δὲ μᾶλλον 
οὐ δύναται καίεσθαι" ἰσχύομεν" ὕτω δὲ ἔχοντες τὸ πνεῦμα μᾶλλον κατέχομεν. 

4 ΄ ΄, Ν , Ν Ν ν' υ ὐ δυνήσεται καίεσθαι" τὸ πὺρ τὸ πολὺ τὸ λύχνος ὁ 
"». 2 Υ ν ες Ψ ’, [4 Ν -“ ᾽ ἊΣ 7 
ολίγον ἄγει πρὸς ἑαυτὸ. τύτι ἕνεκα πολὺ πὺρ ἕν τῷ σὼ- 

»ν »ς ε Ν “ ᾿ 
ματι παρασκευάζειν δεῖ, ὅτι ὀλίγον ὁ πυρετὸς πῦρ ἔχει, 
4 Ἀ) Ν ἊΝ δι Κ ν, ε νι Ὺ 
ὥςε τὸ πολυ πὺυρ τὸ ολίγον πρὸς ἑαυτὸ ἀγει- 

τὸ γὰρ πολὺ τὸ ὑλίγον πρὸς ἑαυτὸ 

2. ἵν οτὰ 5. ἢ 6. πυρίκαντα 775 εἰ τηαγμο Χο, πυρικαύματα 65. ἢ Ἰ. μᾶλλον οπνῦ Χο. ἢ 8. ν] διὼ τί ἐν «ν. 10. πολλάκις 
δὲ οπιὶ ΟΥ7όν. ἢ 1λ. ὁ οπν 5. ἢ 15. ἐὰν οοαΐοε5. ἢ 16. ἐγκινῆ τῦᾶυροὸ 19. ἢ 21. γόηται 5. αὶ 22, δὴ (4.1 23. λειπόντων (5. ἢ 
2Δλ. ἰκλούονα ΘΟΕ Ά7ον εἰ τῆᾶγροὸ μ. ἢ περιώμματα Ἀζ5. 1} 25. ϑερμότερος οοάϊοεα: οοττεχὶϊ ϑυ!Ρυγφίαδ. ἢ 26. καὶ --- 27. καίεσθαι 

οἵὰ Ο5. ἢ 28. πρὸς αὐτὸ ἄγει Δα. ἢ ἔνκεν ΑΦΟΟ όχ, ἃ 29. διότι 65. 1 30. ὥσπερ ΚαΟ“:. ἢ τὸ ροδὶ πῦρ οπὶ 65. {ἃ ἄγειν νν. ἢ 
32. ποιεῖν 65. 1} 34. δὲ] γὰρ 65. Π 37. αὐτὸ Χ. 

4. ἕλκει 9. ἢ τῶτο «Χο. ἡ Ἰωποιεῖ (9 δ, 11 5, νοτία, οοἄϊοοα. ἢ 8. ἱδρώτων Ὁ. ἢ 9. οοἀΐςες οὐδὲ σ, οὐδὲ. Π τὸ οτὰ ὦ. ἢ 410. ἀνίσιν 

(2: ςοἰεγὶ ἀνεῖσιγν. ἢ τὸ οπὶ 65. ἢ 13. μεταλάβη (5. Π 16. τὸ ὕδωρ κωλύει Α΄4,} 417. ὃ ον Χ6, ὃ κωλύει τήκεσθαι οἵη Ο47.} 23. 
ἰκμάζει 65, ἱξικμάζειν Χο. {Π᾽τογατα τὸ οπὶ 0 5Χ 575, 1} 85. τῶτο γὰρ 65. ἃ 86. τῷ] τὰ 6“. τῷ -- 37. κατέχομεν ἴῃ ταῦτ εῖμα 
Ροπῖι ΧΚ. ἃ 37. ἔχοντος (" εἰ τοῦῖρο .Χ5. 
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εἶτα καὶ τῇ τριβομόῃ συμπονοῦμεν μᾶλλον ἢ ὅταν τὸ ἰδρῦν" ἄλλης δὲ δεῖ συμμετρίας καὶ πλείονος πρὸς τὸ 
ἄλλο μέρος τριβώμεθα" τῇ γὰρ καθέξει τῇ πνεύματος ποιῆσαι. τοῦτο δὲ οὐκέτι ποιεῖ ὃ πεποίηκεν, ἀλλὰ μετ᾽ 
καὶ τριβόμενοι γυμναζόμεθα καὶ τρίβοντες. αὐτὸ ὕςερον, ἄλλο τῆς συμμετρίας γινόμενον. 

6 Διὰ τί ὁ ἱδρὼς ἐκ τῆς κεφαλῆς ἢ οὐκ ὅζει ἢ ἧττον Διὰ τί ὠὡποστλεγγισαμένοις μᾶλλον ῥεῖ ὁ ἱδρὼς Ἀ12 
δὸ -““ἢ ΓῚ .-- ΩΣ »“ « “Ἅ᾿ 

τοῦ ἐκ τῷ σώματος; ἣ ὅτι εὖπνες ὁ τῆς κεφαλῆς τόπος; 5 ἐῶσιν ἐπιμεῖναι; πότερον διὰ τὸ καταψύχεσθαι ὑπὸ τοῦ 

δηλοῖ δὲ μανὸς ὧν τῇ τῶν τριχῶν ἐκφύσει. δυσώδεις δὲ ἔξω; ἢ ὅτι ὥσπερ πῶμα γίνεται ὁ ἔξω ἱδρὼς ἐπὶ τοῖς 
ὔ Ρ Ὶ Ἁ Υ̓ ΄ , “- 

οἱ τόποι καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς γίνεται, ὅσα μὴ εὔπνοα. πόροις, ὥςε κωλύει τὰ ἔσωθεν τὴν ὁρμήν. 
ο΄ ΄ Ν᾿ ΄ ς᾽ ἢ ΄ » 

Ί Διὰ τί οἱ γυμναζόμενοι ἐὰν διαναπαυσάμενοι πα- Διὼ τί τὸ πήγανον δυσώδεις τὸς ἱδρῶτας ποιεῖ, καὶ 123 

λαΐωσιν, μᾶλλον ἱδρῶσιν ἢ ἐὰν συνεχῶς; ἢ διὰ τὸ ἀθρος. ἕνια τῶν μύρων; ἢ ὅτι ὧν ἐν τῇ ὀσμῇ βαρύτης ἕνι, ταῦτα 

ζεσθαι διαναπαυομένων ἔπειτα τοῦτον τὸν ἱδρῶτα ἐξάγει ι0 κεραννύμενα ταῖς περιττωματικαῖς ὑγρότησι κακωδὲς ἔραν 
ὕςερον ἡ πάλη. ἡ δὲ συνεχὴς ἀναξηραίνει ὥσπερ ὁ ἥλιος. ποιεῖ τὴν ὑσμήν; 

8 Διὰ τί μᾶλλον ἱδροῦσιν, ὅταν μὴ διὰ πολλῇ χρόνε Διὰ τί ἱδρῶμεν τὸν νῶτον μᾶλλον ἢ τὼ πρόσθεν; ἅ1Ὰ 

χρῶνται ταῖς ἀφιδρώσεσιν; ἣ διότι οἱ ἱδρῶτες γίνονται ἡ ὅτι ἐν μὲν τῷ πρόσθεν ἐςὶ τόπος ἐντός, εἰς ὃν ἀποχετεύε- 
μόνον δ᾽ ὑγρότητα, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ τοὺς πόρος ἀνεῷ- ται τὸ ὑγρόν, ἐν δὲ τῷ ὄπισθεν ἐκ ἔςιν, ἀλλ᾽ ἔξω τὴν 
χβαι μᾶλλον καὶ ἀραιὰ τὰ σώματα εἶναι; τοῖς μὲν οὖν ι5 ἔκκρισιν ἀναγκαῖον γίνεσθαι. τὸ δ᾽ αὐτό ἐςιν αἴτιον καὶ 
μὴ χρωμένοις συμμεμύκασιν οἱ πόροι, τοῖς χρωμένοις δ’ ὅτι τὴν κοιλίαν ἧττον ἱδροῦμεν ἃ τὸ στῆθος. ἔτι δὲ ὅτι 
ἀναςομῦνται. μᾶλλον διαφυλακτικόν ἐςι τῷ ἰδρῶτος τὰ νῶτα καὶ τὼ 

9 Διὰ τί τοῦ ἡλίου μᾶλλον θερμαίνοντος τὲς γυμνὴὲς ὄπισθεν ἢ τὰ πρόσθεν διὰ τὸ μᾶλλον τὰ ἔμπροσθεν τῶν 
ἃ τοὺς ἀμπεχομένους, ἱδροῦσι μᾶλλον οἱ ἀμπεχόμενοι; ὅὕπισθεν ἀποψύχεσθαι. ὅπερ ἐςὶν αἴτιον καὶ τῇ τὰς μα- 

, ν ᾿ ,ὔ ΄ ΟΣ ᾽ ς- δι «ν᾿ ,ὔ ᾿ ,ὔ μ ι κ πότερον ὅτι τὸς πόρους συμμύειν ποιεῖ ἐκκαίων ὁ ὅλιος; Ὁ σχάλας ἱδρὸν τάχιςα καὶ μάλιςα" ἥκιςα γὰρ ψύχον- 
ἢ διότι τὼς ἀτμίδας ξηραίνει; ἀμπεχομένοις δὲ ταῦτα ται. ἔτι δὲ σαρκωδέςερώ ἐςι τὰ περὶ τὸν νῶτον τῶν πρό- 
ἧττον συμβαΐνει. σθεν, ὥστε ὑγρότερα. πλείων δὲ ὑγρότης ἐστὶν ἐν τοῖς 

4 Διὰ τί ἱδρῶσι μάλιςα τὰ πρόσωπα; ἢ ὅσα ἀραιὰ ὅὕπισθεν' ὁ γὰρ μυελὸς κατὰ τὴν ῥάχιν ὧν ὑγρασίαν 

1 

καὶ ὑγρὰ μάλιςα, διὰ δὲ τούτων ὁ ἱδρὼς διαπορεύεται. πολλὴν παρέχει. 
δυκεῖ δὲ πηγὴ εἶναι ἡ κεφαλὴ τὸ ὑγρᾷ" διὸ καὶ αἱ τρί- 5 Διὰ τί ἐφ᾽ ἃ κατακείμεθα, ὑχ ἱδρῆμεν; ἢ ὅτι θερ- 15 

ΒΘ Ν (,,,2 ε ΄ ᾽ , ᾽ ΄ «Ὁ ον ᾽ ΄ ν πα χες, διὰ τὸ πολυ ὑγρόν. ὁ δὲ τόπος ὠραιὸς καὶ ἰσχνός μὸς ὧν ὁ τόπος ᾧ ἁπτόμεθα, κωλύει διεξιέναι τὸν ἱδρῶτα" 
δίεισιν ἄρα κατὰ φύσιν. : . ἀναξηραίνει γὰρ αὐτόν. ἔτι δὲ θλίβεται, θλιβόμενον δὲ 

Διὰ τί ὕτ᾽ ἀθρόου ὄντος τῇ πυρὸς μᾶλλον ἱδροῦσιν, διαχεῖται τὸ αἷμα, ἔ συμβαίνοντος καταψύχεται μᾶλ- 
ὅτ᾽ ἐλάττονος ἀεί, ἀλλὰ πλείονος ἐπεισφερομένα; οἱ γὰρ λον. σημεῖον δὲ ἡ νάρκη" κατάψυξίς τε γάρ ἐςι τὸ πά- 
᾽ - ᾿ “4ὩΣ“΄.» “ Ἁ »Δν ,) Ψν » , ᾽ ,ὔ Ἄ » 
ἐν τοῖς πυριατηρίοις ἱδρῦσι μᾶλλον ἢ εὐθὺς εἰ εἴη τοσῦτον. 3) θος, καὶ γίνεται ἐκ θλίψεως ἢ πληγῆς. 
ἢ ὅτι τὸ σύμμετρον ἕκαςον ἐργάζεται; οὐκὸν εἰ τοσῦτον Διὰ τί οἱ καθεύδοντες μᾶλλον ἱδροῦσιν; ἢ διὰ τὴν 16 
ποιεῖ, τὸ πλεῖον ὦ ποιήσει πλεὸν ἢ μᾶλλον τοὐναντίον, ἀντιπερίςασιν; ἀθροισθὲν γὰρ τὸ θερμὸν ἐντὸς ἐξελαύνει 

ὅτι τῷ σύμμετρον εἶναι ἐργάζεται τὸ ἔργον. διὰ μὲν ἴν τὸ ὑγρόν. 
τοῦτο οὐχὶ πρὸς πλεῖον μᾶλλον ἱδροῦσι, διὰ δὲ τὸ πρὸς. 

ἕκαςον ἄλλην εἶναι συμμετρίαν, καὶ τὸ πεποιηκὸς μηκέτι 35 
ποιεῖν προστιθεμένου μᾶλλον. ὁ γὰρ ταὐτὸ προοδοποιεῖ- 
ται εἰς ἕκαςον καὶ ἐπιτηδείως ἔχειν παρασκευάζει, καὶ 
ἤδη τῦτο ἐργάζεται, ἀλλ᾽ ἕτερον. τὸ μὲν ἦν ὀλίγον μᾶλ- 
λον ἢ πολι προωδυποΐσε καὶ παρεσκεύασε τὸ σῶμα πρὸς 

2. τρίβωμεν Χ΄. ἢ ἃ. οὐκ εἴ 5. τῷ οι 65. ἢ 7. ἔμπιοικ Ὁ». 

Διὰ τί τὸ πρόσωπον μάλιστα ἱδρῆσιν ἀσαρκότατον 17 

ὄν; ἢ ὅτι εὐίδρωτα μὲν ὅσα ὕφνγρα καὶ ἀραιώ, ἡ δὲ 
Ἁ ,, - ,ὔ Ν ᾿ ὔ Γ᾿ ΄΄ κεφαλὴ τοιαύτη; ὑγρότητα γὰρ οἰκείαν ἔχει πλείστην. 

δηλῦσι δὲ αἱ φλέβες τείνουσαι ἐντεῦθεν, καὶ οἱ κατάρροι 

ἐξ αὐτῆς, καὶ ὁ ἐγκέφαλος ὑγρός, καὶ οἱ πόροι πολλοί, 
σημεῖον δὲ αἱ τρίχες ὅτι πολλοὶ οἱ πόροι εἰσί, περαίνοντες 

ἢ 44. τοὺς οπι 5. 45. ὑγρὰ 65. 1 28. τῷ πυρὸς ἔντος 65. ἤ 

39. ἐπιφερομένν Χο. ὶ 34. εἰ] εἰ τὸ 779. 11} 32. ποιήσει τὸ πλεῖον τῆατρο 1.5. ἢ 33. τῷ τὸ σ. 76. ἢ 34. πλείονα 6“. 
ἃ. ἀποςελγισαμίνοις 0576. ἢ 5. τοῦ καταψύξασθαι 65, ἢ 6. πόμα 65. ἢ «ἡ, ἱκέτι ἀλλ᾽ 65. } 16. 3] ὅ ὅτι Χο. Π τὸ οτὰ 05. ἵ 

Ἀ] τὸ 1... 17. φυλακτικόν (05, οπυῖθδο μᾶλλον. ᾿ 18. ἔμπροσθεν 5. 1} τῶν ὄπισθεν ἴῃ τηδυβῖηα ροπΐὶ Χ.5. 1 19. τῦ] τὸ 05..}} 21. 

ἔμτροσδιν .Χα. ὃ 23. ὁ μὲν γὰρ 05“. ὃ 26. δίδαι ΧΑ. ἢ 3λ. μᾶλλον 65. || ἀσάρκωτον Ο5Χ5. 11 36. γὰρ οπι 5. 
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ἔξω. ὕκουν ἐκ τῶν κάτω ὁ ἱδρὼς ὠλλ᾽ ἐκ τῆς κεφαλῆς νος" τὸ γὰρ ὑγρὸν διακρινόμενον πλεῖον. ὥστε πλείονι 
γίνεται. διὸ ἱδρῶσι καὶ πρῶτον καὶ μάλιςα τὸ μέτωπον" χρόνῳ ἡ ἔκκρισις. διώ τε τῦτο καὶ ὅτι δι᾽ ἐλαττόνων πό- 
ὑπόκειται γὰρ πρῶτον" τὸ δὲ ὑγρὸν κάτω ῥεῖ ἀλλ᾽ ρων ἢ ἔκκρισίς ἐςιν. ἔτι τὸ “γλίσχρον καὶ τὸ κολλῶδες 
οὐκ ἄνω, μετὼ μὲν τοῦ ὑγρῷ ἐκκρίνεται διὰ τὴν κατάμιξιν, μετὰ 

48 Διὰ τί οἱ ἱδρῦντες ἐὰν ψυχθῶσιν ἃ ὕδατι ἢ πνεύματι, 5 δὲ τῷ πνεύματος ἀδυνατεῖ. μάλιςα δὲ τὸτ' ἐςὶ τὸ λν- 
γαυτιῶσιν; πέτερον τὸ ὑγρὸν ψυχβὲν ἔςη ὠθρόον, ἔμπροσθεν πῦῶν. διὸ καὶ οἱ ἔμετοι τῶν ἰδρώτων κυφίζουσι μᾶλλον, 

ἀκ ἠρεμῦν διὰ τὸ ῥεῖν; ἢ καὶ τὸ πνεῦμα διιὸν ἔξω γινό- ὅτι συνεξάγουσι τῦτο ἅτε παχύτεροι καὶ σωματωδέστεροι 
μενον ἱδρὼς διὰ τὴν ψύξιν, τῦτο ἔσω ψυχβὲν πρὶν ἐξελ- ὄντες. καὶ ὅτι τῇ μὲν σαρκὶ πόρρω ὁ τόπος τος, ἐν ᾧ τὸ 
θεῖν ὑγρὸν ἐγένετο, καὶ προσπεσὸν ποιεῖ τὴν νανυτίαν; γλίσχρον καὶ τὸ κολλῶδες, ὥςε ἔργον μεταςῆσαι, τῇ δὲ 

49 Διὸ τί ποτε ἐκ τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν ποδῶν μάλι- 10 κοιλίῳ ἐγγύς" ἢ γὰρ ἐν αὐτῇ ἐγγίνεται ἢ πλησίον" δὲ 
στα οἱ ἱδρῶτες γίνονται θερμαινομένων; ἢ ὅτι τὸ θερμαι- καὶ δυσεξάγωγον ἄλλως. 
νόμενον ἐφέλκει ἐφ᾽ ἑαυτὸ τὸ ὑγρόν, τὸ δὲ ὑγρὸν οὐκ Διὰ τί ἧττον ἱδρῶσιν ἐν αὐτῷ τῷ πονεῖν ἢ ἀνέντες; 23 

ΠῚ »“" “ 
ἔχει ὅπῃ καταναλίσκηται διὰ τὸ εἶναι τὸς τόπους τότες ἢ ὅτι πονῆντες μὲν ποῶσι, πεπονηκότες δὲ πεποιήκασιν; 
ΠῚ ͵7ὔ ; Ὰ ᾿ν »»,ἴ ᾿ Ω ͵ὔ ΓΒΑ ἢ Ἁ Ν 2 « ὀς ώδεις. ἐκπίπτει ἕν ἔξω. εἰκότως ὧν ἐκκρίνεται πλέον" ὁτὲ μὲν γὰρ γίνεται, ὁτὲ 

20 Διὰ τίοἱ πονῖντες, ὅταν παύσωνται, ἱδρᾶσιν; ἔδει γάρ, ι5 δὲ ἐςίν. ἢ ὅτι πονόντων μὲν συγκλείνται τῆς σαρκὸς οἷ 
Υ ΄ὔ΄ »ν Ψ -" , υ , ΄ δ ΝῚ Ὰ Π -»" ΄ δ᾽ » » ᾽ ἐ εἴπερ ὁ πόνος αἴτιος, ὅταν πονῶσιν. πότερον ὅτι πονόντων πόροι διὰ τὴν κάθεξιν τῇ πνεύματος, ὅταν δ᾽ ὠνῶσιν, ἀνο 

.ΝἩ -» ὔ ε ᾽ ͵ ΝῚ ὔ ΝῚ Ν -»“ - «ν᾿» μὲν ὑπὸ τῷ πνεύματος αἱ φλέβες ἐμφυσώμεναι τὸς πό- γονται; διὸ καὶ τὸ πνεῦμα κατέχοντες ἧττον ἱδρῦσιν. 
ρους συμμεμυκέναι ποιοῦσι, παυσαμένων δὲ συνίζουσιν, Διὼ τί ἐχὶ ὅταν τροχάζωμεν, ὁ ἱδρὼς πλείων, καὶ 24 
ὥστε δὶ᾽ εὐρυτέρων γινομένων τῶν πόρων ῥᾷον διέρχεται ὅταν ἐν κινήσει ἢ τὸ σῶμα, ἀλλ᾽ ὅταν παύσωνται; καὶ ὅτι 
τὸ ὑγρόν. ἢ ὅτι πονόντων μὲν ὠποκρίνει ἡ κύησις ἐκ τοῦ 29 τότε μὲν ὥσπερ ὑπὸ τῆς χειρὲς ἢ ἄλλι τινὸς ἔςιν ὕδωρ ῥέον 
συμπεφυκότος ὑγρὰ πνεῦμα, καὶ διὰ θερμότητα τὴν ἀπὸ ὠποφρᾶξαι πανταχόθεν συναθροιζόμενον, ὅταν δὲ ἀφεθῇ, 
τῆς κινήσεως γίνεται τὸ ὑγρὸν πνεῦμα ἐπιπολῆς" ὅταν δὲ πλέον ἢ ὅσον ἐξ ἀρχῆς. ὡς δὲ ὑπὸ τῆς χειρός, ὕτω καὶ 

παύσηται πονῶν, ἅμα καὶ ἡ θερμότης λήγει, καὶ ἐκ ὑπὸ τῷ πνεύματος ἔςιν ὠποληφθῆναι, ὥσπερ ἐν τῇ κλε- 
-“ ’ ε ΄, ε 4 ΄ ᾿ Ἁ Ν “ ᾽ ΄, Ν » τῷ πνεύματος πυκνουμένου ὑγρότης γίνεται, ὁ καλούμε- ψύδρᾳ, καὶ πώλιν πρὸς τὴν κύςιν᾽ ὠπολαμβάνει γὰρ ἐν- 
νος ἱδρώς. ' 25 τός. ὁμοίως οὖν πολλῆς κινήσεως ὅσης τὸ πνεῦμα ἐναπο- 

21 Πότερον δεῖ μᾶλλον τοῦ θέρους παρασκευάζειν τὸ λαμβάνεται" διὸ καὶ αἱ φλέβες διατείνονται τῷ ὑγρᾷ οὐ 
ἱδρὰν ἢ τῷ χειμῶνος; ἢ ὅτε μᾶλλον ὑγροὶ καὶ χαλεπώ- δυναμένου ἐξιέναι. ἀπολαμβανόμενον δὲ ἀθρόον τὸ ὑγρόν, 

ς γ Η 7, »΄ὦῈἋΚ [4 “ -“ . . ᾽ Ν » γΔ8,7 2 τεροι ἄνευ ἐπιμελείας γένοιντ᾽ ὧν, ὥστε τῷ χειμῶνος ὧν ὅταν ἀνεθῇ τὸ πνεῦμα, ἀθρόον ἐξέρχεται. 

δέοι μᾶλλον, ἢ μεγάλη ἡ μεταβολὴ καὶ τὼ περιττώματα Διὰ τί, ὅταν πίωσιν, ἧττον ἱδρῶσιν ἐπιφωγόντες; ἢ 25 
ὁ συνεκπέττεται. πάλιν ψυχβθέντος ἔτι παρὼ φύτιν τὸ τῷ 30 διότι τὰ σιτία ἐπισπᾶται μὲν τὴν ὑγρότητα καθαπερεὶ 

» .". 2 Ψ » -»͵ Ἶ Ἁ , ᾽ » -“"᾿ Ν ε ᾿ Ἁ 
χειμῶνος. δῆλον ὦρα ὅτι τοῦ θέρους μᾶλλον. καὶ γὼρ σπόγγος ἐμπεσών, ἔστι δὲ κωλῦσαι τὴν ὁρμὴν οὐ μριρὸν 

ν ΝῚ ΄ ἊΨ μ᾿ ἐμῷ ,, Ν , Ὁ ᾽ »ν, .« 7 ».» - Ν ΄, τὰ ὑγρὼ σήπεται μᾶλλον ἅπαντα τοῦ θέρους" διὸ τότε μέρος, ὥσπερ ἐν τοῖς ῥεύμασι, τὸ ἐπιλαβεῖν τὸς πόρους 
δῖ ἀπαντλεῖν. διὰ τοῦτο δὲ καὶ οἱ ἀρχαῖοι πάντες προσενεγκώμενον τὴν τροφήν. 
ὕτως ἔλεγον. Διὼ τί οἱ ὠγωνιῶντες ἱδρῦσε τὸς πόδας, τὸ δὲ πρόσω- 26 

22 Διὰ τί ἀεὶ τοῦ σώματος ῥέοντος καὶ τὸς ἀπορροῆς 35 πον ὅ; μᾶλλον γὰρ εὔλογον, ὅταν πᾶν ἱδρῶσι τὸ σῶμα, 
γινομένης ἐκ τῶν περιττωμάτων ὦ κουφίζεται τὸ σῶμα, τότε μᾶλλον καὶ τὸς πόδας" ψυχρότατος γὼρ ὁ τόπος, 
ἐὰν μὴ ἀφιδρώσῃ; ἢ ὅτι ἐλάττων ἡ ἔκκρισις, ὅταν γὰρ διὸ ἥκιςα ἱδρῦσιν. καὶ οἱ ἰατροὶ ἐν ταῖς ἀρρωςίαις μάλιςα 
ἐξ ὑγρᾷ μεταβάλλῃ εἰς ἀέρα, πλεῖον γίνεται ἐξ ἐλάττο- περιςέλλειν τὸς πόδας παραγγέλλυσιν, ὅτι εὔψυκτοί εἰσιν, 

Ἴ. ἐχ ἡρεμῶν 5. ἢ ἢ ὅτι καὶ τολγρο Χα. ΠΠ| 8. ἱδρὼς] ὑγρὸν 5. Π 10. ἐκ τῶν ποδῶν καὶ τῆς κεφαλῆς Χ 5. Τ 11. οἱ οπλ Χο. ἢ 45. 
οοἀϊςο5 ὅτε παύσονται. 1] 16. ὁ πόνος] ὧν ὡς (5, ογως χω. ἢ ποτῶῆντος Κε εἴ ρν Χα. { 17. ἰκφυσώμεναι 65, ἢ 19. δι᾽ οπι 65. 1} 21. 
πεφυκότος (5. ἢ] 28. γένοιτ᾽ 5. ἢ ἀν] ὑκ ὧν τηατρο Χο. ἢ 29. δέη Χ 5. 1} Ὦ ἢ 6.Χ5. 30. τὸ ἴῃ ταδγρίης ρου Χο, ἡ 84. ἔλεγον 

ἕτως 06. }} 37. ἡ οπὶ 65 Χο. 1 ὅταν -- δ. 3. ὕχκρισις οἵα 65. ἢ 38. μεταβάλη 7. 

2. τιῇ οοάϊςε5 δὲ. ἢ πόνων (5. ἢ 7, παχύτεροι] κουφώτεροι 4. 1 13. οοαΐοο8 πεποιηκότες δὲ πεπογήκασιν. ἢ 15. γαςρὸς 65, ἢ 418. 
ὑχὶ οτὰ Χο, υὶ πιοχ ἡ πλείων. ἢ πλείω 75. ἢ 419. παύσηται τααγρο Χ4. [Π 23. τῷ οπι 65. || 29. πίωσιν 65, ἢ 30. μὲν οπλ Χζ6 
Χα ἢ 82. ῥήμασι 0575. ἢ 37. διὸ καὶ ἥκιστα Χο. : 



, 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Β. 869 

ὥςε ἀρχὴν ῥᾳδίως ῥίγους ποῦῶσι καὶ τῷ ἄλλῳ σώματι. ἃ λον τῷ ἐν ἱματίῳ τρέχοντι, διὰ ταῦτα δὲ καὶ οἱ πολὺν 
ὅτι καὶ ἡ ἀγωνία ἐςὶ θερμότητος ἡ μετάςασις ὥσπερ ἐν χρόνον καθεύδοντες ἀχρέςεροί εἰσι τῶν μέτριον χρόνον κα- 
τῷ φόβῳ ἐκ τῶν ἄνω τόπων εἰς τὸς κατω (διὸ καὶ αἱ κοι- θευδόντων" καταπέκνικται γὰρ καὶ ὁ καθεύδων. 
λίαι λύονται τῶν φοβουμένων) ἀλλ᾽ αὔξησις θερμξ, ὥσπερ Διὰ τί οἱ ὠγωνιῶντες ἱδρῶσι τὸς πόδας, τὸ δὲ πρό- 81 
ἐν τῷ θυμῷ; καὶ γὰρ ὁ θυμὸς ζέσις τῷ θερμὴ ἐςὶ τῷ περὶ 5 σωπον ὅ, ἐν τῷ ἄλλῳ βίῳ ἱδρύντων ἡμῶν μάλιςα μὲν 
τὴν καρδίαν" καὶ ὁ ἀγωνιῶν ὁ διὰ φόβον καὶ διὰ ψύξιν τὸ πρόσωπον, ἥκιςα δὲ τὸς πόδας; ἢ ὅτι ἡ ἀγωνία φό- 

«άσχει, ἀλλὰ διὰ τὸ μέλλον. βος τίς ἐξςι πρὸς ἀρχὴν ἔργον, ὁ δὲ φόβος κατάψυξις 
21] Διὼ τί τὸ πρόσωπον ἐξέρυθροι γίνονται, ἐχ ἱδρῶσι δέ; τῶν ἄνω" διὸ καὶ ὠχριῶσι τὰ πρόσωπα οἱ ἀγωνιῶντες. 
ἃ διὼ τὸ μᾶλλον θερμαύεσθαι, ὥςε τὸ μὲν ἐν τῷ προσώπῳ κινῖνται δὲ καὶ σκαίρουσι τοῖς ποσίν" ποῖῶσι γὰρ τῦτο οἱ 
ὑγρὸν ξηραύει ἡ θερμότης ἐπιπολάζυσα, τὸ δὲ ἐν τοῖς ποσὶ ι0 ἀγωνιῶντες καὶ καθάπερ γυμνάζονται" διόπερ εἰκέτως ἱδρῦσι 
συντήκει διὰ τὸ ἐλάττων μὲν εἶναι, πλείων δὲ τῆς ἐμφύτε ταῦτα οἷς πονῦσιν, καὶ τρίβουσι δὲ τὼς χεῖρας καὶ συγ- 
καὶ προὐπαρχίόσης. καθιῶσι καὶ ἐκτείνονται καὶ ἐξάλλονται καὶ ἀδέκοτε ἦρε- 

28 Διὰ τί καθεύδοντες ἱδρῦσι μᾶλλον ἢ ἐγρηγορότες; ἢ μῦσιν᾽" ὁρμητικοὶ γάρ εἰσι πρὸς τὸ ἔργον διὼ τὸ τὸ θερμὸν 

ὅτι ἔσωθεν ἡ ἀρχὴ τὰ ἱδρῶτος, θερμότερα δὲ τὰ ἐντός, ὥξε αὐτῶν ἡθροῖσθαι εἰς τὸν περὶ τὸ ςῆθος τόπον ὄντα εὐσω- 
καὶ ἐκκρίνει διαχέουσα ἡ ἐντὸς θερμότης τὸ ἐντὸς ὑγρόν. τις ματωδέςερον" ὅθεν πάντῃ διάττοντος αὐτῷ τε καὶ τῇ αἷ- 
ὅτι ἀεὶ ἔοικεν ὠπορρεῖν τι τὸ σώματος, ἀλλὼ διὰ τὸ μηθν ματος συμβαίνει πυκνὴν καὶ ποικίλην γίεσθαι κίνησιν. 

εἶναι πρὸς ὃ προσπῖστον ἁλισθήσεται λανθάνει. σημεῖον δέ’ μαάλιςα δὲ ἱδρῶσι τοὺς πόδας, ὅτι τοι μὲν συνεχῶς πο- 
τὰ γὰρ κοῖλα τῇ σώματος ἀεὶ ἱδροῖ. γῦσι, τὰ δὲ ἄλλα μέρη τοῦ σώματος ἀναπαύσεως τυγ- 

2 Διὰ τί ἐν τοῖς πυριατηρίοις μᾶλλον ἰδοῦσιν, ὅταν ἧ χάνει ταῖς τῶν σχημάτων καὶ κινήσεων μεταβολαῖς. 
φῦχρς; καὶ ὅτι τὸ θερμὸν ὁ βαδίζει ἕξω διὰ τὴν τὸ ψυχρῦ Ὁ Διὰ τί ἐν τοῖς πυριατηρίοις οὔτε ὠθρόον τοῦ πυρὸς 52 
περίςασιν (κωλύεται γὰρ ὑπὸ τότου), ἀλλ᾽ ἐντὸς κατειλύ- ὄντος μᾶλλον ἱδρῦσιν, ὅτ᾽ ἐλάττονος ἀεὶ γινομών, ἀλλὼ 
μένον καὶ μένον διαλύει τὰ ἐν ἡμῖν ὑγρά, καὶ ἱδρῶτα ποιεῖ πλείονος; ἐπεισφερομένα γὼρ τὰ πυριατήρια μᾶλλον ἱδρῦ- 
ἔξ αὐτῶν. σιν ἢ εἶπερ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τοσῦτον ἦν τὸ πῦρ. ἢ τὸ 

δῦ Διὲ τί ὠφελιμωτερός ἐστιν ὁ ἱδρώς, κἂν ἰλάττων μὲν πολυ ἐκ πρώτης ξηρὰν λαμβάνον τὴν ἐπιπολῆς σαάρκα 
ἐκώλθη, ὁ γυμνῇ τροχαίζοντος γενόμενος ἢ ὁ ἐν ἱματίῳ; »)ς καὶ δέρμα καίει καὶ ὀςρακοῖ, γενομένη δὲ τοιαύτη τέγγει 
ἢ τὸ μὲν πονεῖν ὦ μὴ πινεῖν βέλτιόν ἐςιὶ καθόλον, καὶ τὸς ἱδρῶτας, τὸ δὲ ὀλίγον μᾶλλον τὴν σάρκα ἀνιὲν αὐτήν 

ὁ ἱδρὼς δὲ ὁ μετὰ πόνου τῷ ἄνευ πόνε βελτίων ἐςί, καὶ τε ἀραιοῖ, καὶ τὰ ἐντὸς καθάπερ ὀργάζει πρὸς τὴν δια- 
ῥ μάλλον δὲ μετὰ πόνου τῷ ἧττον βιλπίων; μᾶλλιν δ᾽ κρισιν καὶ ἐξα γωγήν. ὅτω δ᾽ ἐχόσης αὐτῆς, ἐπεισενεχθὲν 

ξὶ μετὰ πόνε ὁ ὙΡΗ͂ τροχάζοντος γινόμενος, ἐὰν γὰρ πλέον πῦρ καὶ εἰσδυύμενον εἰς βάθος τῆς σαρκὸς δι’ 
Μὴ πολλῇ συντονίᾳ τροχάσῃ, ἀ δύναται ἱδρῶσαι γυμνὸς 3) ἀραιότητα ἐξατμίζει τε τὰ προμαλαχθώτα ὑγρά, καὶ 
ὦν: ἐν ἱματίῳ γὰρ κἂν πάνυ μετρίως τροχάσῃ, ταχὺ τὰ λεκτὰ αὐτῶν ἀποκρῖνον ἐξάγει μετὰ τὰ πνεύματος. 
ϑδροὶ διὰ τὴν ἀπὸ τῷ ἱματίον ἀλέαν. καὶ εὐχρέςεροι δὲ Πότερον δεῖ μᾶλλον τοῦ θέρους παρασκευάζειν τὸ 83 
ΐνονται οἱ γυμνοὶ τρέχοντες τῷ θέρους τῶν ἐν ἱματίοις, ἱδρὴν ἢ τῷ χειμῶνος; ἢ τὸ μὲν χειμῶνος συςελλόμενον 
ὅτι ὥσπερ ἅπαντες οἱ ἐν τοῖς εὐπνουςέροις τόποις οἰκῦντες ἐντὸς τὸ θερμὸν ἐκπέττει καὶ πνευματοῖ τὰ ἐν ἡμῖν ὑγρά, 
εὐχρύςεροί εἰσι τῶν ἐν τοῖς καταπεπνιγμένοις οἰκούντων, 35 διὸ πάντων αὐτῶν ἢ τῶν πλείξων ἀναλισκομένων οὐδὲν 
ὅτω καὶ αὐτὸς αὐτῷ ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ὥσπερ ἐν εὐπκνοίφ δεῖται συγγενὸς ἀποκρίσεως. τῷ δὲ θέρους δι᾽ ἀραιᾶς τῆς 
ἦ, τότε εὐχρύςερός ἐςιν ἢ ὅταν καταπεχνιγμώος ἢ καὶ σαρκὸς ἐκπίπτοντος τῷ θερμὰ ἧττον πέττεται τὰ ἐν ἡμῖν 
τεριεχόμενος ὑπό τινος ἀλέας πολλῆς, ὃ συμβαίνει μῶλ.- ὑγρώ' διὸ δεῖται ὠπαντλήσεως. ἐμμείναντα γὰρ διὰ τὴν 

8. τόπων καὶ τῷ ἄλλν σώματι ἢ ὅτι ἀγωνία ἰςὶ εἰς “5. Π 5. ξίσις τγαᾶγρο .Χ. ἢ 7. μέλος 6275. Π 11. οοάϊςο5 ἐλάττω εἰ πλείω. ἥ 
4, καὶ οτὶ (975. ἢ 16. ὅτι] ὥςε ΧΑ. ἢ 417. πίπτιν 05. ἢ 419. πυρατηρίοις 05. ἢ ὅταν] ὃ ὅταν 5.Χ.. 7.5. ἢ 20. ψυχρῦ] ψύχνς Χ5. 1 24. 
ὑφελιμυτατός 65. κἂν ἰλ. ἐπ. οαι (5. 1 ἔλαττον “1.9. 26. μὴ εἰ 28. ὁ οπι 6“. ἢ 30. πολλὴ 6“. 38. ἁλέας Κ7Χ5, ααΐ δκερε 18. 

4. διὰ οἵὰ Ο6 76, ἢ καὶ οἵα 05. αὶ 2. εὐχρίςεροι Χο. ἡ 6. ἡ εἰ 9. κιννται -- 10. ἀγωνῶντες οὐν 09. ἢ διόπερ} διὸ Χο. ἢ 12. 
καὶ ἐκτεύονται οαι Χα. ἢ ὑδέπω 0. ἢ 44. ὄντα] ὅταν 05. ἢ} εὐσηματωδέφξερον 0276. ἢ 15. παντὸς Χ5. ἢ 16. ποικίλην καὶ πυχηὴν Χο. ἢ 
41. ϑρῦν 04 7705, 1 20. ἐδὲ οοἀΐςοα. ἢ 22. ἐπεισφερομέν] ἐπεὶ ἀφαιρόμενα, 65. ἢ 235. καύει 05. ἢ] 30. τά τε 6. }} 32. δὴ 5. }} 36. ἀρεῶς Χ“. 



810 ΠΡΟΒΛΗΜΑΈΩΝ Β. 

ὥραν σήπεται καὶ νοσοποιεῖ; σήπεται Ὑὼρ πᾶν τὸ σηπό- ἐν ταῖς πορείαις καὶ ἡ τῷ σώματος σύγκαμψις πρὸς τὸ 
μενον ὑπ᾽ ἀλλοτρίου θερμῷ, ὑπὸ δὲ τῷ οἰκείου πέττεται. μὴ εὐθυπορεῖν τὸ πνεῦμα προσιςᾶσα. 

Διὰ τί τῶν ἱδρώτων γινομένων, ὅσῳ ὧν ἐπιβάλληταί39 

πάντα μᾶλλον ἐν αὐτῷ, ἐν δὲ τῷ χειμῶνι τὸ οἰκεῖον, τις μᾶλλον, ἐχ οἱ τὰ πλεῖςα τῶν ἱματίων ἐπιβαλλόμε- 

διὸ ὁ σήπει ὁ χειμών. 
Διὰ τί τῶν ἱδρώτων γινομένων ὑπὸ τῆς ἐντὸς θερμω- 

» ὔ ῃ , Ν ΄ 
ἐν μὲν οὖν τῷ θέρει τὸ ἀλλότριον ἰσχύει, διὸ σήπεται 

5. νοὶ δρῶσιν; καὶ περὶ τότου ταὐτὰ ἐρῶμεν τῷ ἐπάνω. 
» .“ Ωὴ 

Διὼ τί τῶν σωμάτων ξηροτέρων ὄντων τῷ θέρους κὶ ἀ0 
ζ.. ἈΞ) τ ν ὦ ἃ , ᾿π. ὺ ἱδοώ .« -“ ἰδὲ έ διακείμεθ, ᾿ θέ, .δν σίας ἢ ὑπὸ τῆς ἐκτὸς προσπιπτόσης, πρὸς ἐνίων ἱδρώτων τῷ χειμῶνος ἱδρωτικωτέρως διακείμεθα τῷ θέρους; ἢ ὅτι 

φρίττομεν; ἢ διότι ὑπὸ μὲν τῆς ἐντὸς θερμασίας ὅταν ἐκ- τῷ μὲν θέρος ἀραιῶν τῶν σώματων ὕντων τὸ τῆς φύσεως 
͵ ᾽ “ ’ » 9.29 ͵ Ν 

αίπτωσιν ἐκ πολλῇ τόπου εἰς ολίγον, συςελλομένοις πρὸς 

34 

θερμὸν ἀ πολὺ κατέχεται; διαλύει ἦν τὰ ὑγρὰ εἰς πνεῦ- 

τὴν περιοχὴν παντελῶς τὰς τῷ θερμὰ περιόδες ὠποφράτ- ἰομα. τῷ δὲ χειμῶνος πεπυκνωμέώων ἐκτὸς τῶν σωμάτων, 
τάσιν, εἶτα ἡ φρίκη ἐγγίνεται; ἔτι τῆς σαρκὸς παντελῶς διω- πολὺ κατειλημμένον τὸ τῆς φύσεως θερμὸν εἰς πνεῦμα 
βρόχε γινομένης καὶ τῷ θερμῶ διεξιόντος. ἡ δὲ ἐκτὸς θερ- ἀ διαλύει τὰ ὑγρά, ἔτι δὲ καὶ τῷ μὲν θέρας πολι προσ- 
μασία προσπίπτουσα ὠραιοῖ τὸν χρῶτα πρῶτον" εἶτα τὸ ἐν- φερόμεθα τὸ ὑγρόν, τῷ δὲ χειριῶνος τὐναντίον. 

χὰ χν , ν. » , Ν , » “ ν  ενν» ᾽ , , “,ε 7 τὸς Ἰῆς φύσεως θερμὸν ἀποκρινώμενον τὴν φρίκην ἐποίησεν. Διὼ τί οἱ ἀπὸ τῇ αὐτομάτου γινόμενοι τοῖς ὑγιαί- 41 
Διὰ τί τῶν ἱδρώτων οἱ θερμοὶ κρίνονται βελτίες εἶναι 16 νουσιν ἱδρῶτες φαυλότεροι δοκῦσιν εἶναι τῶν ὑπὸ τῶν πό- 35 

36 

.«“ -«“ λον » Ἂς « ΝῚ ,ὔ ὔ τῶν ψυχρῶν; ἢ ὅτι πᾶς μὲν ἱδρῶς περιττώματός τινος 

ἔκκρισίς ἐςιν, εἰκὸς δὲ τὸ μὲν ὀλίγον περίττωμα ἐκθερ- 
μαίνεσθαι, τὸ δὲ πλεῖον μὴ ὁμοίως, ὥςε ὁ ψυχρὸς ἱδρὼς 
πολλῦ περιττώματος ἂν εἴη σημεῖον" διὸ καὶ μακροτέρας 
τὼς νόσους δηλοῖ, 

'Διὰ τί τῶν ἱδρώτων διὰ θερμασίαν γινομένων πρὸς 

τὸ πολὺ πῦρ ἧττον ἱδρῦμεν; ἢ διότι ἤτοι σφόδρα θερμαι- 
» ΄ δ ΄ ς- Ν Ψ' Ἁ 

νομένου τῇ σώματος εἰς πνεύματα ὑγρὰ διαλύεται, ἢ 
᾽ ͵ὕ “ἴῖ͵΄Μ,. “Ὁ Ὶ Χ Ν ψ 
ἐκπίπτοντος τῇ ὑγρὰ καὶ ταχὺ περιξηραινομένε τὴν αἴσθη- 
σιν ὦ λαμβανομεν; 

νων; ἢ ὅτι οἱ μὲν πόνοι ὠπαντλῖντες ὠεὶ τὸ περιττεῦον 

ὑγρὸν ζηροτέραν τὴν σάρκα παρασκευάζουσιν, ὥστε τὼς 
κοιλίας τῶν πόρων ὑγιεινὰς εἶναι καὶ τῇ τὸ θερμῇ ἠθίσει 

μηδεμίαν ἔμφραξιν γίνεσθαι, οἱ δ᾽ αὐτόματοι μὲν προ- 

20 σαγορευόμενοι ἱδρῶτες, γινόμενοι δ᾽ ἐξ ἀνάγκης, ὅταν 
ὑπὸ πλείονος ὑγρασίας συγχεομένων τῶν τῆς φύσεως πό- 
ρων τὼ θερμὰ μὴ παντελῶς καταλαμβάνηται, ἀλλ᾽ ἔτι 
ἀπομάχεσθαι καὶ ἐκκρίνειν αὐτὸ δύνηται, εὐλόγως νόσου 
σημεῖα φαίνεται. τότε γὰρ ὑπὸ πλείονος ὑγρασίας ἢ τῷ 

δε συμμέτρου κατὰ φύσιν ψύχεται, ἥ τε σὰρξ δίομβρος 
41 Διὰ τί τῷ ἡλίον μᾶλλον θερμαίνοντος, ἐὰν μηδὲν 

περίθλημα ἔχωμεν, ἱδρῶτες γίνονται τοῖς ἱματίοις περι- 
ςελλομώνοις; καὶ περὶ τότου ταὐτὰ ἐρῶμεν τῷ προτέρῳ. 

γενομένη τὴν κακίςην πρὸς ὑγείαν διάθεσιν λαμβάνει. 
Διὼ τί τοῦ χειμῶνος ἱδρῶτες ἧσσον γίνονται, καὶ 42 

ἡμεῖς οὐχ, ὁμοίως παρασκευάζειν βουλόμεθα, ὑγροτέρων 
Διὰ τί τῶν ὀξειῶν κινήσεων μᾶλλον θερμαίνειν δος ὄντων τῶν σωμάτων τῇ χειμῶνος; ἢ ἧσσον μὲν ἱδροῦμεν, 

κουσῶν, τῶν δὲ γωθρῶν ἧττον, αἱ πρὸς τὸ σιμὸν πορεῖαι 30ὅτι τὼ ὑγρὰ τῷ χειμῶνος πέτηγε καὶ συνέςηκε σφόδρα" 
νωθρότεραι οὖσωι ἱδρῶτας τε μᾶλλον ἐκκρίνουσι καὶ τὸ δυσδιαλυτώτερα ὄν. ὁχ ὑπολαμβάνομεν δὲ δεῖν ἱδρωτο-- 
πνεῦμα προσιςᾶσιν, ὡς θερμαΐνφαι μᾶλλον τῶν κατάν- 
των; ἢ ὅτι τοῖς βάρεσιν εἰς τὸ κάτω φέρεσθαι κατὰ φύ- 

38 

ποιεῖσθαι τῷ χειμῶνος, διότι ἡ τοιαύτη διώθεσις ὑγιεινή, 
-“» » ὔ 

ὁ δὲ τὺς ἱδρῶτας ἐμποιῶν τήκει καὶ συγχεῖ τὴν ἔξιν" ἔτι 
ΓΟ; 2 δὲ 2 ΝΥ ΄ εν -»“ -“ ,ὔ τιν »“ , ) »" ,ὕ ,»κνΝ 

σιν ἐςίν, εἰς δὲ τὸ ἄνω παρὰ φύσιν. ἡ ὄν τῷ θερμῇ φύ- τε καὶ ἀὠραιοτέραν τοῦ προσήκοντος ἐμποιῶν τό τε ἐντὸς 
ε “" Ν ᾿ ,ὔ 

σις ἡ φέρυσα ἡμᾶς πρὸς μὲν τὰ κατάντη ὑθὲν συμπονεῖ, 35 θερμὸν ἀποκρίνων ἔλαττον ποιεῖ, ὥςε μὴ ὁμοίως δύνασθαι 
Ν δὶ Ν δ κο ὃ ». - δι Ν Ν Ν “ έ “ἶ » ’, 6 ὁ ΄ὔ » ΘΝ « ν 

πρὸς δὲ τὰ σιμὼ φορτηγῆσα διατελεῖ. ὥςε διὰ μὲν τὴν τῷ περιέχοντι ψυχρῷ ἀντιτετάχθαι" τό τε ἐκτὸς ὑγρὸν 

τοιαύτην κίνησιν ἐκθερμαίνεται, καὶ μᾶλλον τὸς ἱδρῶτας ῥᾳδιέςξερον παρεμπεσεῖται τοῖς σώμασιν, ἀραιῶν τῶν πό- 
Ν -“" Λ μα 

ἐκκρίνει, καὶ τὸ πνεῦμα προσίςησιν. συμβάλλεται δέ τι ρων διὰ τὰς ἱδρωτοποιίας ὄντων. 

ἀἁ. μᾶλλον πάντα (5. 1] 10. τὰς οἵχλ (576. ἢ 12. δὴ ἐξιόντος ΧΑ. Π 44. ἀποκρινούμενον 5. ἢ 15. εἶναι οἵα ὦ. ἃ 22. δρῶμεν 

0“. ἢ 24. περιξαιρομένα (5, ξπραινομένν Χο, ἢ 27. ἔχοιμεν 0975. 28. ταῦτα (5. 1 29. ὀξέων οοαϊςο5. 32. προϊςῶσιν (5779, προῖ- 
ςῶσιν Χσ. ἢ κατ᾽ αὐτῶν (5. ᾿ὶ 36. φορτίζεσα Χο. 

1. σύγκαψις Χα. ᾿Π 2. προϊςᾶσα ΑΟΥ , προϊςῶσα (4. καὶ ἀ. τὰ οἵα Χο. ἢ μεταβαλλόμενοι (5. | 5. ταῦτα (5. 11. κατειλημωέ- 
νὰν ΧΟΥΑ. Ἱ 12, τὸ ὑγρόν Χο. 1 43. χειμῶνος δὲ ΧΑ, 475. 1} 1ή. γενόμενοι ΧΙ6. 1 18. εἰδίσει 75, διηθίσει Χίσ. ἢ 2ἡ., ἱργασίας Χο. "ἢ 28. 
ἡμᾶς 4. Ε΄ 29. ἢ οπι «Χισ. ἢ 31. δυσλυτώτερα Χία. Π ζ)] ὄντα (5. ἢ} δεῖ 65. }} 38. ὄντων οἷχὰ σ ΚόΧΚ5, 
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ΓΤ, ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΟἸΝΟΠΟΣΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΘΉΝ. τείνηται δυνάμει τῇ τῷ σώματος οἰκείᾳ θερμότητι μιγνύ- 
Διὰ τί οἱ μεθύοντες θερμῷ ὄντος τοῦ ᾿οἴνου δύσριγοί μενος, ἀποσβένυσιν αὐτό" σβεσθώτος δὲ καὶ ψυχθώντος 

εἰσι, καὶ τάχιστα ἁλίσκονται ὑπὸ πλευρίτιδος καὶ τῶν τῇ σώματος συμβαίνει τὸς τρόμους γίνεσθαι. ἔςι δὲ καὶ 

τοιότων; ἢ διότι πολὺ ὑγρὸν ἐὰν ψυχθῆ, πολὺ ψυχρὸν παρὰ πάντα τὰ εἰρημόα ἄλλος τρόπος καταψύξεως. 
γίνεται, ὥςε κρατεῖν τῆς φυσικῆς θερμέτητος; γίνεται γὼρ 5. ἀναιρεθείσης δὲ τῆς ὕλης, ἧ τὸ θερμὸν ἑκάςῳ τρέφεται, 
ὅμοιον ὥσπερ ἂν εἰ ἐσθὴς βεβρεγμώη εἶι ὑγρῷ ψυχρῷ, συμβαίνει καὶ τὸ θερμὸν φθείρεσθαι. τοῦτο δὲ ἐπὶ μὲν 
ὕτως ἡ σὰρξ ἔνδοθεν. τῶν ἀψύχων ἐπὶ τὰ λύχνον ἐςὶ φανερόν (τῷ γὰρ ἐλαΐε 

2 Διὼ τί ἐχ οἱ σφόδρα μεθύοντες παροινῦσιν, ἀλλ οἱ ἀναλωθώτος συμβαίνει σβώνυσθαι τὸ φῶς), ἐπὶ δὲ τῶν 
ἐκροθώρακες μάλιςα; ἢ ὅτι ὅθ᾽ ὕτως ὀλίγον πεπώκασιν ἐμψύχων τό τε γῆρας ταὐτὸ ποιεῖ τῦτο καὶ τῶν νόσων 
ὥςε ὁμοίως ἔχειν τοῖς νήφυσιν, ἴθ᾽ ὕτως ὥς διαλύεσθαι, 10 αἱ μακραὶ καὶ συντηκτικαί, ἀναιρουμένης γὰρ ἢ λεπτυ- 
ὅπερ πάσχουσιν οἱ πολι πεπωκότες; ἔτι οἱ μὲν νήφοντες νομένης τῆς τὸ θερμῷ τροφῆς ἐκλύειν αὐτὸ συμβαζνει. 
μᾶλλον ὀρθῶς κρίνουσιν, οἱ δὲ σφόδρα μεθύοντες ὑδ᾽ ἐγ- ὑγρῷ μὲν γὰρ τρέφεται τὸ θερμόν, τότῳ δὲ οὐ τῷ τυ- 

χερᾶσι κρίνειν" οἱ δὲ ἀκροθώρακες κρίνεσι μὲν διὰ τὸ μὴ χόντι, ἀλλὰ λείῳ καὶ πλείονι. διὸ τοῖς νοσῦσι τὰς εἰρη- 
σφύδρα μεθύειν, κακῶς δὲ διὰ τὸ μὴ νήφειν, καὶ ταχῇ μένας νόσους καὶ πρεσβυτέροις φθειρομίνε τῷ τοιύτου καὶ 

τῶν μὲν καταφρονῦσιν, ὑπὸ τῶν δὲ ὀλιγωρεῖσθαι δοκῶσιν. 15 ὠλλοιουμένου (δριμὺ γὰρ καὶ αὐχμηρὸν ἀντὶ λείου καὶ 
8 Διὰὼ τί μᾶλλον κραιπαλῶσιν οἱ ἀκρατέςερον πίνοντες λιπαρᾷ γίνεται) συμβαίνει ἐκλείπειν αὐτό. σημεῖον δὲ 
ἢ οἱ ὅλως ἄκρατον; πότερον διὰ τὴν λεπτότητα ὁ κεκρα- τῶν εἰρημένων ἐςὶν αἱ γινόμεναι βοήθειαι τοῖς μαράνσει 

μένος μᾶλλον εἰσδύεται εἰς πλείους τόπους καὶ ςενωτέ. τὸν βίον ἐκλείπουσιν" ὅ τι γὰρ ἂν ἐπις ἄξζῃ τις αὐτοῖς 

ρυς, ὃ δὲ ἄκρατος ἧττον, ὥςε δυσεζαγωγότερος ὁ κεκρα- τῶν τροφωδῶν ὑγρῶν, προσαναφέρεσθαι συμβαίνει τὸ δὲ 
μένος; ἃ διότι ἐλάττω πύουσιν ἄκρατον διὰ τὸ μὴ δύ- Ὦ ὀπτικὸν αὐτῶν, ὡς τῇ τῇ τοιότου ἐκλείψει γινομένης τῆς 
νασόαι, καὶ ὠπεμῦσι μᾶλλον; ἔτι δὲ συμπέττει τὰ λοιχὰ διαλύσεως. ἔοικε δὲ τοῖς ἀκρατοποτῶσι τῶτ᾽ εἶναι αἴτιον. 
θερμότερος ὧν, καὶ αὐτὸς αὐτὸν" ὁ δὲ ὑδαρὴς τὐναντίον. ὧν γὰρ θερμὸς ὁ οἦνος μετὰ τῆς φύσει ὑπαρχύσης θερ- 

ᾷ Διὰ τί τῶν οἰνοφλύγων τὸ σπέρμα ᾧἀ γόνιμον ὡς μότητος μᾶλλον ἀναλίσκει τὰ ἐν τῷ σώματι ὑπάρχοντα 
ἐπὶ τὸ πολυ, ἢ ὅτι ἡ κρᾶσις τῷ σώματος ἐξύγρανται; ἐφόδια τῷ οἰκείῳ θερμῷ. διὸ συμβαίνει τὸς μὲν ὑδρωπε- 
τὸ δὲ ὑγρὰ σπέματα ὦ γόνιμα, ἀλλὰ τὰ συνεςῶτα 25 κὰς αὐτῶν γίνεσθαι, τὸς δὲ ῥευματικύς, τὸς δὲ εἰς τὴν 
καὶ πώχος ἔχοντα. κοιλίαν. τα τε γὰρ λοιπὰ αὐτοῖς ὑγρὰ δριμέα ἐςί, καὶ 

8 Διὸ τί οἱ οἰνόφλυγες τρέμυσι, καὶ μᾶλλον ὅσῳ ἄν τὰ εἰσιόντα δι᾿ ἀσθένειαν τῷ οἰκείου θερμῷ ἁπαλὰ ὄντα 
ἐκρατοποτῶσιν; ἔςι δὲ ὁ μὲν οἶνος θερμαντικόν, ὁ δὲ τρό- οὐ παχύνεται. ἀσθενὲς δέ ἐστι τὸ θερμὸν τῷ τὴν ὕλην 
μος γίνεται μάλιςα ἀπὸ ψυχρῖ, διὸ οἱ ῥιγῶντες μάλιξα εἶναι τοιαύτην ἐν ᾧ ἔτι σώζεται, καθάπερ τὸ καλάμινον 
τρέμουσιν. πολλοῖς δ᾽ ἤδη χρωμένοις μόνον ἀκράτῳ τρο- 3) πῦρ᾽ καὶ γὰρ τοῦτο διὰ τὴν τῆς ὕλης ἀσθένειαν ὠσθενέ- 
φῆς χάριν τρόμοι ἰσχυροὶ συνέβησαν, ὥςε ἀπορρίπτειν ςερὸν ἐς τῷ ξυλίνου. 
τὸς θλίβοντας, καὶ τῷ θερμῷ ὕδατι λουόμενοι ἀναισθήτως Διὰ τί οἱ μεθύοντες θερμῷ ὄντος τῷ οἴνου δύσρυγοί 6 

εἶχον. ἢ ὅτι γίνεται μὲν ὁ τρόμος διὰ κατάψυξιν, γύε- εἰσι, καὶ τάχιστα ἁλίσκονται ὑπὸ πλευρίτιδος καὶ τῶν 
ταὶ δὲ ἢ περιιςαμέν ἐντὸς τῷ θερμῶ διὰ τὸ ἐκτὸς ψῦχος, τοιότων νόσων; ἢ ὅτι τὸ πολὺ ὑγρὸν ἐὰν ψυχθῇ, πολὺ 
οἷον τῷ χειμῶνος, ἢ σβεννυμένου τῷ κατὰ φύσιν θερμοῦ, 35 ψυχρὸν γύεται, ὥστε κρατεῖν τῆς φυσικῆς θερμότητος, 
σβεννυμένου μὲν τῷ ἐναντίῳ, ἢ διὰ χρόνον, οἷον γῆρας, πάντα δὲ τὰ ὑγρότερα θερμότερά ἐς τὴν φύσιν. σημεῖον 
ἢ τῇ τὸ ἀλλοτρίου θερμὰ ὑπερβολῇ, ὃ συμβαίνει τῷ ἐν δέ" θερμαίνεται μὲν γὰρ τοῖς ἐκτός, ὑγραίνεται δὲ ἵ, εἰ 

τῷ ἡλίῳ ἢ πυρὶ καιομώῳ. συμβαίνει δὲ τῶτο καὶ τοῖς δ᾽ ἧττόν ἐς! θερμά, καὶ ἀπολείπει δῆλον ὅτι θᾶττον αὐτὼ 
τῷ ἀκράτῳ οἴνῳ χρωμώοις. ὧν γὰρ θερμός, ὅταν ὑπερ’ ἡ θερμότης ἢ ὑγρότης, ὥστε λειφθέντων ψυχρῶν ὑγρῶν 

4. οἰνοποσίας καὶ μέθης 5. ἢ ἁ, ψυχθὴ καὶ πολὺ 65. ἢ 6. ὑγρῷ] ἵν τῷ 65. ἢ 8. περιοινῶσιν σ. ΧΑΥΑ. ἢ 9. οἰ 13. ἀκροθόριπες 6“. ἢ 

9. τιπόχασω εἰ 11. πεποκότες 05. 15. ὑπὸ οπι 64. 16. κεκραμμένον 5. ἢ 17. οἱ οτχλ «Χα. 1 24. ἐξύγραται 65. ἢ 28. τρόπος 
(5...ξξ 32. φλιβολίτας 057. } 37. τῇ οπι ΡΥ Χο. ἢ 39. θερμός] θερμός τις 7, θερμός τις ὁ οἶνος Χο. 

ἃ. παρὰ οὐὰ τηῶτρο 15. ἢ ἄλλον τρόχον 0". Π καταψύξεως. (σ΄. ἀνκιρεθείσης Δ΄“. 1 5. δὰ] γὰρ ἢ 6. μὲν ὁπε ΧΑ. ἢ 12. τῦτο Δ΄. 1 

13. πλείονι] ἰγύηλο πίονι. {Π| 49. τροφῶν 5. ἢ 20. ὡς ἐν τῇ Χ.5.ὄ ἢ 21. αἴτιον -- 23. ἀναλίσκει τὰ οΥἷᾺ 05. ἢ 26. ὑγρὼ αὐτοῖς Χο. ἢ 29. 
ἕτ.} τι 65. 1 33. ὑπὸ πλευρίτιδες ἁλίσκονται Δα. ἢ 31. τὸ οἵα 65. ἢ 35. κρατεῖ 775. }} 36. ψυχρότερά “Χο. ἢ} 39. ληφθέντων Χὁ 7. 
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εἰκότως ῥιγῶσί τε μᾶλλον οἱ μεθύοντες καὶ τὼ τῷ ῥίγους 
οἰκεῖα πάσχουσι παθη. 

Διὰ τί οἱ μὲν παῖδες θερμοὶ ὄντες οὐ φίλοινοί εἶσι, 

Σκύθαι δὲ καὶ οἱ ἄνδρες οἱ ἀνδρεῖοι θερμοὶ ὄντες φίλοινοι; 

ΠΡΟΒΑΒΜΑΤΩΝ Γ. 

τὸ μηδέποτε ἀπολείπειν αὐτό, διόψευςαι δὲ τῷ τόπῳ διὰ 
τὸ μὴ τὴν αὐτὴν ὄψιν ἐπιβάλλειν ἐπ᾿ αὐτό, ταὐτὸν γὰρ 

ἂν ἦν ἢ τῶτο πρὸς τὴν ὅψιν κινεῖν ἢ τὴν ἔψιν πρὸς τῦτο, 
Διὰ τί τοῖς μεθύουσιν ἐνίοτε πολλὰ φαίνεται τὸ ἔν 10 

ἢ ὅτι οἱ μὲν θερμοὶ ὄντες καὶ ξχροί (ἡ γὰρ τοῦ ἀνδρὸς 5 ὁρῶσιν; ἢ καθαπερ εἴρηται, κινυμένης τῆς ὄψεως συμβαύει 
ἕξις τοιαύτη), οἱ δὲ παῖδες ὑγροὶ καὶ θερμοί. ἡ δὲ φιλο- 

“«οσία ἐσὺ ἐπιθυμία ὑγρὰ τινός. ἡ ὃν ὑγρότης κωλύει διψη- 
τικὺς εἶναι τὸς παῖδας" ἔνδεια γαρ τις ἐςὶν ἡ ἐπιθυμία. 

Διὰ τί μεθύοντες μᾶλλον διαισθανόμεθα τὼ ἁλυκὰ 

μηθένα χρόνον τὴν αὐτὴν ἐπὶ ταὐτοῦ ἠρεμεῖν ὄψιν; τὸ δ᾽ 
ἐν ταὐτῷ χρόνῳ ἑτέρως ὁρώμενον ὀψιαίτερον εἶναι δοκεῖ" 

ὡφῇ γὰρ ὄψεως ὁρᾶται τὸ ὁρώμενον, ἅπτεσθαι δὲ πλείο- 
σιν ἅμα τῷ αὐτὸ ἀδύνατον. ὄντος δὲ ἀναισθήτου τῷ μο- 

καὶ τὰ μοχθηρὰ ὕδατα, νήφοντες δὲ ἧττον; ἢ ὅτι τὸ τὸ ταζὺ χρόνε, ἐν ᾧ ἃ ὄψις ἥπτετο καὶ παρήλλαττε τὸ δριό- 
οἰκεῖον ὑπὸ τῷ οἰκείου ἐςὶν ὠπαθές, καὶ τὸ ὁμοίως διακεί- 

ΝΣ Δ. Σ ΄ »" ᾽ ΄ ΣΝ » ἥ « 
μενον, τὰ δὲ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἐςὶν αἰσθητικώτατα. ὁ 
μὲν ὄν μεθύων γλυκεῖς ἐν αὐτῷ χυμὲς ἔχει (τοιῦτο γὰρ 

ἊΣ 

ὁ οἶνος δοκεῖ), καὶ τῶν φαύλων χυμῶν αἰσθητικώτερός 

ἐξςω, ὃ δὲ νήφων δριμεῖς καὶ ἁλυκύς. τῆς τροφῆς οὖν 15 
πεπεμμένης οἱ περιττωματικοὶ ἐπιπολάζουσιν. τοί τε ὅν 
εἰσὶν ἀπαθεῖς ὑπὸ τῶν ὁμοίων, καὶ τὸν ἔχοντα ποιῶσιν. 

Διὼ τί τοῖς μεθύεσι σφύδρα κύκλῳ πάντα φαίνεται 
φέρεσθαι, καὶ ἤδη ὡπτομένης τῆς μέθης ἀθρεῖν τὰ πόρρω 

μενον, εἷς εἶναι δοκεῖ χρόνος ἐν ᾧ τε ἧπται καὶ παρήλ- 
λαχεν᾽ ὥς ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ταὐτὰ πλειόνων ὠἀπτομίνων 
ὄψεων πλείω δοκεῖ εἶναι τὰ ὁρώμενα, διὰ τὸ ταῦτα κατὰ. 
τὸν αὐτὸν τρόπον ἀδύνατον εἶναι ἅπτεσθαι. 

Διὰ τί οἱ μεθύοντες ὠφροδισιαζειν ἀδύναταί εἰσινς ἃ 11 
ὅτι δεῖ τινὰ τόπον ἐκθερμανθῆναι μᾶλλον τῷ ἄλλε σώμα-.. 

τος, τῦτο δὲ ποιεῖν διὰ τὸ πλῆθος τῆς ἐν ὅλῳ τῷ σώματι 
θερμασίας ἀδυνατῦσιν" ὠποσβώνυται γὰρ τὸ ὑπὸ τῆς κι- 

νήσεως γοόμενον θερμὲν ὑπὸ τὰ περιέχοντος μᾶλλον, ὅτι 

οὐ δύνανται; διὸ καὶ σημεῖον τῆς μέθης αὐτὸ ποίδνταί2 πολύ ἐστιν ἐν αὐτοῖς τὸ ὑγρὸν καὶ ἄπεπτον. ἔτι δὲ τὸ 
τινες. ἢ ὅτι κινεῖται ὑπὸ τὴς θερμότητος τοῦ οἷνε ἡ ὄψις 
πυκνάκις; διαφέρει ἦν ὁθὲν τὴν ὄψιν κινεῖν ἢ τὸ ὁρώμενον" 
ταὐτὸ γὰρ ποιεῖ πρὸς τὸ φαίνεσθαι τὰ εἰημώα. ἐπεὶ δὲ 
καὶ περὶ τὰ πλησίον ὄντα διαψεύδεσθαι τὴν ὄψιν συμ- 

σπέρμα ἐκ τροφῆς, τροφὴ δὲ πῶσα πέττεταμ᾽ ἧς πλοριω- 
θέντες ὁρμητικοί εἰσι πρὸς τὰ ὠφροδίσια, διὸ καὶ κελεύνσί 
τινες πρὸς τὴν πρᾶξιν τὴν τοιαύτην ἀριφᾶν μὲν πολύ, δει-- 
πνεῖν δὲ ὀλίγον, ἵνα ἢ αὐτοῖς ἐλάττω τὰ ἄπεπτα τῶν πε- 

βαίνει τῶν μεθυόντων, καὶ περὶ τὰ πόρρω μᾶλλον εἰκὸς 25 πεμμένων. 
ταῦτα πάσχειν. διόπερ ἐκεῖνα μὲν ὅλως οὐχ, ὁρᾶται, τὰ 
δ᾽ ἐγγὺς οὐκ ἐν ᾧ τόπῳ ἐστὶν ὁρᾷ. κύκλῳ δὲ φαίνεται 
φῴεσθαι, καὶ ὑκ ἐγγὺς καὶ πόρρω, ὅτι εἰς μὲν τὸ πόρρω 
διά τὲ τὴν κύκλῳ κίνησιν ἀδυνατωτέρα ἐςὶ φέρεσθαι κἡ 

Διὰ τί ὁ γλυκὺς καὶ ἄκρατος καὶ ὁ κυκεῶὼν μεταξὺ 12 
εὐνμος ἐν τοῖς πότοις νήφειν ποιῶσιν; καὶ διὼ τί ἧτ- 

τον μεθύσκονται ταῖς μεγάλαις κωθωνιζόμενοι; ἣ πάντων 
πὸ αὐτὸ αἴτών ἐςιν, ἡ παράκρουσις τὸ ἐπιπολῆς θερμῆ; τὸ 

ὅψις. ἅμα γὰρ τἀναντία ποιεῖν ὁ ῥάδιον. ἕξι δὲ ἡ μὲν 30 γὰρ μεθύειν ἐστίν, ὅταν ἦ τὸ θερμὸν ἐν τοῖς εἰ τὴν κα- 
ν 

πόρρω ἐπιθυμία σφοδρά, ἡ δὲ κύκλῳ ἐν ᾧ τοὔνομα ση- 
’ , ὔ Ψψ ν.» μαίνει σχήματι, διά τε ἕν τὰ εἰρημένα πόρρω ἃ φέρεται" 

καὶ εἰ φέροιτο τὸ ἐγγὺς καὶ πόρρω, οὐκ ἀν ταῦθ᾽ ὁ ,’ ὁρῴη. 
ἀπολείποι γὰρ ἄν ἐν θατέρῳ χρόνῳ αὐτῶν τὸ ὁρώμενον 

φαλὴν τόποις. 

Διὰ τί τῷ γλυκέος ἐπιπολας κδ ὄντος, ἐάν τις δε 18 

θύων ἤδη ἐπιπήῃ! γλυκύ, καταπέττεται ὁ ἐνυπάρχων οἶνος 

καὶ ἧττον ἐνοχλεῖ; ἢ ὅτι τὸ μὲν γλυκὺ λεαντικόν τέ ἐξε. 
ἐν ταὐτῷ τόπῳ, ὠπολείπων δὲ οὐκ ὧν ὁρῴη. κύκλῳ δὲ 35 καὶ γλίσχρον (ἐμφρώτται ὃν τὸς πόρους), τὸ δὲ αὐςηρὸν 
φέρεται διὰ τὸ ὑπάρχον σχῆμα τῆς ὄψεως. ἔστι γὰρ 

κῶνος, ἦ ἡ βάσις κύκλος, ἐν ᾧ κινεμένη ὁρᾷ μὲν τῦτο διὰ 
τραχυντικόν" καὶ τὸ μὲν εὐτετῆ ποιεὶ τῷ ϑερμῷ τὴν ἀνα-- 
φοράν, ὁ δὲ γλυκὺς ςέγει αὐτό, τὸς πόρους ἐμφράττων. 

4. τε οὰ Ὁ“. κὶ τὰ] κατὰ 05. Π 12. αἰσθητικώτερα (5775. Ὁ 117. εἰσὶν οἱ ἀπαθεῖς 65. ἢ 20. δύναται 5. Π 22. πολλάκις γΥ 5, ἢ 
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ὅτι δὲ τῶν ἄνω θερμανθέντων ἐςὶν ἡ μέθη, ἶρνται. ἔτει μν χυλὸν γλυκὺν καὶ ῥυττριὸν ἔχει (δὲ καὶ κλύζουσιν 
ἂ ὁ μὲν γλυκὺς ἀνοῦμος, ὁ δὲ πὐλλ οὗ: ὀσμὴ δὲ αὐτῷ τὴν κοιλίαν οἱ ἰατροῦ, αὐτὴ δ᾽ ἐςὶ ψυχρά. σημεῖον 
«ἀγα βαρύνει κεφαλήν. δέ πρὸς γὰρ τὰς σφοδρὰς διαρροίας χρῶνται αὐτῇ οἱ 

14 Διὼ τί ὠπὸ τῇ κεκραμέν μὲν ̓ὠκρατεςέρε δὲ ἔωθεν ἰατροί, ἕψοντες σφόδρα καὶ ὠποξυλίζοντες καὶ ψύχοντε;, 

μᾶλλον πονῦσι τὴν κεφαλὴν ἡ ἀπὸ τῷ ἀκράτου; ἢ ὅτι 5 συμβαίνει δὴ τῶν κραιπαλωώντων τὸν μὲν χυλὸν αὐτῆς εἰς 
ὁ μὲν ἄκρατος παχυμερὴς ὧν εἰς τὸς πρὶ τὴν κεφαλὴν τὴν κοιλίαν κατασπᾶν τὰ ἐν αὐτοῖς ὑγρά, οἰνηρὰ καὶ ἀπε- 
πόρους ςενὸς ὄντας αὐτὸς μὲν ὁ ὑκ εἰσκίπτει, ἡ δὲ δύναμις πτὰ ἧντα, αὐτὴν δὲ ὑπολειπομένην ἐν τῇ ἄνω κοιλίᾳ ψύ. 

᾿ αὐτοῦ, ἡ ὀσμὴ καὶ θερμότης" ὁ δὲ κεκραμένος μιχθεὶς χειν τὸ σῶμα. ψυχομένου δὲ ὑγρὰ λεπτὰ συμβαίνει εἰς 
λεπτῷ τῷ ὕδατι αὐτὸς εἰσδύεται, ἔχων δὲ σῶμα, καὶ τὴν κύςιν φέρεσθαι. ὥςε κατ᾽ ἀμφότερα τῶν ὑγρῶν ἐκ- 
ΩΣ ΄ὔ ν κ» “ψν ,ὔ ᾿ ΄.»ν Ν.: ἂν Φ' ᾿ ΓΝ τῆς δυνάμεως πολι τῆς τὸ ὠχράτου, δυσπεχτότερός ἐς ν, 10 κρινομένων διὰ τῷ σώματος, καὶ καταψυχομένου, εἰκότως 
΄ Ν ς Ν ὔ ΄ ΄,΄ ΝῚ Υ ᾽ 7, « Ν .. « Ν ΄ὔ 3 τί τε γὲρ ὑγρὰ πάντων δυσπεπτότατα, καὶ τὼ σώματα ἀκραίπαλοι γίνονται" ὁ γὰρ οἶνος ὑγρὸς καὶ θερμός ἐς». 

τῶν ἐν αὐτοῖς δυνάμεων. ἔτι δὲ συμβαίνει τῶν ὑγρῶν κατασπωμένων καὶ ἐκκρινομέ- 
45 Διὸ τί μᾶλλον δύνανται πιεῖν εἰς μέθην οἱ ἀγύμνα- νων κάτω καὶ πνεῦμα ἐπάγεσθαι αὐτοῖς, ὅπερ μόνον ἀπὲ 

ξοι τῶν γεγυμνασμένων, καὶ ῥᾷον ἀπαλλάττουσιν; ἢ ὅτι τῷ οἴνου εἰς τὴν κεφαλὴν φερόμενον τὸν καρον καὶ τὴν 
οἱ ἔχοντες περίττωμα καὶ ὑγρὸν ἐν αὐτοῖς οὐρητικοὶ γί. 15 κραιπάλην ποιεῖ, κάτω δὲ ὁρμήσαντος καὶ καταψυχομένα 
νονται" ὅπορ ποιεῖ δύνασθαι πίνειν καὶ ὕστερον κούφως τῇ σώματος διὰ τὰ εἰρημένα, λύεται ὁ τῆς κραιπάλης πέ- 
ἔχειν διὼ τὸ μὴ ἐμμένειν πολυ ὑγρὸν οἰνῶδες. οἱ μὲν ἦν νος. ἔστι γὰρ ἡ κραικάλη ζέσις τις καὶ φλεγμασία λή- 
ἀγύμναςοι ὑγροὶ καὶ περιττωματικοί εἶσιν, οἱ δὲ γεγυ- Ὑγσουσα. λυπεῖ δὲ μᾶλλον τῆς μέθης, ὅτι ἐκεύη μὲν ἐξί. 
μβνασμώοι ξηροί, ὥς᾽ εἰς τὸ σῶμα τύτοις ἡ ὑγρότης ἡ ςησιν, ἡ δὲ χραιπάλη ἐν αὑτοῖς ἔσι τὸν πόνον παρέχει" 

οἰνηρὰ ἀφικνεῖται. εὐθύς τε ἦν ἀντισπᾷ τῇ ὑρήσει ἡ φορὼ Ὁ καθάπερ οὖν καὶ ὑπὸ τῶν πυρετῶν οἱ λαμβανόμενοι παΐ- 

αὕτη, καὶ ὕςερον ἐμμώον τὸ ὑγρὸν τῦτο ἐν τῷ σώματι ἴεσι μᾶλλον ἢ ἀλγῶσι, παρ᾽ αὑτοῖς δὲ γενόμενοι οἱ αὐτοί, 
βείρος ποιεῖ. κουφισθέντες τῷ πάθους, ἀλγῦσιν. ταὐτὰ γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς 

4 Διὰ τί ὁ οἶνος καὶ τετυφωμένς ποιεῖ καὶ μανικύς; κραιπάλης καὶ ἐπὶ τῆς μέθης συμβαίνει. 
δαντία γὰρ ἡ ἡ διάθεσις" ὁ μὲν γὰρ μᾶλλον ἤδη ἐν κινήν Διὼ τί μᾶλλον ἐμετιᾶν ποιεῖ ὁ ὑδαρὴς οἶνος ἃ τὸ 18 
σει, ὁ δὲ ἧττον. ἢ ὥσπερ Χαιρήμων εἶπε, “τῶν χρωμέ- 25 ὕδωρ καὶ ὁ ἄκρατος; ἢ ὅτι ἐμεῖν μὲν μάλιστα ποιεῖ τὰ ἡ 

γων γὰρ τοῖς τρόποις κεράννυται"" τἀναντία ὅν ποιεῖ οὐ ἐπιπολαςικὼ καὶ ὅσα ἀηδὴ ἐς ν. ἔςι δὲ ὁ μὲν οἶνος κατα» 
ταὐτὰ ἀλλὼ τὼ μὴ ὁμοίως ἔχοντα, ὥσπερ καὶ τὸ πῦρ κρουςικός, τὸ δὲ ὕδωρ λεπτὸν καὶ ὡς ἀηδές. διὰ μὲν οὖν 
τὰ μὲν ξηραίνει τὰ δὲ ὑγραίνει, ἀλλ᾽ ὦ ταὐτά, καὶ τή- τὸ λεπτὸν [καὶ ὧς ἀηδὲς] εἶναι κάτω διέρχεται ταχύ, διὰ 
κει τὸν κρύξαλλον καὶ πήγνυσι τὸς ἄλας. καὶ ὁ οἶνος δὲ τὸ μὴ ἀηδὲς ὁ ποιεῖ καρδιώττειν. ὁ δὲ κεκραμένς λίαν 
(ὑγρὸς γάρ ἐςι τὸν φύσιν) τὸς μὲν βραδυτέρους ἐπιτείνει Ὦ ὑκ ἔςι λεπτὸς ὥςε διαρρεῖν ταχύ, διὼ δὲ τὸ μικρὸν ἔχειν 
καὶ θάττους ποιεῖ, τὸς δὲ θώττους ἐκλύει. διὸ ἔνιοι τῶν αἷνου ἀηδὴς ἐςτιν" ταράττει γὰρ τὴν αἴσθησιν τῷ πλείους ἐν 
μελαγχολικῶν τῇ φύσει ἐν ταῖς κραικάλαις ἐκλαλυμένοι αὐτῇ τὰς κινήσεις ἐμποιεῖν, τήν τ᾿’ ὠπὸ τῷ οἴνου καὶ τοῦ 
Ὑίονται πάμπαν. ὥσπερ γὰρ τὸ λουτρὸν τὸς μὲν συνδὲν ὕδατος" αἰσθηταὶ γὰρ ἄμφω γίνονται. ὁ δ᾽ εὔκρατος τὴν 

διμένους τὸ σῶμα καὶ σκληρὺς εὐκινήτους ποιεῖ, τοὺς δὲ μὲν τῇ ὕδατος αἴσθησιν ἀφανίζει, οἴνου δὲ μαλακῦ ποιεῖ 
εὐκινήτους καὶ ὑγρὺς ἐκλύει, ὕτως ὁ οἶνος, ὥσπερ λούων 35 αἴσθησιν διὸ ἡδέως πίνεται. ἀηδὴς δὲ ὧν ὁ ὑδαρὴς οἶνος 

τὰ ἐντός, ἀπεργάζεται τῦτο. ἐτιπολαςικός ἐςι" τὸ δὲ τοίζτον ἐμετικόν ἐς ν. 
41 Διὰ τί ἡ κράμβη παύει τὴν κραιπάλην; ἢ ὅτι τὸν Διὼ τί μεθύοντες μᾶλλον διαισθανόμεθα, τὰ ἁλυκὰ 19 

ἃ. κρεμμαμίν 6“. 6. παχωμερᾷς πὰς ὧν 65. }} τὸς οτα 225. 9. τῷ εἰ 10. τὸ οπιὶ (5. ἢ δυσπεχτότερα 0». 41. πώτα Χο. ἢ 
43. ποιεῖν Χο. ἢ 15. ἔχοντες τὸ περίττωμα 5. ἢ 21. τῷ οχχ 6. ἢ 22. βάρους Χο. ἢ 24. ἤδη οπι υΥ Α1σ. ἴΠ 25. ἢ οἵα 6. ἢ 26. 
Ὅ“ὲρ οτὰ 5. ἢ 27 οἱ 28. ταῦτα 05. ἢ 29. τὸ Χ,“. [[] 30. ὀκκρυτέρους (775. 1 31. διότι 65. 1 84. ἀκινήτους 5. 1} 85. λύων (5. 

4. γλυκὺ 75. ΠΠ ἀ. ἀποχυλίζεντες τπαγχο κι. {Π 5. δὲ Χο. {[κραικαλούντων 66. }} 10. διὰ τῦ σώματος οτχ 05. Π 11. ὑγρὸς] ψυχρὸς 

Οὐ, ἃ 12. κριομένων Χο. | 13. ὅθεν 475. 8 19. ἐν ἑαυτοῖς Χ475..} 20. καὶ οἵα (5. Π χαίνσι ΤΩΔΓΡῸ με, οὐχ (5. 22. ταῦτα 05. ἢ 

δά, ὑδκρὴς) βαρὺς 05. 1} 25. τὸ ἄκρατον 09Χ.75. ἢ ποιεῖ οἷαι “1.975. ἢ 28. διὰ δὶ -- 30, ταχύ οτλ 05. ᾿ 32. αὐτῷ (5. ᾿) τὼς 

σὰ 057. 11 37. μάλιςα Χο. 
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8714 . ΠΡΟΒΑΜΜΑΤΩΝ Γ". 

καὶ τὰ μοχθηρὰ ὕδατα, νήφοντες δ᾽ ἧττον; ἢ ὅτι τὰ λυ- ὠποθνήσκειν κατάψυξις. ἢ ὥσπερ καὶ ὠπὸ τοῦ κωνείου, 

τηρὰ μᾶλλον δῆλα τοῖς μὴ ἐπιθυμῖσι, τὸς δ᾽ ἐπιθυμᾶῆντας Ὑπρο με νθὴ κατὰ μικρὸν τὸ θερμὰ τῷ οἰκείου. ἀλλὰ τρότ 
διαλανϑάνει; ὁ μὲν ὄν ἡδέως ἔχων ὁμοίως τῷ ἐπιθυμοῦντι πον ἕτερον" τὸ μὰν γὰρ τῇ τῇ ψυχρότητι πήγνυσι τὸ ὑγρὸν 

ἔχει, ὁ δὲ νήφων ὕτως ἔχει" ὁ δὲ μεθύων πλήρης. Ὁ καὶ θερμόν, ὁ δ᾽ οἶνος τῇ δεῤμιϑνε τῇ αὐτῷ μαραίνει τὴν 

20 Διὰ τί τοῖς μεθύνσι σφόδρα κύκλῳ πάντα φαύεται 5 φυσικὴν θερμότητα. ὥσπερ ὧν ὑπὸ τῷ πολλὺ πυρὸς καὶ 
φέρεσθαι, καὶ ἤδη ὡπτομέης μᾶλλον τῆς μέθης ἀριθμεῖν ἡλίον τὸ ὀλίγον πῦρ ἀποσβέννυται, ὕτως ἡ ἐν τοῖς σώμασι 
τὰ πόρρω ἀ δύνανται; διὸ καὶ σημεῖον τῆς, μέθης ποίῶνται θερμότης ὑπὸ τῆς ἐν τῷ οἴνῳ, ἐὰν ὑπερβάλλῃ. 

αὐτό τινες. ἢ ὅτι κινεῖται ὑπὸ τῆς θερμότητος τῷ οἶνου ἡ Διὰ τί οἱ μεθύοντες ἀριδώκρυοι μῶλλον; ἢ ὅτι θερμοὶ 24 

ὄψις πυκνάκις; ὥσπερ ἦν ὅταν ὑποθὴ τις ὑπὸ τὸν ὀφθαλ- καὶ ὑγροὶ γίνονται" ἀκρατεῖς ὅν εἰσίν, ὥστε ὑπὸ “μοιρῶν 
μόν, δύο φαίνεται, ὕτω καὶ τοῖς μεθύεσιν. ὑδὲν γὰρ δὶια- 10 κινεῖσθαι. 

ΓᾺΡ 
φέρει, ἐὰν μὲν ὑποθῇ, κινῇ δὲ τὴν ὄψιν, ἐδ᾽ ἐὰν ἔξωθεν Αιὼ τί ἧττον μεθύσκονται ταῖς μεγάλαις κωθωνιζό- 25 
ἢ ἔσωθεν" ὠμφοτέρως γὼρ τὸ αὐτὸ πάσχει ἡ ὄψις. ὥςε ὁ μένοι; παντων γὼρ ταὐτὸ αἴτιον ἡ κατάκρουσις, τουτές:ιν 

δύξει μίψειν τὸ ὁρώμενον, καὶ τὸ πόρρωθεν ἔτι μᾶλλον" ἔτι ἐπιπολῆς. τὸ μὲν γὰρ μεθύειν ἐν τοῖς περὶ κεφαλὴν τόποις. 
ν Φ' »Ν» “.: λ Δν » Ν Ν α΄ ε , 3 , ͵ὔ γὰρ ἧττον κρατεῖ ἀποτεινομένης τῆς ὄψεως, καὶ πλέον τὸ ἢ ὅτι δεῖ πρὸς τὸς ὕπνους ὑγρότητα ἐνυπάρχειν θερμήν; 

διάςημα ἐπὶ τῷ ἄκρῳ ποιεῖ ἡ ἐγγὺς αὕτη κίνησις. ἂν δὲ 15 αὕτη γὰρ εὔπεπτος. ἀν δὲ μὴ ἐνῇ ὑγρότης ὀλίγη ἢ δύσ- 
Π “ ε “᾽ο ,ὔ - ,ὕ ᾽ ὔ Γ2 ΝΣ» “ ’ ΝῚ Ἀ σφόδρα κινῆται καὶ ὁμαλῶς ἄνω καὶ κάτω, ἧττον κρατή- πεπτος, ὦ γίνεται ὕπνος. διὸ ἐν τοῖς κόποις καὶ μετὰ τὼ 

σει τοῦ πόρρω. πάντα δὲ ἀποτεινόμενα κύκλῳ φέρεται, σιτία καὶ τὸς πότους ὑπνωτικώτατοι γίνονται ὑπὸ τῆς θέρ-- 

οἷον οἱ ὀϊςοἱ καὶ τὰ καταρτώμενα. καὶ ἡ ὄψις ἦν δι᾽ ἀσθέ. μης. τοῖς δὲ μελαγχολικοῖς καὶ τοῖς μεγάλας πυρίας 
»Ν ΄ ΄ ΕῚ Η ΄ ἢ ᾿ , » ᾿ ε , -», 2 γειαν ταὐτὸ πάσχει ὥσπερ ὧν εἰ πόρρω ἐφέρετο. διαφέρει ἀγρυπνία, τοῖς μὲν ὅτι κατέψυκται τὸ ὑγρόν, τοῖς δὲ ὅτι. 

δ᾽ δὲν τὴν ὄψιν κινεῖν ἢ τὸ ὁρώμενον" ταὐτὸ γὰρ ποιεῖ χ ὑκ ἔςιν ἢ ὀλίγον. φανερὸν ἦν ὅτι εἰς ταῦτα βλεπτέον καθ᾽ 
πρὸς τὸ φαίνεσθαι. ἕτερον τῶν παθῶν. 

21 Διὰ τί, ὅταν ὠθρόως πίνωσι, ξηρότεραι αἱ κοιλίαι γί- Αιὰ τί οἱ οἰνόφλυγες ΕΎῚΙ καὶ μᾶλλον ὅσῳ ὧν 26 
νονται, ὅτε δεῖ ὑγραΐνεσθαι μᾶλλον ὑπὸ τῷ πλείονος; ἢ ἀκρατοποτῶσιν; ἔςι δὲ ὁ μὲν οἶνος θερμαντικός, ὁ δὲ τρό- 
ὅτι τῷ μὲν πολλῇ καὶ ἀθρόου ἀὶ κρατεῖ ἡ κοιλία, ἀλλ᾽ εἰς μος γίνεται μάλιςα ὑπὸ ψυχρῶ, διὸ οἱ ῥιγῶντες μάλιςα 
τὸν αὐτῷ ἔρχεται τόπον ὠπαθές; ἔςι δὲ ὑγρῷ τόπος ἀπέ. 25 τρέμυσιν, πολλοῖς δ᾽ ἤδη χρωμένοις μόνῳ ἀκράτῳ τροφῆς 

, « 2. “ γῳ 2 - “ , ), ᾽ , σ΄ ᾽ ΄ Ἃ ατου ἡ κύστις. τοῦ δὲ ὀλίγου κρατεῖ καὶ πέττει, ὥστε χάριν τρόμοι τε ἰσχωροὶ συνέβησαν, ὥςε ὠπορρίπτειν τοὺς 
μένον ὑγραίνει. θλίβοντας, καὶ τῷ θερμῷ ὕδατι λυόμενοι ἀναισθήτως εἶχον. 

22 Διὰ τί μᾶλλον κραιπαλῶσιν οἱ εὔκρατον πίνοντες ἢ ἕτεροι δὲ τῦτον τὸν τρόπον διαιτώμενοι, καὶ τρίψεσι χρώ- 
οἱ ἄκρατον; ἢ διὰ τὴν λεπτότητα εἰς πλείους τόπους ὁ κε- μένοι καὶ τροφῇ κρέασι, πρὸς ἀποπληκτικὰς ἀρρωστίως 
κραμώνος εἰσέρχεται, καθάπερ ἐν τοῖς ἱματίοις, καὶ ἔςι δυ- 90 ἤλασαν" οἷς τρόμοι μὲν διὰ τὴν ἀκινησίαν ἧττον ἐνέπιπτον, 

σεξζαγωγότερος" τὸ δὲ ὕδωρ λεπτομερέστερον μέν, ἀλλ πόνος δὲ ἰσχυρὸς καὶ τὸ μὴ δύνασθαι ἡσυχάζειν. ἔτι τὰ 
εὐέξοδον. ἢ διότι ἔλαττον πίνουσιν ἄκρατον διὰ τὸ μὴ δύ- μὲν τρόμν αἰτία ἡ ψυχρότης" φαίνονται γώρ, ὥσπερ εἴρη. 
γασθαι, καὶ μᾶλλον ἀπεμῖσιν; ἔτι δὲ συμπέττει τὰ λοιπά. ταῖι, οἵ τε ῥιγῶντες τῆτο πάσχοντες καὶ οἱ σφόδρα γέροντες. 
ταὐτὸ δ᾽ ἐςὶ πρόβλημα. ἀμφοτέρων δὲ τότων τῶν μὲν τὸ παΐϑος ψυχρόν, τῶν δὲ ἡ 

28 Διὰ τί ὑπὸ τῇ ἀκράτου ἀποθνήσκουσιν, ἐαΐν τις προὶ- ὃς ἡλικία" ὁ δὲ οἶνος θερμαντικώτατος, ὥσθ᾽ ὑπεναντίον ἄν τι 
Ψ ΡΥ. Ν “. ΄, -“ ͵, Δ» , ᾿ ΟΝ ανκ 4 ΄ σχνάνας πολὺ πίῃ: καὶ μὴ προϊσχνάναντες δὲ πολλοὶ τῶνωρ, συμβαίνοι. ἢ ὑθὲν κωλύει γίνεσθαι ταὐτὸ ὑπὸ ἐναντίων, 

φιλοπότων ἀϑρόον πολὺ πίνοντες ζηροὶ γίνονται" δοκεῖ γὰρ μὲ ὡσαύτως δὲ ποιόντων, οἷον καὶ ὑπὸ τῶν πάγων ἀπο-- 
ὅ τε ονος τῶν θερμῶν εἶναι τὴν φύσιν καὶ τὸ ζῆν, τὸ δὲ κάεται καὶ ὑπὸ θερμῦ, ὅταν ὁ πάγος ἀθρόον ποιήσῃ τὸ 

8. λανϑάνει Χ4. ΠΟ 7. δύναται Χ.. ΠΤ 10. γὼρ οἵη 65. ἵ 41. μὲν ὑποθῇ μὲν κι 057. ἢ κινεῖ 05. ἴ 18. οἱ οταὰ ΧΧ6. ἢ ἱςὸὶ 7476, ἢ 
ναταρτώματα 65. } 19. ὥσπερ οπὶ 5. ἢ 25. αὐτὸν σ΄ Χο. ἢ 29. ἄκρατον πίνοντες: ἡ Χο κ. ἢ ἘΑΉΨΕΡΕ 65. ἢ 30. τοῖς οἵα 5. ἢ 
85. τί οἱ ὑπὸὲ Χο. Ἱ προϊσχάνας εἰ 86. προϊσχάναντες Ὁ εἰ ρν Κη. 11 37. πιόντες Κ. 

4. καὶ οπὶ .Χε. ἢ κονίονυ 7. 1} 8. ϑερμότητι πήγυσι τὸ θερμὸν καὶ ὑγρόν 0. 11 ἅ, τῇ οἵαὰ 64. ἢ 6. ὕτω καὶ ἡ γε. ἢ 1. ὑπερβάλη 
ΖΛ Ἱ 8. 5] ἢ ὅτι θερμοὶ καὶ ὑγρὴ μᾶλλον ἢ Χο. ἢ 13. περὶ τὴν κεφαλὴν 4. ἢ 15. αὕτη] αὖ 575 εἰ γν Χο, ἂν το. ἢ εὔπεπτος 6“. ἢ 

16. κόλποις Χα. ᾿Π 17. πόνους ΧΑ, 4. ἢ 18. τοῖς μ.] τὰς μ. σ4Χ6. Π 19. ἀγρυπνίας 4Χ΄. ΠΠ τὸ ὑγρὸν ΑΖ: σοαΐςες τύτων. ἢ 30, 
οἷς οπὶ Χο 7ο. ἢ ἔπιπτον 4. ἢ 31. ἡσυχάζειν ἤδη. ἔτι 6275, αἰγατήχας ἢ τιϊουϊαπι οὐ Δ. ἢ 36. συμβαύει 75, συμβαύη 51“. ἢ 

81. ἀπὸ οοάϊοε5. 38. καὶ οαι ΧΑ. 



ΠΡΟΒΛΑΛΗΜΑΤΩΝ 1. 818 

δερμόν" ὥς᾽ ἔςι μὲν ὡς ὑπ᾽ ἐναντίων τὸ πάθος τὸ αὐτὸ Διὼ τί πρὸς τὸν γλυκὺν οἶνον ἡδίω ὄντα ὁ γίνονται 28 
ἐυμβαίνιν, ἔςι δὲ ὡς ὑπὸ τῷ αὐτῷ τὸ αὐτό, ὁ δὲ τρόμος οἰνόφλνγες; ἢ ὅτι ἐκ ἴδιον χυμὸν ἔχει ὁ γλυκύς, ἀλλ᾽ 
γϑεται μὲν ὑπ᾽ ἐνδείας θερμῖ, ἡ παντὸς ἀλλὰ τῷ οἰκείον. ἀλλότριον; φιλόγλυκυς ἦν μᾶλλον ἢ φίλοινος ἔςαι ὁ κε- 
φθείρεται δὲ τὸ θερμὸν ἢ μαράνσει ἢ σβέσει, σβέσει μὲν κρατημένς. 

ὑπὸ τῶν ἐναντίων, ὑπὸ ψυχρῖ καὶ ὑγρῦ, μαράώνσει δὲ ἐν- 5 Διὰ τί οἱ οἰνόφλυγες ὑπὸ τοῦ ἡλίου θερμαινέμενοι 29 
διίᾳ τροφῆς, οἷον οἱ λύχνοι, ὅταν μὴ ἔχωσιν ὑπόικαυμα μαλιςα χαίρουσιν; ἢ ὅτι δέονται πέψεως; ἔτι δὲ καὶ διὰ 
μηδ᾽ ἔλαιον" ἢ ὑπὸ θερμὰ ἀλλοτρίου, οἷον τὸ πῦρ ἐν τῷ τὸ κατεψῦχθαι" διὸ καὶ αἱ ἀποπληξίαι καὶ αἱ ἀποναρκώ- 
ἡλίῳ καὶ οἱ λύχνοι παρὰ τῷ πυρί, οἱ μὲν ἕν ῥιγῶντες ὑπὸ σεις τάχιςα μετὰ τὸς πότους γίνονται. 

ψυχρῖ σβεννυμένου τὸ θερμῶ τρέμουσιν. διὸ καὶ τοῖς προσ- Διὰ τί τοῖς μεθύουσιν ἐνίοτε πολλὰ φαίνεται τὸ ἣν30 

χεομένοις τὸ θερμὸν αἱ φρῦκαι γίνονται" ἐγκατακλειόμενον 10 ὁρῶσιν; ἢ ὅτι αἱ ὠρχαὶ τῶν ὄψεων ἔσω μὲν κινῶνται ὑπὸ 
γὰρ τὸ ψυχρὸν εἴσω καὶ ἀντιπεριιςάμενον ἴςησι τὼς τρί- τῷ οἶνου, καθάπερ ἡ ὅλη κεφαλή, κινουμένων δὲ τῶν ἀρ- 
χαξ' καὶ τῷ ἀρχομένῳ πυρέττειν τὸ γινόμενον ῥῖγος δ᾽ χῶν ὑκ εἰς ταὐτὸ συμβάλλουσιν αἱ ὄψεις, ἀλλ᾽ οἷον ἐπὶ 
ὁμοίαν αἰτίαν γίνεται. ἐν δὲ τῷ γήρᾳ τὸ θερμὸν μαραίνεται μέρος ἑκάτερον τῇ ὁρωμένου" διὸ δύο φαίνεται. ταὐτὸ δὴ 
τῆς τροφῆς ὑπολειπύσης. τροφὴ μὲν γὰρ ὑγρὸν τῷ θερμῷ, τῶτο γίνεται καὶ ἐάν τις κάτωθεν πιέσῃ τὴν ὄψιν" ἐκίνησε 
τὸ δὲ γῆρας ψυχρόν. οἱ δὲ οἰνόφλυγες μαραινομένης μὲν 5 γὰρ τὴν ἀρχὴν τῆς ὄψεως, ὥςε μηκέτι εἰς ταὐτὸ συμβάλ- 

τῆς οἰκείας θερμότητος τρέμουσι, κἂν εἴ τινες ἄλλοι τῶτο λεῖὶν τῇ ἑτέρᾳ. ἡ μὲν ἦν τοιαύτη κίνησις ἔξωθεν γίνεται, ἡ 

πάσχουσι διὰ τὸν οἶνον, ἡ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον τοῖς διὰ δὲ ἀπὸ τοῦ οἶνου ἔσωθεν. διαφέρει δ᾽ ἀθέν" ταὐτὰ γὰρ 
γᾶρας, ἀλλ᾽ ἔτι τρίτος ἣν τρόπος τῆς τοῦ θερμοῦ φθορᾶς. ποιήσει ὁπωσὰν κινηθεῖσα. 
ὅταν γὰρ ὑπερβάλλοντι χρῶνται ἐν τῷ σώματι, πολλὴ Διὰ τί τῶν μεθυόγτων ἡ γλῶττα πταίει; πότερον ὅτι31 

ἦσα ἡ θερμότης ἢ ὠποσβώνυσιν ἢ ἀσθενῆ ποιεῖ τὴν οἰκείαν 10 καθάπερ τὸ ὅλον σῶμα ἐν τῇ μέθῃ σφάλλεται, ὕτω καὶ 

βερμότητα ἧ ἰσχύομεν" ἔςι γὼρ ὅταν μὴ κρατῇ τὸ κινῶν ἡ γλῶττα σφαλλομένη πταίει καὶ ὁ δύναται τὴν λέξιν 
“ὦ κινυμένν, οἷον ὅταν ζύλον μακρὸν καὶ μέγα μὴ εὐκρω- διαρθρᾶν; ἢ σπογγώδης ἐςὶν ἡ τῆς γλώττης σάρξ βρεχο- 
τῶς ἔχῃ τις, τὸ ἄκρον τρέμει. γίνεται δὲ τῆτο ἢ τῷ τὸ μέν ἧν ἐξαίρεται" τότου δὲ συμβαίνοντος διὰ τὸ πάχος 
ἐχέμενον μεῖζον εἶναι ἢ τῷ τὸ κινῦν ἔλαττον. συμβαίνει τὸ ὠπὸ τῇ ὄγκε δυσκινητοτέρα ἴσα ὁ δύναται διακριβοῦν. 
δὲ σβεννυμέου τῷ θερμὰ (δοκεῖ γὼρ αἴτιον τῦτο εἶναι τοῦ 15 ἢ διότι ὅτε ἐν τῷ ὑγρῷ δυνάμεθα λαλεῖν διὰ τὴν ἀπυσίαν 
κινεῖσθαι τοῖς ζῴοις) μὴ κρατεῖν τὴν φύσιν. σημεῖον δ᾽ ὅτι τῷ ἀέρος, ὖθ᾽ ὅταν εἰς τὸ στόμα λάβωμεν ὑγρόν; ἐν τῇ 
διὰ ψυχρότητα γίνεται τὸ πάθος τοῖς οἰνέφλυξι καὶ τοῖς μέθη ἦν ἐν ὑγρῷ πολλῷ τῆς γλώττης ὅσης ἐκ ἀκριβύμεν" ὁ 
πρεσβύταις, ὅτι ἄνευ ῥίγους γίνεται ὁ τρόμος. τὸ δὲ μὴ ἀκριβὲν ἐςὶ τὸ πταίειν. ἢ διότι ἐν ταῖς μέθαις ἡ 

2 Διὼ τί ὁ ἀκροθώραξ μᾶλλον παροινεῖ τοῦ μᾶλλον ψυχὴ συμπαθὴς γινομένη πταίει; τῆς ψυχῆς υν τῦτο πα- 
μεθύοντος καὶ τῷ νήφοντος; ἢ ὅτι. ὁ μὲν νήφων εὖ κρίνει, 3) σχύσης εἰκὸς καὶ τὴν γλῶτταν ταὐτὸ πάσχειν" ὠπ᾽ ἐκεί- 
ὁ δὲ παντάτασι μεθύων διὰ τὸ τὼς αἰσθήσεις ἐπιπεπλα- νης γὰρ ἡ τοῦ λέγειν ἀρχή. διὸ καὶ χωρὶς τὴς μέθης, 
σμένας εἶναι, ὦ δυνάμενος τὸ βάρος φέρειν, ἡ κρίνει" οὐ ὅταν ἡ ψυχὴ πάθῃ τι, συμπάσχει καὶ ἡ γλῶττα, οἷον τῶν 
κρίνων δὲ ὦ παροινεῖ, ὁ δὲ ἀκροθώραξ κρίνει τε καὶ διὰ τὸφῤ φοβουμένων. 
οὖνον κακῶς κρίνει, ὥςε παροινεῖ’ ὥσπερ καὶ Σάτυρον τὸν Διὼ τί οἱ οἰνόφλυγες καὶ οἱ περὶ τὴν θάλατταν χαΐ- 32 
Κλαζομώιον ἕντα φιλολοίδορον, φεύγοντα δίκην, ἵνα ὑπὲρ 35 ρουσιν ἡλίῳ; ἢ διότι οἱ μὲν οἰνόφλυγες δέονται πέψεως, 
τὸ πράγματος λέγῃ καὶ μὴ λοιδορῆται, τὰ ὦτα ἐπέπλα- καὶ ὦμα συμβαίνει τινὼς τόπους κατεψῦχθαι; διὸ καὶ 
σαν, ἶνα μὴ ἀκύων εἰς λοιδορίαν τρέπηται" πανομέου δὲ ὠποπληξίαι καὶ ἀποναρκώσεις μετὰ τὸς πότες. οἷ. δὲ θα- 
“ὦ ἀντιδύκου ἀφεῖλον" μικρὰ δὲ ἀκόσας ἔτι λέγοντος οὐκ λάττιοι διὰ τὸ ἀεὶ ἐν ὑγρῷ εἶναι τῦτο ποίξοιν. 
ἀτέσχετο ἀλλὰ κακῶς ἔλεγε, δια τὸ αἰσθάνεσθαι μὲν κα- Διὰ τί οἱ μεθύοντες ἀδύνατοι ἀφροδισιάζειν; ἢ ὅτι 32 
κῶς δὲ κρίνειν. Ὁ δεῖ μᾶλλόν τινα τόπον ἐκθερμανθῆναι τῷ ἄλλε σώματος, 

4. ὡς οχαὰ ὕ5. ἢ ὑπεναντίον 0275, ἢ τὸ πάθος οἵὰ ᾿γ Χ9. ἔ 8. περ 65. ἢ τὸ πῦρ 0575. ἢ 9. προχεομένοις Χο. ἢ 11. τὸ οπι 
(5.1 22. οἷν} ἢ Χο. ΠΠ 23. δὲ] γὰρ Δ΄. " 25. δὴ 75. ἢ τὸ κι 05. ἢ 28. πρεσβυτέροις Χο. τρόπος 775. ἢ 29, μᾶλλον οα ΟΡ Σα. ἃ 
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816. 

οἱ δὲ διὰ τὸ πλῆθος τῆς θερμασίας ἀδυνατῦσιν. ἀποσβώ- 

νυται ἦν τὸ ἀπὸ τῆς κινήσεως, θερμὸν Ὑνόμενον ὑπὸ τοῦ 

περιέχοντος. ἢ διότι δεῖ μὲν ἐκθερμανθῆναι τὸς κάτω τό- 

πες, ὁ δ᾽ οἷνος ἄνω πέφυκε φέρεσθαι, ὥφέ ἐκεὶ ποιεῖ τὴν 

ΠΡΟΒΑΉΜΑΤΩΝ Γ. Δ. 

τὴν πρόεσιν τῷ σπέρματος; συνεκθλίβεται ἦν μάλιςα ἐν» 
τεῦθεν ὅσον εὔτηκτον τῆς τροφῆς ὄνεςι διὰ τὴν θλῖψιν. ἢ 
διότι παραθερμαινόμενα τήκεται μάλιστα" ὁ δὲ ἀφροδι- 

σιασμὸς θερμότητα ὀργάζετα.. μάλιςα δὲ ταῦτα ϑνρμα 

θερμασίαν, ἐντεῦθεν δὲ ἀπάγει. καὶ μετὰ τὰ σιτία ἥκιςα ς νεται, ἃ κινεῖται ἐν τῇ ἐργασίᾳ. οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ καὶ τὼ 
ἀφροδισιας κοΐ, καὶ κελεύουσιν ἀρις ἂν μὲν πολυ δειπνεῖν 

δὲ ὀλίγον" ἀπέπτων μὲν γὰρ ὄντων ἄνω φέρεται, πεπεμ» 

μένων δὲ κάτω τὸ θερμὸν καὶ τὸ ὑγρόν" ἡ δὲ τοῦ σπέρ- 
ματος γένεσις ἐκ τότων. καὶ οἱ κοπιῶντες ἐξονειρώττεσιν, 

πεὶ τὴν ἔδραν ἐπιδήλως συμπονεῖ. ὅτε γὰρ μὴ συνάγον. 

γόντε τὰ περὶ τὴν ἔδραν ἐνδέχεται προέσθαι, ὅτε μὴ τῶν 
ὀφθαλμῶν καταβληθέντων" τὰ μὲν γὰρ περὶ τὴν ἔδρων 
συνιόντα θλίβει, οἷον ἐκ κύςεως τῇ χειρὶ τὸ ὑγρόν, ἡ δὲ 

Υ ὡς ͵7 “ ᾽ “ ᾿Ὶ Ν Ν 

ὅτι ὑγρὸς καὶ θερμὸς ὁ κόπος" ἐὰν ἕν ἐν τῷ τόπῳ τύτῳ 10 τῶν ὀφθαλμῶν συναγωγὴ τὰ ὠπὸ τοῦ ἐγκεφάλε. ὅτι δὲ 

γένηται ἡ περίττωσις, συμβαίνει ἐξονειρώττειν. διὰ ταὐτὸ 
δὲ καὶ ἐπὶ τοῖς ἀρρωστήμασιν, ὅσοις γίνεται, συμβαύνει. 
καὶ τοῖς φοβουμένοις καὶ τοῖς ὠποθνήσκυσι συμβαύει ὡσ- 

αὐτως. 
δά 

ἢ πρεσβύτεροι; ἢ διὰ τὸ θερμὰς καὶ ὑγρὸς εἶναι πολὺ τὸ 

συρρυὲν γίνεται περίττωμα, διὰ τὸ μὴ ἀναλίσκειν τὸ σῶμα 
τὸ ὑγρόν, ὥςε ὑπερχεῖται" πρεσβυτέροις δὲ γινομένοις διιὰ 

ξηρότητα τὴν ὑπερβολὴν ἀντισπᾷ τὸ σῶμα. ἢ ὅτι μᾶλ- 

μεγάλην ἔχουσι τὰ ὄμματα τὴν δύναμιν καὶ ὁ τέκος 
αὐτῶν. πρὸς γένεσιν, δηλοῖ ἡ τῶν ἀτέκνων καὶ γονίμων 

γυναικῶν τοῖς ἐναλείαμασι πεῖρα, ὡς δέον ταύτῃ διελθεῖν 
εἰς τὸ σπέρμα δύναμιν. πίονα δὲ ἄμφω τυγχάνει ὄντω 

Διὰ τί νέοι ὄντες ἐνυρῦσι μᾶλλον, ὅταν μεθυσθῶσιν, 15 πάντων ἀεί, ἀρχός τε καὶ ὄμματα" διὰ μὲν ἦν τὴν συν- 
εργίαν κοινωνεῖ τῆς θερμασίας, διεὶ δὲ ταύτην λεχτύνεται 
καὶ συναποκρίεται πολυ εἰς τὸ σπῴμα. ὕτε γώρ, ἂν μὴ 
πῖον ἦ, ὁμοίως γρύσει ἡ θερμότης, ὅτε πῖον ὃν μὴ συμπο- 
“ . » » ἈΕῚ δον τ Ὁ ἷἶ 
γυν, οἷον ἔν τῇ κοιλίᾳ ἀλλά οἱ νεφροὶ τῶν ἀλλων μά- 

λον ὑπνωτωκώτεροί εἰσιν οἱ νέοι τῶν πρεσβυτέρων; διὸ τοὺς 2) λιςα αἰσθάνονται διὰ τὴν γειτνίασιν. καὶ αὐτὴ δὲ ἡ τοῦ 

μὲν νέως καθύπνες ὄντας λανθάνει ἡ ὁρμὴ τοῦ ὕρε ἐκπί- 
πτόσα πρὶν διεγερθῆναι, τὸς δὲ πρεσβυτέρους οὔ, καθάπερ 
ἐδὲ τῶν ἔξωθεν κινήσεων ὑδὲν ἧττόν τι λανθάνει αὐτοὺς ἢ 
τὸς νέυως. δῆλον δέ" καὶ γὼρ αὐτοὶ οἱ νέοι ἐν τοῖς βαθυ- 
τάτοις ὕπνοις μάλιςα ἐνυρέσιν. 

85 Διὰ τί τὸ ἔλαιον πρὸς τὰς μέθας συμφέρει, καὶ τῷ 
δύνασθαι πίνειν τὸ καταρροφεῖν; ἢ διότι ἐρητυκόν ἐς ι καὶ 

τῷ πόματι προοδοποιεῖ; 

Δ’. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ. 

Διὼ τί ὁ ἀφροδισιάζων καὶ ὁ ἀποθνήσκων ἀναβέλ- 

λει τὰ ὄμματα, καθεύδων δὲ καταβάλλει; ἢ διότι ἄνω- 

θεν τὸ θερμὸν ἐξιὲν ἀναστρέφει ἵνα περ ὁρμᾷ" ἐν δὲ τῷ 
ὕπνῳ κάτω συνάγεται, διὸ ῥέπει κάτω; συγκλείονται δὲ 
οἱ ὀφθαλμοὶ παρὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν ἔτι νοτίδα. 

2 Διὰ τί τῶν πλείοσιν ἀφροδισίοις χρωμένων ἐπιδηλό- 
τατα ἐνδίδωσι τὰ ὄμματα καὶ τὰ ἰσχία, τὰ μὲν ἐγγὺς 
ὄντα, τὰ δὲ πόρρω; πότερον ὅτι καὶ ἐν αὐτῇ τῇ συνυσίᾳ 
ἐπιδηλότατα συμπονεῖ ταῦτα τῇ ἐργωσίᾳ συνιόντα περὶ 

σπέρματος πάροδος παρὰ τοὺς τόπνς τέτυς ὅσα ἐκιδηλὅ-- 
φτατα ἱκανή ἐς! λεπτύνειν" ἀφαιρεῖ γάρ, ἀλλ᾽ οὐ προστέ- 
θησι πλησιάζασα. 

Διὰ τί καὶ οἱ ἀφροδισιαζοντες καὶ οἱ εὐνῦχοι ἃ χρώ- 3 
25 μένοι ἀφροδὶσίοις ὁμοίως ἀμφότεροι τὰ ὄμματα πρὸς ὀξυω- 

σίαν βλάκτονται; ἢ ὅτι τοῖς μὲν διὰ λαγνείαν, τοῖς δὰ 
διὰ τὴν πήρωσιν τὰ ἄνω ξηραὶ γύεται μᾶλλον τῷ δίύοντος, 
ἐπιδηλότατα δ᾽ ἐν τούτοις, ὅσων τὸ ἔργον ἐςὶν ἀκριβές" ἡ 

δ᾽ ὄψις τοῖστον. κατασπωμένων δὲ τῶν ὑγρῶν τὰ ἄνω ζη- 
80 ραίνεται. ὁ μὲν οὖν ὠἀφροδισιασμὸς δῆλον ὅτι τῦτο ποιεῖ" 

τοῖς δὲ εὐνύχοοις τὰ τε σκέλη οἰδεῖ καὶ αἱ κοιλίωι εὖλυ- 
«οι ὡς κάτω μεδιςαμένε τὰ ὄγρε- 

Διὰ τί ἄνθρωπος μόνον, ὅταν ἄρχηται δύνασθαι ἀφρο- 4 
δισιαζειν, ἡβᾷ, τῶν δὲ ἄλλων ζῴων ὅτα τρίχας ἔχει ἐθένς 

85 ἢ ἐπειδὴ κατὼ τὼς ἡλικίας μεταβάλλει τὰ ζῷα εἰς τύναν- 
τίον; φωνή τε γὰρ βαρεῖα ἐξ ὀξείας γίνεται, καὶ δασύνω- 
ται ἐκ ψιλῶν" δῆλον ὄν ὡς καὶ τὰ ἐκ γενετῆς δασέα ζῷα, 
ψιλοῖτ᾽ ἄν, ὁ δασύνοιτο, σπερματικεὼὶ γινόμενα. ὁ πάσχει 

δὲ τοῦτο διὰ τὸ τὰ σπερμαίγοντα ξηρότερα γίνεσθαι κα 

2. γιόμενον (5, ἢ 5. ϑερμανσίαν 65. 1 4114.. ὀνειρώττειν 05. ἢ 15. ἱννρῶσι 55. ἢ 16. καὶ ὑγρὺς οἵα Δα, ΠΠ 20. πρεσβύτων εἰ 28. 
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ΠΡΟΒΔΉΜΑΤΩΝ Δ. 811 

εἰραιότερα, ἐξ ὧν θρὶξ φύεται. δῆλον δὲ ἐκ τὸ μὴ ἐν ταῖς πλείῳ χρόνον παρέξει πόνον. ἔμν φέ τις κινήσῃ τι ἀλλό- 
ὑλαῖς φύθαι τρίχα" ςεγαναὶ γὰρ αἱ οὐλαί, ἐλλ᾽ αὐκς τριαν, ποῦτο πόνον παρέξει, οὐκ ἐν τῇ αὐτῷ χώρᾳ ὄν' ἃ 
ὠρειαί. μηδὶ τοῖς παιδίοις καὶ γυνειξύ' ὑγρὼ γὰρ καὶ συμβήσεται τοῖς μὴ ὀργῶσι ποιδσί τι τῶν εἰρημένων. 
ἄμφω, ἀλλ᾽ ξηρά. Διὰ τί νήςεις θᾶττον ἀφροδισιάζυσιν; ἢ διότι οἱ πό- 9 

5 Διὶ τί ἡ ἀνυκοδησίᾳ ὁ συμφέρει πρὸς ἀφροδ)σιασ-- 8 βοι κενώτεροι οἱ τῇ σώματος νήςεσι, πλήρεσι δὲ πλήρεις" 

μούς; ἢ ὅτι τὸ μέλλον ὠφροδὶσιαζειν σῶμα δεῖ τὰ ἐντὸς κωλύεσιν ἕν τὴν εἰς τὸ σπέρμα ὑγρότητα διεξιέναι. δῆλον 
θερμὸν εἶνφι καὶ ὑγρόν; τρίτην δὲ ἐν τοῖς ὕπνοις μᾶλλον δὲ ἐπὶ τῆς κύςεως" ὁ γὰρ δύνανται πλήρους ὅσης ταχὺ 
ἃ ἐν τῷ ἐγρηγορῶακι" διὸ καὶ ταχὺ καὶ ἄνευ ἐργασίας οἱ ἀφροδὶσιαζειν. 
ἐζονειρωγμοὶ γίνονται, ἐγρηγορῦσι δὲ μετὰ πόνε. ἅμα δὲ Διὰ τί οἱ νέοι ὅταν πρῶτον ἀφροδισιαζειν ἄρχωνται, 10 
τὸ σῶμα τοιοῦτον καὶ εἱ πόδες ὑγρότεροι καὶ θερμότεροι" τὴ αἷς ἂν ὁμιλήσωσι, μετὰ πὴν πρᾶξιν μισοῦσιν; ἢ διὰ τὸ 
σημεῶν δέ, ὅτι καθενδόντων θερμοί, ὡς ἅμα τοῖς ἐντὸὸ μεγάλην γίεεσθαι τὴν μεταβολήν; τὴς γὰρ συμβαινέσης 
αὕτως ἔχοντες. ἡ δ᾽ ἀγυποδησίᾳ τὐναντίον ποιεῖ᾽ ξηραίνει ὕςερον ἀηδίας μεμνημένοι, ὡς αἰτίαν ἢ ἐπλησίασαν φεύ- ἢ 
“γγαὶρ καὶ ψύχει. ὥστ᾽, εἴτε ὠδύνατον μὴ θερμῶν ἔντων γαυσιν. ; 
ἐἀφροδισιάσαι εἴτε χαλεπόν, ἀνάγκη ἀσύμφορον εἶναι πρὸς Διὼ τί οἱ ἱππεύοντες συνεχῶς ἀφροδισιαςικώτεροι γί- 11. 
τὰν τῶν ἀφροδισίων χρῆσιν, (ὅ νονται; ἢ ὅτι διὰ τὴν θερμότητα καὶ τὴν κίνησιν ταὐτὸ 

6 Διὰ τί ἐκλύεται μάλιστα τῶν ζῴων ἀφροδισιάσας πάσχεσιν ὕπερ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ; διὸ καὶ τῇ τῆς ἐπεχούσης 
ἄνθρωπος; ἢ διότι πλεῖξον προΐεται σπέρμα κατὰ λέγον Ἁλικίας ἐπιδόσει περὶ τὰ αἰδοῖα μείζω τὰ μόρια ταῦτα γί- ἤ 
τὸ σώματος; διὰ τί δὲ πλεῖξον προΐεται; ἢ ὅτι ἥκιςα ἐκ- νεται. ἀεὶ ἦν τῇ κινήσει ταύτη χρωμένων εὔροα τὰ σώματα ἃ 
πονεῖ τὴν τροφὴν καὶ φύσει ὑγρὲν καὶ θερμόν ἐστι τῶν γίνεται καὶ προωδοπεποιημένα πρὸς τὸν ἀφροδισιασμόν. 
ζῴων μάλιςᾳ; ὧν τὸ μὲν πριεῖ σπέρμα πολύ, τὸ δὲ τὴν Ὁ Διὰ τί, ὅταν ἄρξωνται ἀφροδιφιάζειν δύνασθαι, οἱ 12 
φύσιν στερματικὴν ποιεῖ" καὶ γὰρ τὸ σπέρμα τοιοῦτόν χρῶτες ὄζυσι, πρότερον δ᾽ ὧς ὄζωσι πρὸ ἥβης ὅτε οἱ ἄνδρες 
ἐς!ν, ἕως ἀν σωζηται. ὕτε αἱ γυναῖκες; ἢ ὅτι τὰ ἄπεετα τός τε χυμὸς ἀεὶ χεΐ- 

Ἴ Διᾷ τί τὸ ἀφροβισιέζεν γινομένε διὰ θερμότητα, τῷ ρους ἔχει (ἢ γὰρ ὀξυτέρους ἢ ἁλμυρωτέρες ἢ πικροτέρυῷ 
δὲ φόβου ὄντρς ψυκτικῷ καὶ τῷ ἀποθνήσκειν, ἐνίοις, ὅταν καὶ τῶς ὀσμὼς δυσωδεςέρας, τὰ δὲ τεπεμμώνα ἢ γλυκεῖς 
γένωνται ἐν τύτρις τοῖς τάθεσι, σπέρμα προέρχεται; ἢ ὅτι 5 ἢ ἧττον ἀγλευκεῖς, καὶ τὰς ὀσμὰς εὐωδεστέρας ἢ ἧττον 
γψυχομένων ἐνίων τόπῳν ἕτεροι ὑποθερμαίνανται, τήν τε δυσώδεις; τοῦτη δ᾽ ἐστὶ δῆλον ἐπὶ πάντων θεωμώνοις καὶ 
εὐκείαν ἔχοντες θερμότητα, καὶ δεχόμενοι τὴν τῶν κατα φυτῶν καὶ ζῴων. ἀφαιρεθέντων δὴ τῶν εὐπέκτων, τὰ ὑπο- 
γυχρομώων τότων; ὥςε καταψυχομώων μὲν συμβαίνει, λειπόμενα ἄπεπτα, οἷον δὴ καὶ ἐπὶ τῆς τέφρας ἀναλω- 
οὐ διὰ τὸ ψύχεσθαι μέντοι, ἀλλᾷ διὰ τὸ θερμαίνεσθαι. θέντος τοῦ γλυκέος πικρὰ καὶ κονία, καὶ ὁ ἱδρὼς ὡλμυρός. 

δῆλον δὲ καὶ τῇ ὄψει" τῶν γὰρ φοβυμένων τὰ ἄνω λει- 30 πέττει δὲ ἡ φυσικὴ θερμότης τὸ σπέρμα, ὃ μικρὸν ὃν πολ- 
φειμεῖ, τὰ δὲ κάτω ὑγραίνεται, καὶ κοιλία καὶ κύστις 

λύεται. ὑπιὸν ὃν τὸ θερμὸν ἐν μὲν τῷ φόβῳ κάτω, ἐν δὲ 
τῷ θανάτῳ κῴτωθεν ἄνω, ἐξυγραῖνον τῇ θερμότητι ποιεῖ 
τὴν τὸ στέρματος ἔξοδον, 

λὴν ἔχει δύναμιν" ἐκ πολλῖ γὰρ ὀλίγον συγκεκεφαλαίω- 
τάι. διὸ ὅταν ἀπέλθῃ, ἐκλύονται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μᾶλ- 

λον καὶ καταψύχονται" ὥςε ἀπεκπτότεροι οἱ χυμοὶ γίνον- 
ται μᾶλλον, ἀναςομουμένων τῶν πόρων διὰ τὴν ἔκκρισιν 

Διὸ τί οὐ δεῖ μὴ ὀργῶντα οὔτε ἀφροδισιάζειν οὔτε 35 αὐτῇ. ἁλμυρώτεροι ἦν οἱ τῶν παίδων ἱδρῶτες καὶ δυσω- 
ἐμεῖν ὅτε πτάρνυσθαι οὔτε φῦσαν ἀφιέναι; ἢ ὅτι μὴ ὁρ- 

γῶντες ὁμοίως ἔχομεν τοῖς ἐκ τῆς γὴς ἀνασπωμένοις, οἷς 
τροσεκσπῶταί τι ἀλλότριον ἢ ἐγκαταλείπεται ἀποσπασθέν; 

ἅταν δὲ ὃ δεῖ μὲν ἐξαρθῆναι, κολοβὸν δὲ ὑπολείπεται, 

δέςεροι διὰ τὴν ἀπεψίαν" καὶ ἐὰν τύχῃ τοιαύτη ἡ φύσις 

σῦσα ὥστε δυσώδη ἔχειν τὴν ὑπός σιν τῷ ἱδρῶτος, τύτοις 

μᾶλλον ἐπισημαίνει καὶ ἐν τοῖς τόποις τούτοις μάλιστα, 

οἷον μασχάλη, ἐν ᾧ μάλιςα καὶ τοῖς ἄλλοις, 
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Διὰ τί, ἐὰν μὲν ἐκ τῷ σπέρματος τῷ ἡμετέρα γένηται 

τὸ ζῷον, τῦτο ἡμέτερον ἔκγονόν ἐςιν, ἐὼν δὲ ἐξ ἄλλε τινὸς 

ἢ μέρους ἃ ἀποκρίσεως, ἐχ ἡμέτερον; ἡσσαι γὰρ σηπο- 

μέων πολλὰ καὶ ἐκ τὸ γεύματος. τί δὴ οὖν, ἐὰν μὲν 

ΠΡΟΒΑΒΜΜΑΤΩΝ Δ. 
1 

Διὰ τί τὸ ὠφροδισιάζειν ἤδιςον, καὶ πότερον ἐξ ἀνάγ- 15 
κῆς ἢ ἕνεκά τινος ὑπάρχει τοῖς ζῴοις; ἢ ἡδὺ μέν ἐςιν ἦτοι 
διὼ τὸ ἀπὸ παντὸς τῇ σώματος ὠπιώαι τὸ σπέρμα, ὥσπερ 
τινές Φέσῦν. ἢ καὶ ὠπὸ παντὸς μὲ μὴ ὠπιέναι, διὰ δὲ 

τοίδτον οἷον ἡμεῖς, ἡμέτερον, ἐὰν δὲ ἀλλότριον, ἕ; ἢ γὰρ 5 τοιάτου εἰς ὃ πάντες συντείνουσιν οἱ πέροι τῶν φλεβῶν; 

ἅπαντα προσήκει ἢ ὑθέν. ἢ πρῶτον μῶν, ὅτι ὅτω μὲν ἐξ 

ἡμετέρου γίνεται, ἐκείνως δὲ ἐξ ἀλλότριου, ὅσα ἐξ ἀπο- 

καθάρματος γίνεται καὶ δακρίσεως:; καὶ ὕλως ἐθδὲν τῶν τοῦ 

ζῴου ζῶιον γεννᾷ ἀλλ᾽ ἢ τὸ σπέρμα. τὸ δὲ βλώπτον καὶ 

ὅσης ἦν τὴς ἡδονῆς ὁμοίας τῆς ἐν τῷ κνησμῷ, τῦτο συμ- 

βαίνει γίνεσθαι ὥσπερ δὲ ὅλοῳ τῷ σώματος. ὁ δὲ κνησμὸς 
ἡδύς ἐςιν, ὑγροῦ ἔξοδος πνευματώδιυς ἐγκατακεκλεισμών 
παρὰ φύσιν. ἡ δὲ γονὴ τοιότου εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἔξοδος. 

τὸ κακὸν ὑθενός ἐστιν οἰκεῖον, ἐδὲ τὸ ἀλλότριον" οὐ γὰρ (ο ἔςι δὲ καὶ ἐξ ἀνάγκης ἡδὺ καὶ δνεκά τινος, 1 ἀνάγκης 

ταὐτὸ τότου τι εἶναι καὶ τότου ἀλλότριον ἃ ἕτερον ὰ κα- 

κόν. αἱ δὲ ἐκκχρίτεις καὶ σήψεις ὑχ ἡμέτερα, ἀλλ᾽ ἕτερα 
καὶ ἀλλότρια τῆς φύσεως ἡμῶν εἰσίν. ἡ γὰρ ὅσα ἐν τῷ 

μὲν ὅτι ἡὶ εἰς τὸ κατὰ φύσιν ὁδὸς ἡδύ ἐςιν, ἐαὰν ἢ αἰσθητή, 
ἕνεκα δέ τινος ἵνα γένεσις ἦ ὥῴων" διὰ γὰρ τὴν ἡδονὴν 
μᾶλλον ὁρμᾷ πρὸς τὴν μῖξιν τὰ ζῷα. 

σώματι γίνεται, τῇ σώματος θετέον, ἐπεὶ καὶ φύματα γί- Διὼ τί ἡ λαγνεία πρὸς νοσήματ᾽ ἔνια τῶν ὠπὸ φλέ- 16 

νεται, ἃ αἴρουσι καὶ ἐκβάλλουσιν. καὶ ὅλως ὅσα παρὼ .5 γμάτος συμφέρει; ἃ ὅτι περιττώματός ἐςιν ἔξοδος, ὥστε 
φύσιν, πάντα ἀλλότρια" παρὼ φύσιν δὲ πολλὰ καὶ τῶν συνεχκρίνεται πολλὴ περίττωσις; τὸ δὲ φλέγμα περίττωμα. 
συγγινομένων ἐςΐν. εἰ οὖν ἐκ μόνου τύτου τῶν ἡμετέρων ’ Διὰ τί τὼ ἀφροδίσια τὴν κοιλίαν ψύχει καὶ ξηραύει; 11 
γίνεται ζῶον, ὀρθῶς ἂν τὸ ἐκ τότε γινόμενον ἔκγονον ἡμέ- ἢ ψύχει μέν, ὅτι ἐκκρίνεται τὸ θερμὸν ἐν τῇ μίξει; ξηραι- 
τερον εἴη μόνον. καὶ ἐκ τῷ σπέρματος δὲ ἄν τι ἄλλο γέύη- νει δὲ ἡ μῖξις" ἐξατμίζεται γὰρ τῷ θερμὰ ἐξιόντος, ἐξέρ- 
ται, οἷον σκώληξ σαπώτος, ἢ καὶ ἐν τῇ μήτρῳ διαφθα- ἢ χεται δὲ ψυχομένου, ἔτι καὶ ἡ θερμότης ἐν τῇ ὁμιλίᾳ 
ρέντος, οἷον ἃ λέγεται τέρατα, ἐκ ἔκγονα λεκτέον. ὅλως ξηραίνει. 

γὰρ ἐκ διεφθαρμένου γινόμενα οὐκέτι ἐξ ἡμετέρου ὄντας Διὰ τί, ὅσοις αἱ βλεφαρίδες ῥέουσι, λάγνοι: ἢ διὼ 18 
γίνεται, ἀλλ᾽ ἐξ ἀλλοτρίου, ὥσπερ τὰ ἐκ τῶν ἀποκρίσεων, τὸ αὐτὸ καὶ διότι οἱ φαλακροί; ἔςι γὰρ μόρια ἄμφω 
οἷον τὸ ἐκ τῆς κόπρου. σημεῖον δὲ ὅτι ἐκ διεφθαρμένου ταῦτα τοῦ αὐτοῦ. ἔς δὲ τὸ αἴτιον" ὁπόσαι πρεσβυτέρου 
πάντα τὼ τοιαῦτα γίνεται" μὴ ἐκ διαφθειρομένου γὰὼρ 25 γινομένου μὴ αὐξάνονται τῶν συγγενικῶν τριχῶν, ἅπασαι 
τοῦτον πέφυκε γίνεσθαι οἷον ἂν ἢ ἐξ ἧ τὸ σπέρμα, ἐὰν τῶτο πάσχεσιν ἐν ταῖς λαγνείαις. κεφαλὴ γὰρ καὶ ὀφρὺς 
ἐξ ἵππου, ἵππος, ἐὰν δὲ ἐξ ὠνθρώπου, ἄνθρωπος. καὶ αὐτό καὶ βλεφαρὶς συγγενικαὶ τρίχες. τύότων δὲ μόνον ἐνίοις αἱ 
τε ὁ τιμῶμεν τὸ σπέρμα, ἀδὲ πᾶν τὸ ἐν τῇ γενέσει. περαι- 
νόμενον. καὶ γὰρ ὑγρὸν καὶ ὄγκος τις καὶ σὰρξ γίνεται. 

ὀφρύες δασύνονται πρεσβυτέροις γινομῴοις (δὶ ἣν δὲ αἰτίαν, 
εἴρηται ἐν ἄλλοις), αἱ ἕτεραι δὲ διὰ τὸ αὐτὸ ἄμφω λείκυσιν, 

ποτὲ δί, διὰ τὸ μήπω ἔχειν τὴν φύσιν, ἀλλ᾽ ἢ τοσῦτον 30 αἴτιον δὲ ὅτι καταψύχει τὰ ἄνω ἡ λαωγνεία ὀλέγαιμα ὄνται, 
μόνον τῆς φύσεως, ὅτι ὅτω διάκειται ὥςε γενέσθαι ἐξ αὐτῇ 
τοίῦτον οἷον ἡμεῖς" ἐκ δὲ διεφθαρμένου ἐδὲ τοιῦτον. διὰ 

ὥςε ἃ πέττει τὴν τροφὴν ὁ τόπος" ὦ λαμβάνυσαι δὲ τρο-- 
φὴν ἐκρέουσιν αἱ τρίχες. 

ταῦτα ὅτε ἐξ ἑτέρου τῶν ἐν ἡμῖν ὅτε ἐκ τότου διεφθαρ- Διὰ τί ὑρητιῶντες ἀ δύνανται ἀφροδισιάζειν; ἢ ὅτι19 
μώνου ἢ ἀτελῶς ἔχοντος τὸ ἔκγονόν ἐςιν ἡμέτερον. πλήρεις γίνονται οἱ τόρ τὸ δὲ πλῆρες ὑγροῦ οὐ δέχαταε 

Διὰ τί ἐν τῷ ὕδατι ἧττον δύνανται ἀφροδισιάζειν οὗ 3ς ἄλλο ὑγρόν. 
ἄνθρωποι; ἢ ὅτι ἐν ὕδατι ἐϑὲν τήκεται, ὅσα ὑπὸ πυρὸς Διὰ τί αἱ ἰζίαι τὸς ἔχοντας κωλύουσι γεννᾶν, καὶ 20 

τήκεται, οἷον μόλιβδος ἢ κηρός" ἡ δὲ γονὴ τηκομένη φαΐ- ἀνθρώπες καὶ τῶν ἄλλων ζῴων ὅ τι ἂν ἔχῃ; ἢ ὅτι ἡ ἰζία 
νεται πυρί πρὶν μὲν γὰρ ἡ τρῖψις ἐκθερμάνῃ, ὁ τήκεται. γίνεται μετας ἄντος πνεύματος" διὸ καὶ ὠφελεῖ πρὸς τὰ 
οἱ δὲ ἰχθύες ὦ τρίψει ὀχεύουσιν. μελαγχολικά. ἔςι δὲ καὶ ὁ ἀφροδισιασμὸς μετὰ πνεύ- 
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ματος ἐξόδου. εἰ ἵν ὁδοποιεῖται ἡ ὁρμὴ γινομένου αὐτῷ, ὁ εἰς ὃν πέφυκο ὠποκρίνεσθαι κατὼ φύσιν, καὶ πόνε ἐγγυο- 
ποιεῖ ὁρμᾶν τὸ σπέρμα, ἀλλὰ δον ΤΑΣ, μαραίνει μών τὸ πνεῦμα ἐξιὸν. ἀνοιδεῖν ποιεῖ, καὶ συνεκκρίνει αὐτήν, 

ἦν τὴν συντονίαν τῷ αἰδοίου. οἷον τὸ ὸὶ μὲν ἔρον εἰς κυύςιν, ἡ δ᾽ ἐξικμασμώνη τροφὴ εἰς κοι- 

21. Διὰ τί οἱ ὠφροδισιάζοντες ἐκλύονται καὶ ὠσθενέξεροι λίαν, τὸ δὲ δάκρυον εἰς ὄμματα, μύξαι δ᾽ εἰς μυκτῆρας, 
γίνονται ὡς ἐπὶ τὸ πολύ; πότερον διὰ τὸ ἀπὸ πάντων ἔκ- 5 αἷμα δὲ εἰς φλέβας. ὁμοίως δὴ τότοις καὶ ἡ γονὴ εἰς ὄρχεις 

τρισὶν εἶναι τὸ σπέρμα, ὥςε οἷον οἰκοδομήματος αἱ ὡρμο- 
γίαι, καὶ τοῦ σώματος οὕτω σειομένη ἡ σύνθεσίς ἐστι τῷ 

- ἀκεληλυϑέναι τι, οἷον εἰ τὸ αἵμα ἐξέλθοι ἢ πᾶν ὅ τι ἄλλο 

μέρος. ὕτω σφόδρα ἐπίκαιρον τὸ ἐξιόν ἐςι, καὶ ὃ ἐκ πολ- 

καὶ αἰδοῖα. οἷς δὴ οἱ πόροι μὴ κατὰ φύσιν ἔχεσιν, ἀλλ᾽ 

ἢ διὰ τὸ ἀποτυφλωθῆναι τὸς εἰς τὸ αἰδοῖον, οἷον συμβαννει 

τοῖς εὐνούχοις καὶ εὐνοχίαις, ἣ καὶ ἄλλως, εἰς τὴν ἕδραν 

συρρεῖ ἡ τοιαύτη ἰκμνάς" καὶ γὰρ διεξέρχεται ταύτῃ. ση- 

λῆς γύεται τροφῆς ὀλίγον, οἷον τὸ ἀμύλιον ἐκ τῷ ςαιτός. 10 μεῖον δ᾽ ἐν τῇ συνοσίᾳ ἡ συναγωγὴ τῷ τοιότε τόπου καὶ ἡ 
Διὼ τί οἱ ἀφροδισιάζοντες καὶ ὑρητιῶντες ἐντείνουσιν; σύντηξις τῶν περὶ τὴν ἔδραν. ἐὰν ἦν ὑπερβάλλῃ τις τῇ λα- 

ἢ ὅτι πληρουμένων τῶν πόρων ὑγρότητος, τὸ σπέρμα ὑπε- γνείᾳ, τούτοις ἐνταῦθα συνέρχεται, ὥστε ὅταν αὶ ἐπιθυμία 
ξων ἐν ἐλάττονι τόκῳ πλείονά τε ὄγκον ποιεῖ καὶ αἴρει; γώηται, τῦτ᾽ ἐπιθυμεῖ τῆς τρέψεως εἰς ὃ συλλέγεται. ἡὶ δ' 
ἐπίκειται γὰρ τὸ αἰδοῖον ἐπὶ τοῖς πόροις. ἐπιθυμία καὶ ἀπὸ σιτίων καὶ ἀπὸ διανοίας γίνεται. ὅταν 

23. Διὰὼ τί ἡ σύντασις γίνεται τῷ αἰδοίου καὶ ἡ αὔξησις; ι5 γὰρ κινηθῇ ὑφ᾽ ὁτῶν, ἐνταῦθα τὸ πνεῦμα συντρέχει, καὶ 
ἃ διὰ δύο, διά τε τὸ βάρος ἐπιγίνεσθαι ἐν τῷ ὄπισθεν τῶν τὸ τοίστο περίττωμα συρρεῖ ὃ πέφυκεν. κἀν μὲν λεπτὸν ἢ ἢ 
ὄρχεων αἴρεσθαι (ὑπομόχλιον γὼρ οἱ ὄρχεις γίνονται) καὶ πνευματῶδες, τούτου ἐξελθόντος, ὥσπερ αἱ συντάσεις τοῖς 
διὰ τὸ πνεύματος πλορῦσθαι τὸς πόρους. ἢ τῷ ὑγρῷ αὐξα- παισὶ καὶ τοῖς ἐν ἡλρκίᾳ, ἐνίοτε οὐθενὸς ὑγροῦ ἐκκριθέντος, 
νομένου καὶ μεθιςαμώου ἢ ἐξ ὑγρῦ γινομένου ὁ ὄγκος παύονται. ὅταν δὲ κατασβεσθῇ τὸ ὑγρόν. ἐὼν δὲ μηδέτερον 
μείζων γύεται; τὰ λίαν δὲ μεγάλα ἧττον αἴρεται διὼ τὸ Ὁ τότων πάθῃ, ἐπιθυμεῖ ἕως ἄν τι τότων συμβῇ. οἱ δὲ φύ- 
“τορρωτέρω τὸ βάρος τῷ ὑπομοχλίου γίνεσθαι. σει θηλυδρίαι ὅτω συνες σιν ὥς ἐκεῖ μὲν μὴ ἐκκρίνεσθαι 

Διὰὼ τί οἱ ἀφροδισιαάζοντες ἢ οἱ τοῦτοι δυσώδεις, οἱ δὲ ἃ ὀλίγην, ὕπερ τοῖς ἔχουσι κατὰ φύσιν ἐχκρίνεται, εἰς δὲ 
καῖδες οὖ; καὶ τοῦ καλουμένου γράσου ὄζουσιν. ἢ τῶν τὸν τόκον τοῦτον, αἴτιον δὲ ὅτι παρὰ φύσιν συνες ἄσιν" 
πνευμαΐτων, ὥσπερ εἴρηται, τὰ μὲν τῶν παιδίων πέττει τὸ ἄρσενες γὰρ ὄντες ὕτω διάκεινται ὥςε ἀνώγκη τὸν τόπον 
ὑγρὸν καὶ τὸς ἱδρῶτας, οἱ δὲ τῶν ἀνδρῶν ἄπεκτοι; 25 τῦτον πεπηρῶσθαι αὐτῶν. πήρωσις δὲ ἡ μὲν ὅλως ποιεῖ 

᾿Διὰ τί ἐν τῷ θέρει οἱ μὲν ἄνδρες ἧττον δύνανται φθόρον, ἡ δὲ διαςροφήν. ἐκείνη μὲν ἦν ὑκ ἔςιν" γυνὴ γὰρ 
ἀφροδισιάζειν αἱ δὲ γυναῖκες μᾶλλον, καθάπερ καὶ ὁ ἂν ἐγένετο. ἀνάγκη ἄρα παρεςράφθαι καὶ ἄλλοθί που ὁρ- 
στοιητὴς λέγει ἐπὶ τῷ σκολύμῳ “μαχλόταται δὲ γυναῖκες, μᾶν τῆς γονικῆς ἐκκρίσεως. διὸ καὶ ἄπληςοι, ὥσπερ αἱ 

ἀφαυρότατοι δέ τοι ἄνδρες." πότερον ὅτι οἱ ὄρχεις καθένται γυναῖκες" ὀλίγη γὼρ ἡ ἰκμάς, καὶ ἀ βιάζεται ἐξιέαι, καὶ 
μᾶλλον ἢ ἐν τῷ χειμῶνι; ἀνάγκη δέ, εἰ μέλλει ἀφροδὶ- 3. καταψύχεται ταχύ. καὶ ὅσοις μὲν ἐπὶ τὴν ἔδραν, οὗτοι 
σιάζειν, ἀνασπάσαι. ἢ ὅτι αἱ θερμαὶ φύσεις ἐν τῷ θέρει πάσχειν ἐπιθυμοῦσιν, ὅσοις δ᾽ ἐπ᾿ ἀμφότερα, οὗτοι καὶ 
συμπίστουσιν ὑπερβάλλοντος τοῦ θερμοῦ, αἱ δὲ ψυχραὶ δρᾶν καὶ πάσχειν" ἐφ᾽ ὁπότερα δὲ πλεῖον, τότου μᾶλλον 
βάλπουσιν; ἔςι δὲ ὁ μὲν ὠνὴρ ζηρὸς καὶ θερμός, ἡ δὲ γυνὴ ἐπιθυμῖσιν. ἐνίοις δὲ γίνεται καὶ ἐξ ἔθους τὸ πάθος τῦτο. 

ψυχρὼ καὶ ὑγρά. τῷ μὲν ἦν ἀνδρὸς ἡμαύρωται ἡ δύναμις, ὅσα γὰρ ἂν ποιῶσι, συμβαίνει αὐτοῖς χαίρειν καὶ προΐε- 
τῶν δὲ θάλλει ἐπανισουμένη τῷ ἐναντίῳ. 35 σθαι τὴν γονὴν ὕὅτως. ἐπιθυμῦσιν ὃν ποιεῖν οἷς ὧν ταῦτα 

Διὰ τί ἔνιοι ἀφροδισιαζόμενοι χαίρουσι, καὶ οἱ μὲν γίνηται, καὶ μᾶλλον τὸ ἔθος ὥσπερ φύσις γίνεται. διὰ 
ἅμα, δρῶντες, οἱ δ᾽ ὕ; ἢ ὅτι ἔςιν ἑκάςῃ περιττώσει τόπος το ὅσοι ἂν μὴ πρὸ ἥβης ἀλλὼ περὶ ἤβην ἐθισθῶσιν ἀφρο- 

22 

24 

25 

26 

8. συγωνίαν (5. ἢ 5. τὲ ἁπάντων 4. ἢ 7. ἡ οτι Χ6. ἢ 8. τι οπὶ Χο. ἢ ἐξέλθη Ο. Χο. τῇ ἡ τι (275. Π 10. ςέατος 05 Χ. 

γι. ἢ 12. ὅτι οτα 057. ἢ ἐξιὸν 5. 13. ὄγκον τε σ΄ ΧΑ,Α. ᾿ 11. αἴρεται 6477. ὑπομόχλιοι (5. [ἃ καὶ οι σ΄. Χο γο, ἢ 418. πλη- 

πιεύματος 5. 1 28. λέγει] ἡσίοδος Χί6. ἢ] κολύμω “Χο 775, κολύμμω 65. ἢ 29. τοι τε Χ5. ἢ 32. ὑπερβάλοντος 65, ὑπερβάλλοντος 
ἃ .Ψ.5. 1 3Δ. ἀνδρὸς ὅν ΘΟ. ΧΟ. 1] 31. ἕςιν ογὰ (". 

4. πόνος οὖ 4. ἢ γινομένου Χ5. 1. ἐπιτυφλωθῆναι 9779, μὴ ἀποτνφλωθῆναι Χο. Π 9. ταύτην Χο. ἢ 13. τότ᾽ Χο. ἢ 14. ἀπὲ 
τῶν σιτίων καὶ διανοίας Χ 4. ἢ 16. λεττὴ 0572, λεκὴ Χο. ἢ Ε17. πιευματώδης 05.Χο. ἢ 18. καὶ οτὰ Χο. ἢ 19. κατισβέσθη 775. ἢ 22. 

ἐκκρίνεσθαι εἰς τόνδε τὸν τόπον. αἴτιον “5, ἢ 23. πεὶ Χο, ἢ 26. φθοράν 65 ἢ μὲν ογχὰ Χο. ἢ 28. γεικῆς Χ΄. ἢ ἄπλυςοι 5. ΠΠ 80. 

τι Ζ5. ἡ 31. πάσχειν - οὗτοι οτα (5. Ι 35. ὧν οτὰ 9. ἢ 86. γδετα Χο. 

Μ 

-- 
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δισιάζεσθαι, διὰ τὸ γίνεσθαι αὐτοῖς ἐν τῇ χρείᾳ τὴν ἵτε μὴ κρατουμένης ἐξεφύετο τοῖς μὲν αἱ τρίχες τοῖς δὰ 
μνήμην, ἅμα δὲ τῇ μνήμῃ τὴν ἡδονήν, διὰ δὲ τὸ ἔθος τὼ πτερά. τὸ δὲ σπέρμω γίνεται ἐν τοῖς τοιύτοις πλεῖστοι 

ὥσπερ πεφυκότες ἀπιθυμῖῆσι πάσχειν" τὼ μώτοι πολλὰ καὶ τόποις καὶ ὥραις, οἷον ἐν τῷ ἔαρι" ἡ γὰρ φύσις αὐτῶ 

καὶ τὸ ἔθος ὥσπερ πεφυκόσι γίνεται. ἐὰν δὲ τύχῃ λάγνος ὑγρὼ καὶ θερμή. διὰ ταὐτὸ δὲ καὶ οἱ ὄρνιθες λάγνοι καὶ 
ὧν καὶ μαλακός, καὶ θᾶττον ἕκαςια τότων συμβαίνε. ς οἱ χωλοί" ἡ γὰρ τροφὴ ἀμφοτέροις κάτω μὲν ὀλίγη δι 

27 Διὰ τί μάλις᾽ αἰσχύνονται ὁμολογεῖν οἱ ἐκιθυμῖῆντες τὴν ἀναπηρίαν τῶν σκελῶν, εἰς δὲ τὸν ἄνω τόπον ἔρχεται 
ἀφροδισιάζεσθαι, ἀλλ᾽ ὁ πιεῖν ὑδὲ φαγεῖν ὑδὲ ἄλλο τῶν καὶ εἰς σπέρμα συγκρίνεται. 

τοιύτων ὑδέν; ἢ ὅτι τῶν μὲν πλείςων ἀναγκαῖαι αἱ ἐπιθυ» Διὼ τί, ἐὰν ἀφροδισιαάζῃ ὁ ἄνθρωπος, οἱ ὀφθαλμοὶ 32 
μίαι, ἔνια δὲ καὶ ἀναιρεῖ τὸς μὴ τυγχάνοντας" ἡ δὲ τῶν ἀσθενῦσι μάλιςα; ἢ δῆλον ὅτι ὠπολείποντος τῷ ὑγρᾷ τῦτα 
ἀφροδισίων ἐκ περιουσίας ἐς ἵν. 40 γίναται; τεκμήριον δ᾽ ὅτι ἡ γονὴ ψυχρά ἐςιν" ὁ γὰρ γί 

28 Διὰ τί οἱ μὲν ἄνδρες τὸ χειμῶνος, αἱ δὲ γυναῖκες τὰΤ:ὀ νεται ὑγραί, ἐὰν μὴ διαθερμάνη τὰ θερμα.. δὲ δεῖται τή- 
θέρους ὁρμητικώτεραι πρὸς τὰ ἀφροδίσια; ἣ ὅτι οἱ μὲν ξεως" κέχυται γὰρ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὥσπερ τὸ αἷμα. 
ἄνδρες θερμοὶ μᾶλλον καὶ ξηροὶ τὼς φύσεις, αἱ δὲ γυναῖ- 

κες ὑγραὶ καὶ κατεψυγμώναι; τοῖς μὲν ἦν τὸ ὑγρὸν καὶ Ἐ- ΟΣΑ ΔΠῸ ΚΟΠΟΥ͂, 
τὰ θερμὸν αὔταρκες πρὸς τὴν ὁρμὴν τῷ χειμῶνος (ἡ δὲ τῇ 5 Διὼ τί μακροὶ μὲν ἧντες οἱ περίπατοι ἐν τοῖς ὁμαλέσι 
σπῴματος γένεσις ἐκ τύτων), ταῖς δὲ τὸ θερμὸν ἔλαττον κοπιαρώτεροί εἰσι τῶν ἀνωμάλων, βραχεῖς δὲ ἀκοπώταροις 
καὶ τὸ ὑγρόν ἐςι πεπχγὸς διὰ τὴν ἔνδειαν τῷ πυρός" τῦτο ἢ ὅτι ἥ τε πολλὴ κίνησις ποιεῖ κόπον καὶ ἡ ἰσχυρά. τρι- 
δὲ θέρους. ταῖς μὲν οὖν σύμμετρον τὸ θερμόν, τοῖς δὲ αὐτὴ δὲ ἡ σπασματώδης, πολλὴ δὲ ἡ συνεχὴς καὶ μία. 

πλέον τῷ ἱκανῶ" τὸ γὰρ ἄγαν πολὺ ἐκλύει τῆς δυνάμεως. ἐν μὲν ὧν τοῖς ἀνάντεσιν, ἐὰν ἢ μακρά, ἀνάπαυσις γύεται 
διὸ καὶ τὰ παιδία τῷ θέρους λεπτότερα" συμβαίνει γὰρ Ὁ ἡ μεταβολή, καὶ ὁ μακρὰ ἡ κίνησις, ἀδὲ ἱππὼν αὐτῶν, 

εὖρ ἐπὶ πῦρ φέρειν. διὰ τὴν μεταβολήν" ἐν δὲ τοῖς ἐμαλέειν ἡ ἡ ὁμοιότηφ τοῦ 
29 Διὰ τί ὅσοι θερμοὶ τὴν φύσιν, ἐὰν ἰσχυροὶ ὦσι καὶ σχήματος ἡ διαλαμβάνει δὰ ἀναπαύει τὰ μέρη, ἀλλὰ 

εὐτραφεῖς, ἐὰν μὴ ἀφροὰσιάσωσι, χολή τε προΐσταται συνεργάζεται πρὸς τὸ συνεχῆ τὴν κίνησιν εἶναι. ὅταν δὲ ἥ 
αὐτοῖς πολλάκις καὶ ἔκπικρον ὑποχωρεῖ καὶ φλέγμα ἀλ- βραχεῖα, διὰ μὲν τὸ πλῆθος τὴς κινήσεως ἐν τοῖς ἐπιπέδοις 
μυρὸν γίνεται, καὶ ἀλλοχροῦσιν; ἢ ὅτι. μετὰ τῷ σπέρματος 25 ὁ γίεται κόπος" ἐν δὲ τοῖς ἀνάντεσιν διὰ τὸ τὴν μεταβο- 
ἀεὶ περίττωμα συναπέρχεται; διὸ καὶ ἐνίοις τῶν πνευμα- λὴν ἰσχυρὰν γίνεσθαι καὶ ἐναντίαν, ὁτὲ μὲν ἄνω ὁτὲ δὲ 

τικῶν ἰχθύων πλύντρου ὄζει ἡ γονή. ὠφροδισιαϊζουσι μὲν κάτω, ποιεῖ κόπον. τοιαύτη δέ, ὡς φαμών, ἐν τοῖς ἀνάν»- 
ἵν τῦτο συναπέρχεται, ὥς ὁ λυπεῖ" μὴ ὡπτομένις δὲ τῆς τεσιν, ἐν δὲ τοῖς πεδινοὶς τὐναντίον. 
ὁμιλίας τὸ περίττωμα ἐκπικρῦται ἡ ἁλμυρὸν γίνεται. Διὰ τί τοῖς λειποψυχῆσι καὶ τοῖς ἐκ τῶν γυμνασίων 

90 Διὼ τί ἀφροδισιαςοιοὶ οἱ μελαγχολικοί; ἢ ὅτι πνευ- 3) διαλνομένοις ἐλάττους τε οἱ ὄγκοι καὶ ὀξντεραι δυκοῦσιν 

ματώδεις, τὸ δὲ σπέρμα πνεύματος ἔξοδός ἐςιν. οἷς οὖν εἶναι αἱ φωναί; ἣ ὅτι «αἴ τε φωναὶ ἐλάττους φανόμεναι 
πολὺ τὸ τοῦτον, ἀνάγκη πολλάκις ἐπιθυμεῖν τότους ἀπο- ὀξύτεραι φαίνονται (σημεῖον δὲ ὅτι μιμύμενοι τὸς πόρρωθεν 
καθαίρεσθαι" κουφίζονται γάρ. ὀξὺ φθέγγονται) καὶ οἱ ὄγκοι ἐλάττους; 

81 Διαὶ τί καὶ οἱ ὄρνιθες καὶ οἱ δασεῖς ἄνθρωποι λάγνοι: Διὰ τί ἡ γαςὴρ μόνον λεπτύνεται τῶν γυμναζομέων; ἃ 
πότερον ὅτι ὑγρότητα ἔχουσι πολλήν; ἢ ὅ (τὸ γὰρ θῆλυ 3ς αὶ ὅτι πλείςη ἡ πιμελὴ περὶ τὴν γαςέρα; 
ὑγρὸν μῶν, ἀλλ᾽ ὁ δασύ), ἀλλ᾽ ὅτι ἀμφότεραι αἱ φύσεις Διὰ τί τὸ πῖον τετριμμένον γίεται τοῖς πονῦσιν; ἢ ἃ 
πεττικαὶ πολλῆς ὑγρότητος διὰ θερμότητα; σημεῖον δὲ αἱ διότι τὸ πῶον τήκεται θερμαινόμενον, ἡ δὲ κίνησις θερμαίνει, 
τρίχες καὶ τὰ πτερά. ἢ ὅτι πολυ τὸ ὑγρόν, καὶ κρατεῖται ἡ δὲ σὰρξ ὁ τήκεται. 
ὑπὸ τῷ θερμϑ; ὅτε γὰρ ὧν μὴ πολλῆς ὕσης τὴς ὑγρότατος Διὰ τί δὲ τὰ περὶ τὴν κοιλίαν πιότατα; πότερον ὅτι 5 

9. ἡ - ἰς 6] αἱ -- εἰσίν 65, ἢ 12. πρὸς] εἰσι πρὸς 65, 1 45. τὸ οτι Χο. ἢ τὸ ροβὲ δὲ οπι Χο. ἢ 18. οἢ] ἐςι Χο, 1 ταῖς 
ΠΟ ΧΉΖα. ᾿ 20. γὰρ τὸ πῦρ Χο. ΠΠ 22. ἐὰν --- 23. εὐτραφεῖς οἵα 4, || 32. τὸ οτι Χ4 75. Π 37. ὑγρότητος πολλᾷς Α 5. ||, 39. οὔτε 
γὰρ οακ 

3. ἀφι 6“. ἢ! 6. εἰς -- Ἴ. σνγκρίνεται οἵα “5. ἢ 6. ἄρχεται 74. ἢ 1λΔ. ΠΕΡῚ δα, ἢ 15. μὶν οπὶ ΧΚ“. ἢ 17. οὐ τοιούτη Κα. ἢ 18. σπερμα.-- 

᾿ τώϑης ΟἿΟΝ. 7, σπερματώδεις. Χ, ὑπερματώδης ἈΖ5. ἢ ἡ οπι 1.5. ῃ[ 20. μακρὰ 6: οεἰογὶ μικρὰ. ΠΠ 23. εἶνα; τὴν κθησιν Δ΄ 5. ΠΠ 80. ὀξύ» 

τεροι 47. 1" 31. αἱ οπι 0514 5, ἢὶ 32. μιμόέμεναι ΧΑ, καὶ 36. τετρυμμένον 65. ἢ 87. τήκεται μὴ θ. 1.5. ἢ ἡ δὲ κήηεις θερμαίκει ογα (5. 
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ἐγγύς ἐστι τῆς τροφῆς; ἐν ὅσῳ οὖν τἄλλα παρ᾽ ἐκείνης ῥίπτειν ἃ λιθάζοντα; ἢ ὅτι σπασμωδέςερον τὸ διὰ κενῆς 
λαμβάνει, αὐτὴ πολλάκις λαμβάνει. ἢ ὅτι ἥκιςα πονεῖ. ἐστίν; οὐ γὼρ ὠπερείδεται πρὸς οὐδῷ, ὥσπερ ὁ βάλλων 
καμπὰς γὰρ ὑκ ἔχει, πρὸς τὸ ἐν τῇ χειρὶ βέλος. ὁμοίως δὲ τύτῳ καὶ ὁ πώτα- 

6 Διὰ τί οἱ κόποι μᾶλλον παύονται, ὅταν τις τῷ ἐλαίῳ θλος πρὸς τοὺς ἁλτῆρας καὶ ὁ ϑέων παρασείων πρὸς τὰς 
ὕδωρ συμμίξας ἀνατρίψηται; ἢ ὅτι μᾶλλον εἰσδύεται τὸ 5 χεῖρας. διὸ ὁ μὲν μεῖζον ἄλλεται ἔχαν ἢ μὴ ἔχων ἀλ-Ὶ 
ἄλαιον μετὰ τὰ ὕδατος; ἐὰν δὲ αὐτὸ καθ᾿ αὐτὸ ἧἦ, οὐχ τῆρας, ὁ δὲ θᾶττον θεῖ πκρασείων ἢ μὴ παρασείων. 
ὁμοίως παρεισδύνει διὰ τὸ ἐπιπολαςικὸν εἶναι. μᾶλλον ὅν Διὰ τί ἡ ταχυδρομία καὶ ἐπ᾿ ἀνθρώπιε καὶ. ἐπὶ τῶν9 

. μαλαίττεται τὸ σῶμα εἰσδυομώνου, ἐπεὶ τὸ ἔλαιόν ἐστι ἄλλων ζῴων νοσηματικοὺς ποιεῖ τὰ περὶ τὴν κεφαλήν; 

φυσει θερμόν, τὰ δὲ θερμὰ καὶ ξηραίνει καὶ σκληρύνει, καίτοι ὅλως ὁ δρόμος κατασπᾶν δοκεῖ κάτω τὰ περιττώ- 
πρὸς δὲ τὸς κόπυς ἀξύμφορόν ἐςιν ἡὶ ξηρασία καὶ ἡ σκλη- 10 ματα, ὥσπερ ὁ περίπατος" διὸ καὶ παχύνονται τὰ σκέλη 
ρότης" μετὰ δὲ τὸ ὕδατος ἀνατριφθὲν ἧττον ξηραίνει. οἱ πολλὰ περιπατοῦντες, ὅτι εἰς τὰ κάτω ὑπονος εἶ ἄνωθεν 

χ] Διὰ τί τοῖς κοπιῶσι. προστάττοσιν ἐμεῖν, εἴπερ ὁ ἔμε- καὶ ἡ τροφὴ καὶ τὰ περιττώματα, καὶ ἡ μὲν κίνησις ταὐτὸ 

τὸς κοπῶδές ἐςιν; ἢ κόπος γίεται ὀςῶν θλωμένων καὶ ποιεῖ, ἀλλ᾽ καὶ ταχεῖα διὰ τὴν συντονίαν καὶ τὴν ἀπνευς αν 

πιζομέων καὶ κοπιωμένων, ταῦτα δὲ ὑπὸ τῶν ἐκτός τινος ἐκθερμαίνει τὴν κεφαλήν, καὶ τὰς φλέβας ἐμφυσᾷ τὲς 
πάσχοι ὧν ἢ τῶν ἐν τῷ σώματι, καὶ τῦτο διττῶς ἢ γὰρ 15 ἐν αὐτῇ, καὶ σπαςικας τῶν θύραθεν ποιεῖ δυνάμεων, οἷον 

σιιρκῶν ὑπερτεινεσῶν τὴν δύναμιν αὐτῶν, ἢ σώματος μ- Ψύχες καὶ ἀλέας καὶ τῶν ἐκ τοῦ θώρακος, ὧν εἰσιόντων 
θέντος συχνν τῷ ἄλλῳ σώματι, χώραν οἰκείαν ὑκ ἔχον- νοσεῖν ἀνκγκαῖον τὸν τόπον ἐς ν. 

τος, οἷα τὼ περιττώματά ἐςιν. πάντα γὰρ τὰ ἐκτὸς ἡμῖν Διὰ τί κοπιῶσι μὲν μᾶλλον ἐν τοῖς ὁμαλοῖς ἢ ἐν τοῖς 10. 

“πορικπτόμενα βάῤη κοπωδέςερα τῶν τοῦ σώματος μερῶν, ἀνωμάλοις τόποις, θᾶττον δὲ βκδίζυσι τὴν ὁμαλὴν ὁδὸν ἢ 
"ὧν τύχῃ ταθμῷ ὄντα αὐτῶν ἐλαφρότερα. σημεῖον δὲ τῶν 20 τὴν ἀνώμαλον; ἢ ὅτι ἀκοπώτερον μῶν ἐς! τὸ μὴ ἀεὶ ἐν τῷ 
αἰσημένων' οἱ γὰρ πλεῖον βεβρωκότες καὶ πεπωκότες, ἔλατε αὐτῷ σχήματι ποιεῖσθαι τὴν κίνησιν, ὃ συμβαίνει ἐν τῇ 
τὸν πονήσαιντες ἢ νήςεις ὄντες, μᾶλλον κοπιῶσι διὰ τὸ μὴ ἀνωμάλῳ πορείᾳ μᾶλλον; θῶττον δὲ πορεύονται, ὅτι ἧττον 
τὴν οἰκείαν χώραν ἔχειν τὼ σιτία ἔντα ἄπεπτα. ἐπεὶ δὲ ὁ παρὰ φύσιν κινοῦνται. ἐν μὲν οὖν τῷ ὁμαλῷ μικρὰ ἡ 
κόπος σύντηξιν ποιεῖ, ἡ δὲ σύντηξις περίττωμά ἐς!, τοῦτό ἄρσις καὶ θέσις καὶ πυκνή ἐς», ἐν δὲ τῷ ἀνωμάλῳ τούὐ- 

ἀξιν ὃ τὸν κόπον ἐν ἡμῖν ποιεῖ, πλανώμενον ἀτάκτως καὶ 25 ναντίον. ἔςι δὲ τὸ αἴρειν παρὰ φύσιν" βίᾳ γάρ ἐς πᾶσα, 
προσπῖπτον ὀςοῖς τε καὶ νεύροις καὶ τοῖς ἐντὸς τῆς σαρκὸς ὦρσις. τὸ δὲ παρ᾽ ἑκάστην βάσιν γινόμενον μυιρὸν πολὺ 
ἐἰραιοῖς οὖσι καὶ ἀνεῳγμώνοις. ὁ οὖν ἔμετος ἐξάγων αὐτὸ γύεται παρὰ πολλάς. 
ὅν αἴτιον τοῦ κόπε, εἰκότως ἀκόπες ποιεῖ" λείπει γὰρ οἷον Διὰ τί τὼ ἐπίπεδα, κοπιαρώτερα ἐγκατακεῖσθαι τῶν 11 
ἦν ἐν ἀρχῇ τοῦ πόνε τὸ σῶμα. κοπῶδες δ᾽ ἐςὶν ὁ ἔμετος κοίλων ἐςίν; ἃ διὰ τὸ αὐτὸ καὶ τὰ κυρτὰ τῶν ἐπιπέδων; 
ὁ τῇ τῆς γινομένης ἐν αὐτῷ κινήσεως ὑπερβολῇ, ἀλλ᾽ ὅταν 30 ἐφ᾽ ἔνα γὰρ τόπον συναθροιζόμενον τὸ βαρος ἐν τὴ καθέδρᾳ 
συμβῇ μὴ καλῶς ἐξεμέσαι" λειφθέντων γὰρ πολλῶν σι- ἢ κατακλίσει τῇ θλήψει ποιεῖ πόνον. τὸ μὲν οὖν κυρτὸν τῦ 
΄΄Μ καὶ ᾿ “ ᾿ς Ἁ -᾿ ») τίων. περιττωμάτων τούτοις ἐνόντων, τὸν τοῦ ἐμέτου 

πόπον γίεσθαι συμβαΐει, καθάπερ ἐπὶ τῶν πεπληρωμένων 
εἴρηται. εἰ οὖν μηδ᾽ ἐκοίνοις ὁ πόνος ἐςὶ τοῦ κόπυ αἴτιος, 

εὐθέος, τοῦτο δὲ τοῦ κού μᾶλλον τοιοῦτόν ἐς" τὸ γάρ 
σῶμα ἡμῶν ἐςὶ περιφερέςερον ἢ εὐθδύτερον, τῶν δὲ τοιότων 
κατὰ πλέον ἅπτεται τὼ κοῖλα ἢ τὼ ἐπίπεδα. διὰ ταῦτα 

ἀλλὰ τὸ οὕτως ἔχοντας πονῆσαι, ὑδ᾽ ἂν τοῖς μὴ ἐξαιρῦσι 35 δὲ καὶ τὰ ἐνδιδόντα τῶν μὴ ἐνδιδόντων ἀκοπώτερά ἐς τ καὶ 
τὰ σιτία ὁ ἔμετος εἴη τῷ κόπε αἴτιος" χρὴν γὰρ πᾶσι τοῖς ἐγκατακλιθᾶναι καὶ ἐνέζεσθαι. 

ἐμοῦσι γύεσθαι κόπον, γύίονται δὲ ἀκοπώτεροι πολλοὶ 
ἐμέσαντες. 

8 Διὰ τί κσπιαρώτερόν ἐςι τῷ βραχώνι τὸ διὰ κενῆς 

Δ 
Διὼ τί οἱ βρωχεῖς περίκατοι κοπώδεις εἰσῷ; ἢ ὅτι 12 

᾿ς ἢ 7, .} , δι. ἂν - Ν᾽ δ᾽ ἐκ 
ἀνώμαλοί εἰσι; πολλάκις γὰρ ἴςασθαι ποιοῦσιν. τὸ 

τοῦ ἐναντίου εἰς τοὐναντίον πυκνὼ μεταβάλλειν κοπῶδές 

4. ἔξι οτἱ Χο, ἘΞ 2. ἥκιςα αὕτη χ. Χο. ΤΠ 6. ἂν 05.ὄ α 10. ἀσύμφορόν 775. ἢ ἡ ροβὲ καὶ οπλ 0 Κη. ἢ 16. σαρκικῦν ΧΉΤσ, ἢ 
49. κοπωδίφατα Αγ. ἢ 38. αἴτμν ὃν τὸ κόπν ἀκόπνς εἰκότως Χ5. ἢ 29. δ᾽ οπι ΡΥ Χ4. ἢ 31. ληφθέντων σ5.Χ“. ἴ σημείων (5. 37. 

«κιλλὰ Χο. : 

4. σπασματωδίφερον 7) σκασματωδίςερον τῶ βραχίαι Χο. ἢ 8. τῇ οπι Χο. ἢ τοῦτο (5775, τούτου Χο. Π 12, ἃ οἵα σ“ΧΎ75. 
13. τὴν ροβὲ καὶ οπὶ Χ5. ἢ 14. ἐκφυσᾷ 65. ἵ 18. μὲν ροϑὲ μᾶλλον Χο, οπι 65. ἢ 22. δὲ] γὰρ ΟΣ ΧΎΤΟ. 24. ὁμάλω Χο. ἢ 

28. χοχιαρότερα 779. ἢ 30, τρόπον Χ5. ᾿ 36. ἱνέξεσθαι 4775, ἀνίξεσθαι Χ'“. 
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Διὼ τί οἱ μὴ σφόδρα συντόνως τρέχοντες ἐν τῷ ῥυθμῷ 16 
ἀναπνέεσιν; πότερον ὅτι πᾶς ῥυθμὸς ὡρισμένῃ μετρεῖται 

43. Διὰ “ἶ οἱ ἐπὶ τῶν ἵππων ὀχούμενοι, ὅσῳ ἂν μᾶλλον κινήσει, τοιαύτη δ᾽ ἐςὶν ἡ δι᾿ ἴσα οὖσα, ὅπερ οἱ τροχρίε 

θέῃ ὁ ἵππος, τοσούτῳ μᾶλλον δακρύεσι τὰ ὄμματα; πό- ζοντες ποιοῦσιν. ἅμα ἦν ἀρχόμενοι τροχάζειν ἀναπνέωσιν,᾿ 
τερον διὰ τὸ ψυχρότερον εἶναι τὸν ἀεὶ προσπίπτοντα ἀέρα, 5 ὥςε τὴν ἀναπνοὴν δὲ ἴσα γινομένην, διὼ τὸ τῇ ἴσῃ κινήσει 

“ ὅσῳ ὧν ἐλάττω χρόνον ἅπτηται τοῦ σώματος, ὅπερ ἐπὶ μετρεῖσθαι, ῥυθμὸν ποιεῖν. ἢ ὅτι πᾶσα μὲν ἁπλῶς ἀνα-- 

ἐςι" συνήθειαν γὼρ οὐδετέρῳ ποιεῖ, ὅ ἐςιν ἄκοπον. ἀμφοῖν 
δ᾽ ἅμα ὑκ ἐνδέχεται συνήθειαν γίνεσθαι. 

τῶν γυμνῶν θεόντων συμβαίνει; τὸ δὲ ψῦχος δάκρυον 
ποιεῖ: ἢὶ διὰ τοὐναντίον; καὶ γὰρ τὸ θερμὸν ποιεῖ δακρύειν, 
οἷον ὁ ἥλιος" ἡ δὲ κίνησις θερμότητα ποιεῖ; ἢ διὼ τὴν ὑπὸ 

πνοὴ δι᾿ ἴσε γίνεται τοῖς κατὼ φύσιν αὐτῇ χρωμένοις καὶ 
μὴ κατέχωσιν; καθημένοις μὲν οὖν καὶ βαδίζεσι μετρίας 
οὔσης τῆς τοῦ σώματος κινήσεως, οὐκ εὔδηλος ὁ ῥυθμὸς 

τοῦ ὠέρος. πληγήν; ὡς γὰρ οἱ ἄνεμοι ταράττουσιν οἱ ἐξ 10 γίεται" συντόνως δὲ τρέχμσιν, οὐ παρακολυθούσης τῇ κι- 
Ύ Ὰ ἃ ἐναντίας τὼ ὄμματα, οὕτως ὁ ὠὴρ προσπίπτων, ὅσῳ ἂν 

“ ᾿ς ͵ Ἁ ιἶ ΄ὔ΄ 
θᾶττον ἐλαύνῃ, τοσότῳ ον ποιδὶ τὴν πληγὴν μαλακῆν. 

΄ ΄- ; , 3 ὔ ἰοῳ Ν, ΄ ᾽ νήσει τῆς αἰσθήσεως, οὐ δυνάμεθα συνορᾶν τὸν τῆς ἀνα- 
πνοῆς ῥυθμόν. ἐν δὲ τῷ μετρίως τροχάζειν μέτρον ἡ κίνησις. 

44 Διὼ τί τὰ μὲν ἄλλα τριβόμενα σαρκοῦνται μέρη, ἡ αἰσθητὸν τῆς ὠναπνοῆς ποίῶσα τὸν ῥυθμὸν δηλοῖ, 

δὲ γαςὴρ λεπτοτέρα γίνεται: ἢ ὑδὲ αὐτὴ ἐκ προσωγωγὴῆς, Διὼ τί ἐν τῷ τροχάζειν ἐκπνευματοῦσθαι δυκεῖ ἡμῖν 11 
ἀλλὰ ςιφροτέρα; οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὁχ ὁμοίως γε καὶ ἡ σάρξ, 15 ὁ ἀήρ; πότερον ὅτι κινούμενοι διὰ τοῦ τροχάζειν τὸν συ- 
διὸ καὶ τὸ πρόβλημα ἐςιν. ὅλως γὰρ ἐν τοῖς γυμνασίοις νεχῇ τοῖς σώμασιν ἡμῶν ἀέρα κινοῦμεν, ὅ ἐςὶ πνεῦμα: 
καὶ πόνοις μάλιςα λεπτύνεται ἡ γαςύρ. αἴτιον δ᾽ ὅτι τὰ διόπερ οὐ δοκεῖ Μένον, ἀλλὰ καὶ κατ᾽ ἀλήθειαν ἐκπνευ- 
“πίονα βερμαινόμενα τήκεται, καὶ τὼ φύσει τάσιν ἔχοντα ματοῦται ὁ ἀήρ. ἢ διότι τροχαζοντες προσκόπτομεν τῷ 
μᾶλλον. τὸ δὲ ϑέώμα ἐςὶ φύτει ἔχον τάσιν" ἀλλὼ διὰ ἀῤι, τότε δὲ συμβαίνοντος μᾶλλον αἴσθησιν λαμβάνομεν 
τὸ πιαίνεσθαι τάχιςα ἀεί τινα ἔχει πιότητα, ἐὰν μὴ κα- Ὦ τοῦ ἀέρος διὰ τῆς κινήσεως. εἰκότως, οὖν ἡμῖν ἐχπνευμα- 

15 

μένῃ τινὰ νόσον. αἴτιον δὲ τούτυ ὅτι ἐγγύς ἐς! τῆς τροφῆς. 
ἐπεὶ ἦν ὅλως ἡ πιμελὴ οὐκ ἔςι φύσει ἀλλ᾽ ἐπόκτητον, καὶ 

᾿ » ᾽ »“" -Ψ ς ΄ ) ς » οὐ τῶν ἀναγκαίων μερῶν ὥσπερ ἡ σάρξ, καὶ ἡ τῶν γυ- 
μνασίων κίνησις καὶ ἡ τῆς τράψεως θερμαίνουσαι τήκουσιν 

αὐτὴν καὶ τὴν τροφὴν ἐκπλεονάζωσαν νέμεσι τοῖς ἄλλοις 25 

μορίοις. διὸ αἱ μὰ καθέδραι τὴν κοιλίαν πιαΐνεσι, τὸ δ᾽ 
ἄλλο σῶμα λεπτύνεσιν, αἱ δὲ κινήσεις καὶ αἱ ἱ τρίψεις τὴν 
μὲν κοιλίαν λεπτύνεσι, τὸ δ᾽ ἄλλο σῶμα παχύνυσιν. 

Διὼ τί ἐκ τῶν μακρῶν καὶ σφοδρῶν ὁδῶν καὶ δρόμων, 

τοῦσθαι δοκεῖ" τοῦτο γὼρ συμβαίνει διὰ τὴν φοράν. 
Διὰ τί μᾶλλον θέοντες ἢ βαδίζοντες πίπτυσιν; ἣ ὅτι 18 

μᾶλλον πρὶν κινεῖσθαι αἴρυσιν; τὸ γὰ θέειν τοῦ βαδίζειν 
τούτῳ διαφέρει. 

Διὰ τί ποτε ἀναβαίοντες μν» τὰ γόνατα πονοῦμεν, 19 

καταβαίνοντες δὲ τὲς μηρός; ἢ ὅτι ὅταν μὲν ἀναβαίνωμεν, 
ἀναρριπτοῦμεν ἄνω τὸ σῶμα, καὶ ἡ σπάσις πολλὴ τοῦ 
σώματος καὶ ἡ ὠπὸ τῶν γονάτων γίνεται, δὶδ᾽ πονοῦμεν 

τὼ γόνατα" ἐν δὲ τοῖς κατάντεσι, διὰ τὸ ὑποφέρεσθαι τοῖς 
ὅταν ςῇ τις ἐπ᾿ ἄκρων τῶν δακτύλων, σείοντωι τῶν ποδῶν 30 σκέλεσι, τοῖς μηροῖς ἀποςηριζόμενοι πονοῦμεν αὐτούς. εἶθ᾽ 
αἱ πτέρναι καὶ σπῶται κάτω προπετῶς: ἢ διὰ τὴν συνέ- 

χειαν καὶ σφοδρότητα τῆς κινήσεως οὐκ ἀναπαύεται ὁ 
σεισμὸς τῷ ἀνθρώπῳ τῶν νεύρων; τοῦ μὲν γὰρ ὅλε σώμα-- 
τος κρατεῖ ἡ ψυχὴ πολλάκις, μορίων δ᾽ οὔ, ὁπόταν πως 

ἅπαν τὸ παρὰ φύσιν γινόμενον πόνον καὶ λύπην παρα- 
σκευάζει. ἔς δὲ τὸ κατὰ φύσιν τοῖς μὲν γόνασιν ἡ εἰς τὸ 
πρόσθεν κλάσις, τοῖς δὲ μηροῖς ἡ εἰς τοὔπισθεν. ἐν μὲν ἦν 
τοῖς ἀνάντεσι τὰ γόνατα κλᾶται εἰς τύπισθεν διὼ τὸ ἀπο- 

κινηθῇ, οἷον καὶ καρδίας καὶ αἰδοίς. αἴτιον δ᾽ ὅτι πνεῦμα 35 ςηρίζεσθαι βούλεσθαι, ἐν τοῖς κατάντεσι δ᾽ οἷ μηροὶ εἰς 
ΝῚ λ (ες ,΄ ἃ ΄͵ πολὺ περὶ τὰ νεῦρα ἐκκαίεται, ὃ οὐχ, ἅμα ἐκψύχεται 

’ὔ .- 4 ΄ν ΄ὔ 
ςάντι. τοῦτο οὖν σεῖον ὥσπερ ὑποσπῶν τῇ κινήσει κατα- 
σπᾷ τε, καὶ τοῦ πορρωτάτω ἥκιςα ποιεῖ κρατεῖν" τοίξτον 

δὲ αἱ πτέρναι, οἷον τοῖς ὀργιζομένοις τὸ κάτω χεῖλος, 

τύὕμπροσθεν κλῶνται διὰ τὸ προπετὲς ἡμῶν εἶναι τὸ σῶμα... 
Διὰ τί ποτε ἐν ταῖς ὁδοῖς τῶν μηρῶν τὸ μέσον μάλι- 20 

“ Ἁ .ν 

στα πονοῦμεν; ἢ ὅτι παντὸς μακροῦ καὶ ἑνὸς ὄντος, ἐστη- 

ριγμένε δέ, τῷ μέσε ὁ πόνος μάλιςα γύῴεται; διὸ καὶ κα--. 

6. χρόνω 0975, ἢ 12. τὴν οαχ ΧΉ7. ἢ 15. ςιφιοτέρα ΧΑ6, ςριφροτέρα 9. ἢ 17. μάλιφα] καὶ μάλιςα ΔΉ. ἢ 20. ποιότητα 
Ὁ ἢ 23. οὐ] ἡ Χο ἢ ἡ] καὶ ἡ Χο, ἢ 25. ἀλλοτρίοις Α6. ἢ 29. σφοδρῶν καὶ μακρῶν Χ5. ἢ 31. προκετεῖ 0575. ἢ 33. τίβρων οὲ 

86. νέβρα 65. 36 ἔκκάεται 775. ᾿ 37. ἐκςάντι 5. 1} κάτασαδίαι καὶ οοάΐοο5. ἢ 38, πορρωτάτου σ“Χε. 

8. ὥσπερ Χο. ἢ 5. γυομένην 5 Χο. ἅ 15. ἀπίρ Χο. ἢ 22. ἃ δοῖα ὅτι οἵχὰ (51.575. ἢ 25. μὲν οἵα 05. ἢ 26. ὅτι οἵα ΚοΟ.. ἢ 
80, βέλεσι φν. 1 33. ἐν μὲν -- 34. τοῦπισθεν οἵα 65. 1} φηρίζεσθαι Χο. 
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φαγνυται μάλιστα ἐντεῦθεν. ὁ δὲ μηρός ἐστι τοιοῦτον" διὸ τὸ μῆκός τε ἔχειν καὶ στρέφεσθαι ἄνωθεν, ἢ ὁ θώραξ ἐμ- 
καὶ τὸ μέσον αὐτῷ μάλιςα πονῖμεν. “ἔπτει. 

21. Διὼ τί οἱ ὑγροὶ ταχὺ πνίγονται πονήσαντες καὶ ὑπὸ Διὰ τί πλείων δοκεῖ ἡ ὁδὸς εἶναι, ὅταν μὴ εἰδότες 25 

τὸ καύματος; ἢ ὅτι ἐκθερμαινόμενον τὸ ὑγρὸν ὠὴρ γίεται, βαδίζωμεν πόση τις, ἢ ὅταν εἰδότες, ἐὰν τάλλω ὁμοίως 
χαὶ κάει μᾶλλον τὸ πλέον; ὅταν ἦν μὴ δύνηται ὑπεξάγειν 5 ἔχοντες τύχωμεν; ἃ ὅτι τὸ εἰδέναι πόση τὸ εἰδέναι ἐςὶ τὸν 
διὰ τὸ πλῆθος, ὁ γίνεται κατάψυξις, ὥςε ταχὺ ἐκπυρῦται ἀριθμὸν αὐτοῦ" καὶ πλεῖον ὠεὶ τὸ ἀόριςον τοῦ ὡρισμῴου; 
ὑπὸ τοῦ συμφύτε καὶ ἐπιιτήτε θερμῦ. διὸ καὶ οἱ γινόμενοι ὥσπερ οὖν εἰ ἥδει ὅτι τοσήδε, πεπερασμένην ἀνάγκη εἶναι, 
ἑδρῶτες τοῖς γυμναζομένις καὶ ὅλως τοῖς πονῖσι καὶ ἡ τό ὅτω καὶ εἰ μὴ οἶδεν, ὡς ἀντιστρέφοντος παραλογίζεται ἡ 
«νεύματος ἔξοδος ὠφέλιμον" διωκρινομέψε γὰρ καὶ λεκτυ- ψυχή, καὶ φαίνεται εἶναι ἄπειρος. ἔτι τὸ ποσὸν ὡρισμένον 
νομῶν τὰ ὑγρὰ πνεῦμα γίνεται. 10 καὶ τὸ ὡρισμένον ποσόν. ὅταν τούυν μὴ φαύηται ὡρισμέ- 

22 Διὼ τί τὰ σύμμετρα τῶν σωμάτων κάμνει τε πολλά- νον, ὥσπερ ἄπειρον φαζεται εἶναι, διὰ τὸ τὸ πεφυκὸς ὡρί- 
πις καὶ ἀπαλλάττει ῥᾷον; ἢ διὰ ταὐτὸ ἄμφω; ὁμαλὸν σθαι, ἐὰν μὴ ἢ ὡρισμένον, ὥπειρον εἶναι, ὥςε καὶ τὸ φαι- 
γαὶρ τὸ σύμμετρον, τὸ δὲ ὁμαλὸν ὁμοπαθέςερον" ἐὰν ἦν τι νόμενον μὴ ὡρίσθαι φαίνεσθαι ἀνάγκη πως ὠπέραντον. 
πονήσῃ μέρος, εὐθὺς συμπονεῖ τὸ ὅλον. τὸ δὲ ὠσύμμετρον, Διὰ τί τοὺς μηρὸς μᾶλλον ἢ τὰς κνήμας κοπιῶσιν: 26 
ἅτε μᾶλλον ἀπηρτημώνον, οὐ συναπολαύει τῶν μερῶν. 15 πότερον ὅτι ἐγγὺς τῷ τόχν τῷ ἔχοντος τὸ περίττωμα, ὥςε 
παάμινει μὲν οὖν πολλάκις διὰ τοῦτο, ῥᾷον δὲ ὠπαλλάττει, ἂν ὑπερβάλλῃ διὰ τὴν κίνησιν τῇ θερμότητι, συσχῶσιν οἱ 
ὅτι πᾶν κοινωνεῖ τὸ σῶμα" εἰς πλείω γὰρ διανεμόμενον τὸ μηροὶ μᾶλλον καὶ πλεῖον ἢ αἱ κνῆμαι; ἢ διὰ τὸ συμφυὶς 

“παΐθος γίνεται ἀσθενέξερον, ὥςε εὐαπαλλακτότερον. τὸ δὲ εἶναι μᾶλλον τὸς μηρός; μάλιςᾳ γαρ πονῦσι τῇ τῇ συνε- 
τὐσύμμετρον, ἅτε ὦ κοινωνὴν τοῖς μέρεσιν, ἐλαττονάκις μὲν χῶς διαςάσει. καὶ γὰρ ἂν μηδὲν ἔχοντες περίττωμα κο- 
καΐμνει, χαλεπώτερον δὲ ἀπαλλάττει" σφοδρὸν γὼρ τὸ Ὦ πιάσωσιν, ὅμως τὸς μηρὸς καὶ τὴν ὀσφυν πονῦσι μᾶλλον. 
“παὔἴθος. ἢ ὅτι καθάπερ οἱ βουβῶνες γίνονται πληγέντες διὰ τὴν 

23 Διὰ τί κοπιῶσι μὲν μᾶλλον ἐν τοῖς ὁμαλοῖς ἢ ἐν τοῖς συνάρτησιν τῶν φλεβῶν καὶ νεύρων, ὅτω καὶ τος; ἐγγυ- 
ἀνωμάλοις, θῶττον δὲ βαδίζυσι τὴν ὁμαλὴν ἢ τὴν ἀνώμα- τέρω δὲ τῆς ἀρχῆς ὁ μηρός. ἢ διότι μᾶλλον ἐν τῷ αὐτῷ 
Ἅλον: ἢ ὅτι ἀκοπώτερον μὲν τὸ μὴ ὠεὶ ἐν τῇ ἀνωμάλῳ πο- σχήματι ὁ μηρὸς τῆς κνήμης; τοῦτο δὲ κοπιαρώτερον. ἢ 
Ρείᾳ. μᾶλλον, θῶττον δὲ πορεύονται, ὅπε ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ 25 ὅτι σαρκώδης, ὥςε πολι τὸ κατὰ φύσιν ἔχον ἐν αὐτῷ; 
ἐλάττων καὶ ἀναφορά. ἐν μὲν ὃν τῷ ὁμαλῷ μικρὰ ἡ ἄρσις Διὼ τί ἐνίοις, ὅταν πονήσωσιν, ἕλκη ἐκφύσσιν; ἢ ὅταν 21 
καὶ πυκνή, ἐν δὲ τῷ ἀνωμάλῳ τὐναντίον. τὸ δὲ παρ᾽ ἑκά- τὸ σῶμα ἀκάθαρτον ἢ, ἡ κίησις θερμαίνουσα καὶ ἄλλα 
ςην βάσιν γινόμενον πολὺ γίνεται παρὼ πολλάς. περιττώματα συνεζικμαζει μετὰ τοῦ ἱδρῶτος; παχέα δὲ 

2 Διὼ τί καταβαίνοντες μὲν τὰ κατάντη τὸς μηρὸς μά- ὄντα καὶ χυμὸς ἔχοντα μοχθηρός, ὀξεῖς καὶ πικροὺς καὶ 
λιςια πονῦμεν, ἀναβαίνοντες δὲ τὰς κνήμας; ἢ ὅτι ἀναβαί- 8 ἁλμυρός, τὼ περιττώματα ἐκκρίνεσθαι μὲν ὁ δύναται διὼ 
νογτες μὲν τῷ αἵρειν τὸ σῶμα; ἅπαν γὰρ γίνεται φορτίν πάχος, ἐξαίρεται δὲ διὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἐξελκοῖ διὼ πι- 
τὸ σῶμα. ᾧ ὧν ἅπαν ἐπίκειται καὶ ᾧ αἴρομεν, τῶτο μά- κρότητα τῷ χυμᾶ. 
λιςαι πονεῖ, ἡ δὲ κνήμη τῦτο. ἔσχατον γάρ, μῆκος ἔχον, - Διὰ τί τοῖς ἐκ τῶν γυμνασίων καὶ φαρμακοποσιῶν 28 
χαὶ οὐχ ὥσπερ ὁ ποὺς πλάτος ἔχει" διὸ σαλεύεται. ὥστε ὧς εὐθὺς προσφέρεσι τροφήν; ἢ διότι καθαίρεται τὸ σῶμα 

οἷον τῷ ὦμῳ τὼ βάρη κινῦμεν, καὶ ἐπὶ τότῳ ἔχομεν. τοι- 35 ἔτι, καὶ ὑκ ἀναπέπαυται πονῦν, καὶ ἀποκέεριται τὰ πε- 
ἡαρὸν καὶ πονῦμεν τὸν ὦμον μάλιστα. καταβαίνοντες δ ριττώματα: 
τῷ ἐμπίστειν τὸ σῶμα κάτω καὶ προωθεῖν παρὰ φύσιν ὁ Διὰ τί χαλεπώτερον θεῖν ἢ βαδίζειν; ἢ ὅτι πλεῖον 29 
πένος ἐςίν, ὥστε ᾧ μάλιστα ἐμπίπτει καὶ σαλεύει, τοῦτο φορτίον φέρει ὁ θέων; ὅταν γὰρ ἥ μετέωρος, ὦπαν ἐφ᾽ 
παρέχαι τὸν πόνον. ἡ μὲν ἦν κνήμη μένει, τὸ δὲ βάρος ὁ αὑτῷ ἔχει. ὁ δὲ βαδίζων, οἷον οἱ ἐπὶ τοῖς τειχίοις ἀνα» 
βιόραξ γίνεται" ὁ δὲ μηρὸς δέχεταί τε καὶ σαλεύεται διὰ 40 παυόμενοι, ἐπιθεὶς ἔχει ἐπὶ τῷ ἠρεμῆντι. 

ἃ. τὸ οἵα 5. ἤ. 5 καίει 65. ἢ 43. γάρ ἰςι τὸ Χο. ἢ 19. οὐ οἵα 65. ἢ 23. δὲ οπι (5. ἢ β. τὴ] β. μὲν Χ 7. ἢ 94. ἀκοπώτατον 
Ο7.. 1 26. ἡ ἀναφορὰ ἐλάττων .Χ.5. ἢ ὁμαλεῖ 775. 11 29. μάλιςα οτὰ (5. ἴ 38 εἰ ὃ 1. ἐπιπίπτει 75, ἐκπίπτει ΧΑ. ἢ 38. τούτω Χο. 

8. οἷδε καὶ ὡς Χο {| 11. αἰϊεγυπι τὸ οπιὶ 0 .Χ9. Π 12, τὸ μὴ φ. μὴ 65. 1} 18. ἐἶναι καὶ μᾶλλον 65, μᾶλλον εἶναι Χο. ἰ τὸς] εἰς 
τοὺς Χ9 70, ἢ τοῦ οτὰ Χ.5. 21. τὴν οπρ .Χ6. ἢ 25. αὐτοῖς 0576, ἢ 30. διὰ τὸ πάχος 5. ἢ 39. ἑκυτῷ 76, ἢ ὁ 65, οχαὰ «ζ59. ἢ ἀνα» 

πατόμεοος 05,19. 
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80 Διὰ τί ἐκ τῶν γυμνασίων ὦ πεινῶσιν εὐθύς; πότερον ἐπιπολῆς ἀπαλλάττεται, ὥσπερ καὶ τὰ κρέα τὼ ἐφόᾷ 
διὰ τὴν ὑπόλειψιν τῆς συντήξεως, ἕως ἀντιπεφθῇ; ἡ διὰ τῶν ὀπτῶν μᾶλλον. ὑδὲ τὼ ςήθη γυμνὰ ἔχοντα βαδί- 
τὸ πνεῦμα ὃ ποιεῖ ὁ πόνος ἐκ τῷ ὑγρὰ; ἢ διὰ τὴν δίψαν ζειν" ἀπὸ γὰρ τῶν ἄριςα φκοδομημένων ὁ ἥλιος ἀφαιρεῖ, 
ἢ γίεται ἐκ τῷ θερμαίνεσθαι πονέντας; πάντα γὰρ συμ- ὃ ἥρνωςα δεῖται ἀφαιρέσεως, ἀλλὰ μᾶλλον τὰ ἐντός, ἐκεῖ» 
βαίνει ταῦτα. 5 θεν μὲν ἕν διὰ τὸ πόρρω εἶναι, ἂν μὴ μετὰ πόνε, ὑκ ὄς'Ὅ 

81 Διὰ τί ἐξονειρωκτικοί εἰσιν οἱ κοπιῶντες καὶ φθισιῶν- ἱδρῶτ᾽ ἀναγαγεῖν, ὠπὸ τούτον δὲ διὰ τὸ πρόχειρον εἶναι 
τες: ἢ ὅτι ὅλως ἐξονειρωκτικοὶ οἱ θερμοὶ καὶ ὑγροί; τὸ γὰρ ῥῴδιον. 

“τέμα τοιίδτόν ἐς τὴν φύτι. τὸ τοίτο δὲ ἐξ ἕτω δια- Διὼ τί κοπκώδεις οἱ βραχεῖς τῶν περιπάτων; ἢ ὅτιϑ5 

κειμένων μάλιςα γύεται, ὅταν ἡ ἀπὸ τὸ ὕπνε θερμότης τολλάκις συνίξανται καὶ ὑχ ὁμαλῶς κινοῦνται περὶ τὰν 

προσγένηται" μικρᾶς γὰρ ῥοπῆς τὰ σώματα δεῖται, καὶ τοκαμπάς; τὸ δὲ τοίῶτον κοπῶδες. 

ταύτης ἔσωθεν ἀλλ᾽ ὑκ ἔξωθεν. οἱ δὲ φθισικοὶ καὶ κοπιῶν- Διὰ τί ἑςηκότες ἐν τῷ ἡλίῳ μᾶλλον θερμαίνεται Ἀ96 
τες ὕτω διάκεινται" οἱ μὲν γὰρ κοπιῶντες διὰ τὸν κόπον κινόμενοι, καὶ ταῦτα τῆς χινήσεως θερμαντικῆς ὕσης; ἃ ὐ 

καὶ τὴν κίνησιν συντήγματος θερμοῦ πλήρεις εἰσίν, οἱ δὲ πᾶσα κίνησις θερμαίνει, ἀλλ᾽ ἐνία ψύχει, οἷον καὶ ἐπὶ τῶν 

φθισικοὶ διὰ τὸν κατάρρεν καὶ τὴν γινομένην θέρμην ὑπὸ τὰς χύτρας τὰς ἑψημώας φυσώντων καὶ κινέντων συμ»- 
τῆς φλεγμασίας. ι5 βαίνει. εἰ ἦν ἑςηκότι μὲν προσμένει τὸ θερμόν, προσμένον 

32 Διὰ τί τὸ ἀριστερὸν σκέλος χαλεπώτερον τρίβεσθαι δὲ μᾶλλον θερμαίνει ἢ κινόέμενον (ἀεὶ γὰρ τὸ σῶμα ἴδιον 
ὑφ᾽ ἑαυτοῦ πολὺν χρόνον ἃ τὸ δεξιόν; ἢ ὅτι τοῖς δεξιοῖς ἡμῶν ἀτμίδα τινὰ χλιαρὰν ὠφίησιν ἀφ᾽ ἑαντῶ, ἣ θερμαΐ. 
πονεῖν δυνάμεθα; ἐν δὲ τοῖς παρὰ φύσιν ἡὶ τοῦ ἀριςεροῦ νει τὸν ἐγγὺς ἀέρα ὥσπερ δαλὸς παρών), ἠρεμούντων μὲν 
σκέλυς τρῖψις ἐξεςραμμένως γίνεται. τὰ δὲ πκαρὼ φύσιν ἡμῶν θερμὸς γίνεται ὁ περιέχων ἡμᾶς ὠὴρ διὰ τὰ εἰρη- 

ποιύόμενα χαλεπαί, τῇ δὲ ἀριςερᾷ τὼ δεξιὰ ἀθὲν ἐπίδηλον Ὁ μένα, κινουμένων δὲ πνεῦμα γίνεται, ὃ καταψύχει ἡμᾶς" 
διὰ τὸ μηθετέρως ἰσχύειν. πᾶν γὰρ πνεῦμα ψυχρόν ἐςιν. 

3233 ΔΙιὰὼ τί ὑγιεινὸν τὸ τροφῆς μὲν ὑποςέλλεσθαι, πονεῖν Διὰ τί οἱ ἐπὶ τῶν ἵππων ἐχόμενοι, ὅσῳ ἂν θᾶττον 51 
δὲ πλείω; ἢ ὅτι τοῦ νοσεῖν αἴτιον περιττώματος πλῆθος; θέῃ ὁ ἵππος, τοσούτῳ μᾶλλον δακρύνσι τὰ ὕμματα, καὶ 
τὔτο δὲ γίεται ἢ διὰ τροφῆς ὑπερβολὴν ἃ διὰ πόνων ἔν- οἱ πεζοί, ὅσῳ ἀν μᾶλλον τρέχωσιν; πότερον διὰ τὸ ψυ- 
δειαν. 5 χρὸν εἶναι τὸν προσπίπτοντα ἀέρα; τὸ γὰρ ψῦχος διν- 

84 Διὼ τί ἀ δεῖ πυκνῦν τὴν σάρκα πρὸς ὑγίειαν, ἀλλ᾽’ κρύειν ποιεῖ" συςέλλον γὼρ καὶ πυκνῶν τὴν σάρκα ἐχκα- 
ἀραιοῦν; ὥσπερ γὰρ πόλις ὑγιεινὴ καὶ τόπος εὔπνες (διὸ θαίρει τὸ ὑγρόν. ἢ διὰ τοὐναντίον; τὸ γὰρ θερμὸν ποιεῖ 
καὶ ἡ θάλαττα ὑγιεινή), ὅτω καὶ σῶμα τὸ εὔπνυν μᾶλ- ἱδρῶτας, τὸ δὲ δάκρυον ἱδρώς τίς ἐστι. δὶὸ καὶ γίνονται ὑπὸ 
λον ὑγιεινόν. δεῖ γὰρ ἢ μὴ ὑπάρχειν μηθὲν περίττωμα, θερμασίας ἄμφω ταῦτα, καὶ ἁλυκά ἐςὶν ὁμοίως. ἡ δὲ κύη- 

ἢ τούτο ὡς τάχιςα ἀπαλλάττεσθαι" καὶ δεῖ ὕτως ἔχειν 3) σις θερμότητα ποιεῖ, ἢ διὰ τὴν ὑπὸ τῷ ἀέρος πληγήν; ὡς 
τὰ σώματα ὥςε λαμβάνοντα εὐθὺς ἐκκρίνειν τὴν περίτ- γὰρ οἱ ἄνεμοι ταράττουσιν οἱ ἐξ ἐναντίας τὰ ἔμματα, οὕτω 
τωσιν, καὶ εἶνωι ἐν κινήσει καὶ μὴ ἠρεμεῖν. τὸ μὲν γὼρ καὶ ὁ ἀὴρ ὁ προσπίπτων, ὅσῳ ὧν θᾶττον ἐλαύνῃ ἣ αὐτὸς 
μένον σήπεται, ὥσπερ ὕδωρ, τὸ δὲ σηπόμενον καὶ μὴ κι- τρέχῃ, τοσύτῳ μᾶλλον ποιεῖ πληγὴν μαλακήν, δὲ ἣν 
γύμενον νοσοποιεῖ᾽ τὸ δ᾽ ἐκκρινόμενον πρὸ τῷ διαφθαρῆναι ταῖ δακρύειν, ἀραυμένων τῶν τῷ ὀὑφθαλμῖ πόρων ὑτὸ τῆς 
χωρίζεται. τὸτ᾽ ἕν πυκναμιόνης μὲν τῆς σαρκὸς ὁ γίνεται 35 πληγῆς" πᾶσα γὰρ πληγὴ διαιρετικόν ἐς τιν ἢ θλας κόν. 

(ὡσπερεὶ γὼρ ἐμφράττονται οἱ πόροι), ἀραιςμένης δὲ συμ- Διὰ τί δεῖ τὸς μὰν θερινὴς κόπος λετρῷ ἰᾶσθαι, τὰς 58 
βαίνει διὸ καὶ ἀ δεῖ ἐν τῷ ἡλίῳ γυμνὸν βαδίζειν" συν. δὲ χειμερινοὺς ἀλείμματι; ἢ τούτες μὲν διὰ τὰς φρίκας 
ξςαται γὰρ ἡ σάρξ, καὶ κομιδῇ ἀποσαρκῖνται, καὶ ὑγρότε- καὶ τὰς γινομένας μεταβολὰς θερμῷ δεῖ λύειν, ὃ ποιήσαι 
ρὰν τὸ σῶμα γίνεται. τὸ μὲν γὰρ ἐντὸς δὴ μένει, τὸ δ᾽ ὠλεάζειν (τὸ δὲ ἔλαιον θερμόν)" ἐν δὲ τῷ θέρει καθυγραῖ- 

ἡ, πίνουσιν Χο. 1 ἀἁ. ἢ Χο. 1 γίισθαι σ4Χο. ἴ 6 εἰ 1. ἐξονειρωτικὸ 5 Χ 5, ἐξονειρυττικὰ 776, 11 8. τῇ φύσει 5, ἢ 16. σκέλος 

οπὶ ὦ“. ἢ 18. τοῖς δὲ Χ475. ῃ 19. ἱξεςραμμένη (5. }} 20. π.] γνόμεικ Χ4. 11 22. τὸ τῆς τροφῆς Α΄. ἢ 26. τὴν σιίρκα πυκνοῦν Ο5, ἢ 
ὑγείαν ΧΎ7ο, ἢ 31. λαμβάνον Ο.Χ4 74. 1 35. μὲν οἵα 5. " 31. καὶ ον (4. |} 38. ἀποσαρχοῦται Χα΄. ἢ 39. δεῖ μένειν (5. 

8. φέρει (5.275. ἢ 6. ἱδρῶτας ἀγαγεῖν Χα. ἢ 10. τοιοῦτο Χ'σ. ἢ 4ἡ. χύτρας τὼς οτχ Χο. 18. ἐγγὺς τὸν 66. Ε 20. 3 καὶ ψύχει 

Ο". 24. τρέχουσι Χο. 1 28. ὑπὲρ 65. [ 29. ἰςι ταῦτα ἑἡμοίως Χ,5. ἢ 36. δεῖ] οὐ δεῖ Χο. ἢ 38. λούειν 5Χ 75. ἢ 39. ἔλεον Χο. 
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γιομώης τὴς ἀπερείσεως αὐτοῖς. οἱ δ᾽ ἐν τοῖς μαλακοῖς 
τοῖς ἄρθροις κοπιώδεις εἰσίν" τῶν γὰρ ἄρθρων πυκνὰς τὰς 
κάμψεις ποιῶσιν, ἅτε ἐνδιδίσης τῆς βάσεως. τὸ δ᾽ αὐτό 

ἐςι πρόβλημα. 
Διὰ τί πρὸς τὼ σιμὰ χαλεπῶς βαδίζομεν; ἢ διότιάι 

πᾶσα πορεία ἐξ ὥρσεως καὶ θέσεως συντελεῖται; τὸ μὲν 
οὖν ὧρωι παρὼ φύσιν, τὸ δὲ θεῖναι κατὼ φύσιν, τὸ δὲ 
προσθεῖναι μεσότης" ἐν δὲ τῷ πρὸς τὼ σιμὰ βαδίζειν 
πολὺ τὸ παρὰ φύσιν. 

Διὼ τί οἱ ἀφ᾽ ἵππων ἧττον πίκτυσιν; ἢ διὰ τὸ φο- 42 

νεῖν. ἡ γὰρ ὥρα ξηρά, καὶ οὐ γύονται φρῖκαι διὰ τὴν 
ἐλέαν. ὀλιγοσιτία δὲ καὶ κωθωνισμὸς θέρες, τὸ μὲν ὅλως, 
τὸ δὲ μᾶλλον, ὁ μὲν πότος θέρες ὅλως διὰ τὴν ξηρότητα, 
ἡ δὲ ὀλιγοσιτία. κοινὸν μέν, μᾶλλον δὲ θέρες" ἐκθερμαΐνε- 
ται γὰρ μᾶλλον διὰ τὴν ὥραν ὑπὸ τῶν σιτίων. ᾿ 5 

49 Διο τί οἱ θέοντες εὐτόνως μάλιςα λαμιβώνοσι σπάσ- 
ματα, ὅταν τις θέουσιν αὐτοῖς ὑποςῇ; ἢ ὅτι ταῦτα μώ- 

λιςα, διασπᾶται, ἃ εἰς τἀναντίον τε καὶ ἰσχυρῶς ἕλκεται 
καὶ κινεῖται; ὅταν ὧν θέοντος καὶ σφοδρῶς ὠθυμένων τῶν 
μορίων εἰς τὸ πρόσθεν ὑποστῇ τις, συμβαίνει ἅμω ἀντι- το 

σπᾶν εἰς τἀναντίον, ἔτι φηρμέων εἰς τύμπροσθεν, ὥςε ἡ βεῖσθαι φυλάττονται μᾶλλον; ᾿ 

σπάεις τοσούτῳ ἰσχυροτέρα γίνεται, ὅσῳ ὧν θέωσι σφο- 
δρότερον. ς΄. ΟΣᾺ ΕΚ ΤΟΥ ΠΩΣ ΚΕΙ͂ΣΘΑΙ ΚΑΙ ΕΣΧΗΜΑΤΙΣΘΑΙ 

{Ὁ Διὼ τί τῶν περιπάτων οἱ κατὰ τὰς ὁδὸς ἐκοπώτεροί ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ, 
εἰσιν, οἱ ἀνώμαλοι τῶν εὐθέων; ἢ διὰ τὸ τὴν φοραὶν ὀρθὴν 15 
εἶναι κατὰ φύσιν παντὶ τῷ σώματι; οἱ δ᾽ ἐν τοῖς ὁμα- 
λοῖς τῶν ἀνωμάλων κοπιωδέςεροι" τοῖς γὼρ αὐτοῖς μέρεσι 

τὸς πόνυς παρέχυσιν, οἱ δ᾽ ἐν τοῖς ἀνωμάλοις διαμερίζεσι 
μᾶλλον εἰς ἅπαν τὸ σῶμα. αἱ δὲ ἀλέαι μάλλον ἰσχνῦσι 

Διὰ τί ἡ καθέδρα, τὸς μὲν παχύνει τῶν ἀνθρώπων, τὸς 
δὲ ἰσχχναίνει; πότερον ὅτι αἱ ἕξεις διαφέρυσιν; οἱ μὲν γὰρ 
ϑερμοί εἰσιν, οἱ δὲ ψυχροί. οἱ μὲν οὖν θερμοὶ παχχύρμονται 
(κρατεῖ γὰρ τὸ σῶμα τῆς τροφῆς διὰ τὴν θερμασίαν)" οἱ 
δ᾽ ἐψνγμῴοι, διὰ τὸ δεῖσθαι ἐκεισάκτι θερμότητος καὶ τῦτο 

τῶν ἐν τοῖς ψύχεσιν" τοῖς γὰρ ἔζω μέρεσι πλείονα τὸν Ὦ πάσχειν μάλιςα τὸ σῶμα ὑπὸ τῶν κινήσεων, οὐ δύνανται 
πόνον παρέχονται, διὸ καὶ τὸς ἱδρῶτας ἐμποῖντες ἰσχναΐ- 
νυσὶν. οἱ δ᾽ ἐν τοῖς ψύχεσι ςιφροτέραν τὴν σείρκα ποιῶσι 
καὶ τῶν σιτίων ἐπιθυμητικωτέρες" τοῖς γὰρ ἔσω μέρεσι 
᾿ αὔξησιν τὸ θωμῶ ἡδάντας καὶ δυσκινήτων Ὑνομένων 

πέττειν ἠρεμᾶῆντες. ἢ ὅτι οἱ μὲν περιττωματικοΐ εἰσι, καὶ 
δέονται κινήσεως ἢ ἀναλώσει ταῦτα,, οἱ δὲ ὅ; 

Διὰ τί δεῖ ποιεῖν διώτασιν τῶν μερῶν, ὃ ποιεῖ ὁ γυμ- 2 
ναζόμενος; ἢ ὅτι δεῖ τῷ οἰκείῳ πνεύματι καθαίρεσθαι τοὺς 

τῷ ψύχες τὸν μὲν ἔσω τόπον καθαίρυσι, τὴ θερμα- 15 πόρες; 
δ μέυτζεθν ἐν αὐτῷ, τὴν δὲ σάρκω ςερεὼν ποιοῦσιν, 

ὁ δυνάμενοι κρατεῖν διὰ πάσης αὐτῆς. ὁμοίως οἱ ἀνάντεις λοί γε παραγγέλλυσι τῦτο καὶ τῶν ἰατρῶν; ἢ ὅτι ὠλεαύνσα 
τῶν κατάντων ἐπεπονώτεροι καὶ ἰσχναντρεώτεροι. οἱ μὲν ἡ κοιλία θῶττον πέττει; οὕτω δὲ ἀλεαίνει μᾶλλον. ἔτι δεῖ 

γὰρ ἀνάντεις τὴν ὀσφὺν μάλι μάλιςω ποῶσι πονεῖν, οἱ δὲ κα- τοῖς πνεύμασι τόπον διδόναι εἰς ὃν ἀπερείσονται" ὕὅτω γὰρ 
τάγτεις τοὺς μηρούς" τοῖς γὰρ μηροῖς τὸ βάρος πᾶν ἐμν- Ὦ ἥκιςα λυπήσυσιν αἱ φῦσαι. διὰ τῦτο γὰρ καὶ ἰξίαι καὶ τὰ 
πὗκτον κόπυς εἴωθε παρέχειν. ἄνω γὰρ παρὼ φύσιν ὑπὸ ἄλλα ἀποςήματα ὑγιεινόν, ὅτι ἔχυσι κοιλίας εἰς ἂς εἰπο- 
τὰ θερμὴ βίᾳ φερόμενος ἐκθερμαίνει. διὸ τούς τε ἱδοῶταφ δέχονται τὼ πνεύματα. ἐκτεταμένον μὲν ἕν ὁ γίεται κοι» 
ἐμποιοῦσι, καὶ τὸ πνεῦμα μετεωρίζοντες ἰσχναΐνουσι, καὶ λία (ἅπαντα γὰρ τὸν τόπον τὼ σπλάγχνα κατέχει), 
τὴν ὀσφυν ὀδυνῶσιν' τὰ γὰρ σκέλη χαλεπῶς ἀναγόμενα συγκαμφϑώτος δὲ γίνεται. 
τὴν ὀσφὺν κώμπτυσί τε καὶ ἀνασπκῶσιν, ὑφ᾽ ὧν ἀναγκά- 35 Διὰ τί ἀνιςαμένοις ἴλιγγος μᾶλλον γίνεται ἢ καθίζυ- ἡ 

ζεινταε μάλιςα πονεῖν. οἱ δ᾽ ἐν ἀντιτύποις περίκατοι τοῖς σιν; ἢ διότι ἡρεῤνσι. τὸ ὑγρὸν εἰς ἐν μόριον ἀθρόον ἀποκλί- 
τε μυσὶ καὶ τοῖς τεταμένοις τῶν σκελῶν παρέχωσι κόπυς" νει; διὸ καὶ τὰ ὠμὰ φὼ ἀ δύναται δινεῖσθαι, ἀλλὰ κατα» 

συντάσεις γὰρ ἐμποῶσι τοῖς νεύροις καὶ τοῖς μυσί, βιαίας πίπτει. κινόμενον δὲ τὸ ὑγρὸν ὁμοίως ἔχει. ἀνίςανται μὲν 

3. καὶ οἵα Χο. ἢ 3. μὴ} δὲ 65. Π ὅλως] μᾶλλον 1.5. 1] 6. μᾶλλον 65. ἢ 8. τε σπὶ 65. ἢ 15. εὐθειῶν οοὐΐοες Πὀ 16. εἶκε; καὶ 
κατὸ Ο.ΧΟΤ6. ἃ 18. τοὺς -- 20. ἔξω οτα 66. ἢ 19. ἰσχύουσι Χ΄4. ἢ 21 οἱ 33. ἰσχαίφυσιν 75. ἢ 22. ςιφνοτέραν 5, φρυφνοτέραν Χο. ἢ 

83 ἔξω Χο. ὃ 2΄. γυομένων Ὁ 5, ἢ 28. ἰσχαντικώτεροι 75. ἢ 81. κόπους οἵα 62 Χ675. ἢ 32. βίᾳ οἵὰ (5. ἢ 36. πονεῖν μάλιςα Χο. " 

31. τεταγμύοις (475. ἢ 38. βίας Κα. 

Ἴ. φύσιν ἰςξὶ τὸ Χο. ἢ 10. διὼ -- 41. μᾶλλον οἵα 65. ἢ 43, πως οπχ Ζ. ἢ 16. ὅτι οπὶ Χο 74. ἢ 22. καὶ οπι 6575. Ι 22. 5] ἢ 

Ο.Χ΄. ἃ 23. δεῖ οἵὰ 64. ἢ 26. συγκεκαλυμμένον Χ5. ἢ 28, δὲ] δὲ καὶ Χ6 79. ἢ 30. λυπήσωσιν 65. ἢ 31. ὑγιεινὰ 65. 84, σνγκα- 

φδύτος 05. ὃ 35. καθιζάνουσιν Χ. 4775. 1] 31. δύνανται! Δ}. 

Διὰ τί συγκεκαμμένον βέλτιον κατακεῖσθαι, καὶ πολ-- ὃ 
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ν » ὅν ἠρεμήσαντες, ὅτε οὕτως διάκεινται" καθιζάνεσι δὲ ἐν κι- ὕδωρ ὑπόμνησιν δίδωσι τῆς ἐν τῷ σώματι ὑγρότητος, καὶ 
γήσει γενόμενοι, ὅτε ὁμαλῶς ἔχει τὸ ὑγρὸν καὶ ἐσκέδαςαι. ἐκκαλεῖται τὸ προσιόν; αὐτὸ δὲ τὸ πῦρ διαχαλᾷ τὸ τετη- 

5 Διὰ τί ἐπὶ τὼ δεξιὰ κατακειμένοις μᾶλλον ἐπέρχεται γὸς ἐν τῷ σώματι, ὥσπερ ὁ ἥλιος τὴν χιόνα. 
ὕπνος: πότερον ὅτι ἐναντίως ἔχοντες ἐγρηγόρασι καὶ καθεύ- Διὰ τί ἀπὸ μὲν νόσων ἐνίων νοσῦσιν οἱ πλησιάζοντες, 4 
δουσιν; ἐπεὶ οὖν ἐγρηγορότες ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ κατάκεινται, 5 ἀπὸ δὲ ὑγιείας ὑδεὶς ὑγιάζεται; ἢ ὅτι ἡ μὲν νόσος κίνησις, 
τοὐναντίον ἔσται ἐπ᾿ ἄλλης ἀρχῆς καὶ τὴς ἐναντίας. ἢ ὅτι ἡ δὲ ὑγίεια ἠρεμία; ἡ μὲν ὅν κινεῖ, ἡ δ᾽ ὑθέν. ἢ διότι τὰ 

ἀκινησία ὁ ὕπνος; τὼ ὧν κινητικὰ μέρη δεῖ ἠρεμεῖν, τὰ δὲ μὲν ἄκοντι τὸ δ᾽ ἑκόντι γίνεται; καὶ ἄρα τὰ ἀκούσια τῶν 

δεζιὼ κινητικά. οὕτω δὲ κατακειμένων οἷον δέδεται ἀρχή ἑκουσίων καὶ τῶν ἐκ προνοίας διαφέρει. ᾿ 
τις ἐπεγερτική. Διὰ τί τῶν μὲν διὰ τῆς ἀκοῆς λυπηρῶν ἔνια φρίττειν 5 

6 Διὰ τί ναρκῶσιν; καὶ διὼ τί χεῖρας καὶ πόδας μᾶλ- το ἡμᾶς ποιεῖ, οἷον πρίων ἀκονώμενος καὶ κίσηρις τεμνομένη 

λον; ἢ ὅτι κατάψυξίς ἐςιν ἡ νάρκη; διὰ ςέρησιν γὰρ αἴμω- καὶ λίθος ἀλόμενος, τὰ δὲ διὰ τῆς ὄψεως σημεῖα τῶν πα- 
τος γίνεται καὶ μετάςασιν. ἀσαρκότατα δὲ ταῦτα καὶ νευ- θῶν αὐτὼ ἡμῖν τὰ παθη ἐμποιεῖ; αἱμωδιῶμέν τε γὰρ τὸς 
ρωδέςατα, μάλιστα δὲ οἱ πόδες. ὥστε προοδυποιεῖται ὑπὸ ὀξὺ ὁρῶντες ἐσθίοντας, καὶ τοὺς ἀκαγχομένος ἔνιοι ὁρῶντες 
τῆς φύσεως πρὸς τὸ καταψύχεσθαι ταχέως. ἐκψύχουσιν. ἢ διότι φωνὴ μὲν πᾶσα καὶ ψόφος πνεῦμα 

Ἴ Διὰ τί κατακείμεθα μὲν ἐπὶ τὼ ἀριστερὰ ἡδέως, κα- 5 ἐςίν; τῦτο δὲ εἰσδυόμενον ἡμῖν πέφυκε κινεῖν. κινήσει δὲ 
θεύδυμεν δὲ ἐπὶ τὰ δεξιὰ μᾶλλον; πότερον ὅτι ἀποςραφώ- μᾶλλον ἢ διὰ μέγεθος ἢ διὰ πληγὴν σφοδροτέραν, ποιοῦν 
τες πρὸς τὸ φῶς οὐ βλέπομεν; ἐν γὰρ τῷ σκότει θᾶττον ἃ ἀλλοιοῦν τι τῶν ἐν ἡμῖν. τὰ μὲν οὖν μεγάλα καὶ λεῖα, 
ὕχνος λαμβάνει. ἢ διότι ἐγρηγόραμεν κατακείμενοι ἐπὶ τοῖς πνεύματα τὸν τῆς αἰσθήσεως τόπον τὸν αὐτὸν κινεῖ, διὸ καὶ 
ἀρις εροῖς, καὶ αἱ χρήσεις ἡμῖν ὕτω πρόχειροι, ὥςε πρὸς τὸ ἡδύνει τὼ τοιαῦτα" τὰ δὲ τραχέα, πληγὴν ποίντα σφο- 
ἐναντίον σχῆμα πρὸ ἔργου; παρακαλεῖ δὲ ἔκαςον πρὸς τὸ 20 δράν, σείει τε τὸν τόπον καὶ πόρρω διαδίδωσι τῇ τῆς πλη- 
ἔργον τὸ σχῆμα μᾶλλον. γῆς δυνάμει. διαδίδωσι δὲ καὶ τὰ ψυχρὰ πέρρω" δύναμις 

γάρ τίς ἐςιν ἡ ψυχρότης. αὕτη μὲν ὧν ὅτι φρίττειν ποιεῖ, 
Ζ. ΟΣΔ ἘΚ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΣ. εἴρηται. τὰ δὲ τραχέα τῷ πληγὴν ποιεῖν πυκνήν, προσ- 

Διὰ τί τοῖς χασμωμώνοις ἀντιχασμῶνται ὡς ἐπὶ τὸ κόὄπτοντα τῇ ἀρχῇ τῶν τριχῶν, ὠπωθεῖ αὐτὴν εἰς τὐναντίον" 
πολύ; ἢ διότι, ἐὰν ἀνωμνησθῶσιν ὑργῶντες, ἐνεργῦσι, μά- 25 ὠπωθυμένης δὲ ἀνάγκη τὴν κορυφὴν τῆς τριχὸς ἀνώπαλιν 
λιςα δὲ τὰ εὐκίνητα, οἷον ὑρῶσιν. ἡ δὲ χάσμη πνεῦμα καὶ γίνεσθαι, διὸ συμβαίνει ἴξασθαι αὐτάς " πᾶσαι γὰρ νενεύ- 
ὑγρῷ κϑησίς ἐςιν. πρόχειρον Ὧν, ἐάν μόνον νοήσῃ" ἔςι γὰρ κασι κάτω. ἡ δὲ φορὰ τῷ διὰ τῆς ἀκοῆς πνεύματος εἰς τὸ 
τλησίον. σῶμα ἄνωθεν κάτω ἐςΐίν. ὄντων ἦν τραχέων τῶν εἰρημένων 
2 ΔΙιὰὼ τί, ἐὰν μέν τινα ἴδωμεν τὴν χεῖρα ἐκτείνοντα ἃ ψόφων, ἡ φρίκη γίνοιτ᾽ ἂν διὰ τὰ εἰρημένα. γίνονται δ᾽ 
τὸν πόδα ἢ ἄλλο τι τῶν τοιότων, ἐκ ἀντιποίῶμεν τὸ αὐτό, 30 αὗται μῶλλον τῷ ἄλλῳ σώματι ἢ ἐν τῇ κεφαλῇ διὰ τὸ 
ἐὰν δὲ χασμώμενον, ἀντιχασμώμεθα; ἢ ἀδὲ τῦτο ἀεί, ἀλλ᾽ τὰς ἐνταῦθα τρίχας ἀσθενεςέρας εἶναι καὶ τὸ πάθος ἀσθε- 
ἐὰν ὀργῶν τύχη τὸ σῶμα καὶ οὕτω διακείμενον ὥστε τὸ νές, τῆς μὲν ἵν ἀκοῆς ὕσης ὠμβλυτέρας αἰσθήσεως ἢ τῆς 
ὑγρὸν ἀναθερμαίνεσθαι: τότε γὰρ ἡ μνήμη τὴν κύησιν ποιεῖς ὄψεως, ἐπιπόλαια, καὶ τὰ πάθη γίνεται ὠκ᾽ αὐτῆς" ἡ δὲ 
ὥσπερ καὶ πρὸς ἀφροδίσια καὶ ἐδωδήν" τὸ γὰρ ποιῆσαν φρίκη τοίῶτον, διὸ καὶ ὠπὸ πολλῶν καὶ ἀνομοίων γύεται. 

᾿μνήμην εἶναι τὸ ἔχον ὁρμὴν πρὸς τὸ φαντασϑὲν παθος. 35 τῆς δὲ ὄψεως ἐναργες ἄτης οὔσης αἰσθήσεως, ἀνάλογον καὶ 
3 Διὰ τί, ἐπειδὰν πρὸς τὸ πῦρ ςῶμεν, ἐρητιῶμεν, καὶ τὰ συμβαίνοντα γίνεται ὠπ᾽ αὐτῆς" διὸ ταῦτα μὲν τὼ ἀπὸ 
ἐὰν πρὸς ὕδωρ, οἷον ἐὼν πρὸς ποταμόν, ἐρῶσιν; ἢ ὅτι τὸ κῶν τῆς ὠληθείας πάθη συμβαύει γίνεσθαι ὠπ᾽ αὐτῆς, ἐλαφρό- 

4. ἵν οτὰ ΟὙΧ 7. ἢ Ἴ. τὼ μὶν οὖν Χο. ἢ 8. δίδυται 9. ἢ..44. ὅτι ἡ κατ. Χο. Π νάρκωσις Χο. ἢ 19. τὸ ἱναντίον δὶ5 ρορδοπάσστα 
οὑπὶ (628. ἢ 24. ροδὶ μᾶλλον ΟΟ ΚΎΝΦΟΟ ΧΟ όευν οἀδυηῖ: Διὰ τί αἱ καθέδραι τινὰς μὲν παχύνουσι, τινὰς δὲ ἰσχναίνουσιν: ἢ διὰ τὼς 

ἵξως τὰς τοῦ σώματος. οἱ μὲν γὰρ θερμότεροι πωχύνονται" κρατεῖ γὰρ (δὲ 5) τὸ σῶμα τῆς τροφῆς διὰ τὴν θερμότητα οὐκ ἀφαιρούμενον" οἱ δὰ 

ἐψνγμένοι διὰ τὸ δεῖσθαι ἐπεισάκτον θερμότητος οὐ δύνανται πέττειν τὰς τροφὼς ἠρεμοῦντες. Π 25. ὅτι 9, ἢ] 81. κ ὅτι οὐδὲ 65. } 86. ςῶμον 
οἵα 5. ἢ 37. πρὸς τὸ ὕδωρ εἰ πρὸς τὸν ποταμόν Χο. 

2. ὕδωρ 0475. 1} 3. τοῖς σώμασιν 5. Π 8. ἐχσυσίων διαφέρει τῶν ἐκ προνοίας α. ἢ 10, κίσσηρις Χ5. ἢ 14, ψόφος ἢν πνεῦμα Χο, ἢ 
15. δὲ ροδὶ τῦτο ομχ 65. ἢ 19. ποῖντα πλήγην Χι“. 1 34, τὴν ἀρχὴν ΧΑ. 1 27. φθορὰ Χο. ᾿ 33. τὰ οτὰ ὅ5. ἢ 85. ἐναργεςέρας Χο; 
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τερα δὲ τῆς ὠληθείας, ἀπὸ δὲ τῆς ἀκοῆς αὐτὰ μὲν ἵ, τὴν Διὼ τί τὴν αἰμωδίαν παύει ἡ δά: καὶ ἅλες; 9 
δ᾽ ἀπ᾿ αὐτῶν προσδοκίαν φρίττομεν" ἀλγεινοῦ γὰρ κακοῦ ὅτι ἡ μὲν ὑγρύτητά τινα ἔχει; φανερὰ δὲ αὕτη μασωμέ- 

«ροσδοκία ἐς ἶν. : νοις τε, κἂν συντεθῇ χρόνον τινά᾽ ἕλκεται γὰρ ἡ ὑγρότης, 

6 Διὰ τί χασμησαμένοις ἐντιχασμῶνται, καὶ ὅταν τὸ δὴ γλίσχρον εἰσδυόμενον ἐξάγει τὸ ὀξύ. καὶ γὰρ ὅτι 

ἡνυτὰ ἴδωσιν, ὁ ὑρῦσι, καὶ μάλιςα τὰ ὑποζύγια, ἢ ἢ διὰ τὴν 5 συγγενὴς ἡ ὀξύτης σημαίνει" ἔχει γάρ τινὰ ὀξύτητα ὁ 

μνήμην; ὅταν γὰρ μνησθῇ, κινεῖται τοῦτο τὸ μέρος. τοῖς χυλός. ὁ δὲ ἀλς συντήκων ἐξάγει καὶ τὴν ὀξύτητα. διὰ 
μὲν ἵν ἀνθρώποις, διὰ τὸ εὐαισθητοτέροις εἶναι, ἰδῦσιν εὐθὺς τί ὃν ἡ κονίω καὶ τὸ νίτρον ὕ; ἢ ὅτι ςύφει καὶ καὶ τήκει; 

συμβαίνει καὶ κινεῖσθαι καὶ ἀνωμιμνήσκεσθαι" τοῖς δὲ ὑπο- 
ζυγίοις ὑκ αὔταρκες τὸ ἰδεῖν, ἀλλὰ προσδέονται καὶ ἄλλης Η. ΟΣᾺ ἘΚ ΡΙΓΟΥ͂Σ ΚΑῚ ΦΡΙΚΗΣ. 

αἰσθήσεως" διὸ καὶ ὀσφρανθέντα, ὅτι εὐκινητοτέρα αὕτη ἡ 1ὸ Διὰ τί οἱ ῥιγῶντες πελιδνοὶ γίνονται; ἢ διότι τὸ αἷμα 
ν᾽ - Υ ᾿ ) ὃ ΝΥ . ᾿ Ν ,. ,ὕ ,ὔ δ Ἁ Ν “ ὦ ͵ὕ Ἀ 

αἴσθησις τοῖς ἄνευ λόγα. καὶ διὰ τῦτο εἰς τὸν αὐτὸν τόπον πήγνυνται διὰ τὸ ψῦχος, πηγνύμενον δὲ μελαίνεται διὰ 
Ψ »,κς.ς ἃ Ν -“ ,» Ἷ ν Λλ Ν ᾽ ὔ ΩΣ “" ν Νὰ Ν -“ , Υ 
ἅπαντα ὑρεῖ, ὃ ἂν τὸ πρῶτον ὑρήσῃ. τότε γὰρ μάλιςα κι- τὴν ὠπυσίαν τῇ θερμδ; τὸ δὲ λευκὸν τῷ πυρός. διὸ καὶ τοῖς 

νοῦνται, ὅταν ὀσφρανθῶσιν" ὀσφραίνονται δ᾽, ὅταν πλη- πρεσβύταις μάλιςα πελιδνῦται ἡ σάρξ, ὅτι ἐλαχίςην ἔχει 

σιάσωσιν. θερμότητα. 

Ἴ Διὰ τί, ἐπειδὰν τεμνόμενόν τινα ἴδωμεν ἢ καιόμενον ἢ 15 Διὼ τί οἱ ῥιγῶντες καθεύδειν ὁ δύνανται; ἃ διότι παγ- ἢ 

ςρεβλόμενον ἢ ἄλλο τι τῶν δεινῶν πάσχοντα, συναλγῆμεν τες οἱ ῥιγῶντες μᾶλλον τὸ πνεῦμα κατέχεσιν, ὁ δὲ καθεύ.- 
-“ ὔ ὰὰσν ῃ ,ὔ « 2 , ᾽ » “ Ἀν »ἭἪ.»- ν ε -““ 
Τὴ διανοίᾳ; ἡ ὅτι ἡ φύσις ἡμῖν κοινή ἀπασὶιν; συνηλγησεν δὼν ἐκπνεὶ μάλλον ἢ εἰσπνεῖ, ὡςε χωλεπον βιγωντὰ κα’ 

ἶν, ἐπειδάν τι τοῦτον ἴδῃ, τῷ πάσχοντι διὰ τὴν οἰκειότητα, θεύδειν᾽ ἅμα γὰρ ποιεῖν τἀναντία ἀδύνατον. 

ἡ ὅτι ὅσπερ αἱ δες καὶ αἱ ἀκοαὶ λαμβάννσί τινας ἐπορ- Διὰ τί ἐν τῷ ψύχει ὀξύτεροι καὶ οἱ ὠσθενήσαντες ἃ 

ροίας κατὰ τὰς οἰκείας δυνάμεις, οὕτω καὶ ἡ ὄψις αὐτὸ ἢ καὶ οἱ λυπύμενοι καὶ οἱ ὀργιζόμενοι; ἣ σιφρότερον ποιεῖ τὸ 
πάσχει καὶ ἀπὸ τῶν ἡδέων καὶ λυπηρῶν; καταψύχεσθαι; 

8 Διὼ τί ἀπὸ φθίσεως καὶ ὀφθαλμίας καὶ ψώρας οἱ Διὰὼ τί οἱ ἀθληταὶ δύσριγοι εὖ ἔχοντες; ἢ ὅτι καθαρὰ 
- 

«πλησιάζοντες ἁλίσκονται, ἀπὸ δὲ ὕδρωπος καὶ πυρετῶν καὶ καὶ εὔπνες ἡ ἕξις καὶ ἀπίμελος; ἡ τοιαύτη δὲ εὐκαθες ἀτὴ 
ὠποκληξίας ἐχ ἁλίσκονται, ἐδὲ τῶν ἄλλων; ἢ ἡ μὲν ἐφ- ὑπὸ τῇ ἀέρος, ὅταν εὐδίοδός τε ἧ καὶ μὴ ἔχῃ θερμότητα ἐν 

βαλμία, ὅτι εὐκινητότατον ὁ ὀφθαλμός, καὶ μάλιςα ὁμοίῷ- 25 αὐτῇ ἡ δὲ πιμελὴ θερμόν, ἂν μὴ δῴγρος. 
ται τῷ ὁρωμένῳ τῶν ἄλλων, οἷον κινεῖται ἀπὸ κινουμένου Διὰ τί μάλιςα τὼ ἀκρωτήρια, ῥιγῶσιν: ἢ διὰ ςενό- 5 
ὥςε χα ἀντιβλέπων τεταραγμένῳ ταράττεται μάλιςα; ἡ τήτα; καὶ οἱ πόροι ἐν αὐτοῖς στενοὶ ὄντες ὀλίγαιμοί εἰσιν, 
δὲ φθίσις, ὅτι πνεῦμα φαῦλον ποιεῖ καὶ βαρύ, τάχιςα δὲ ὥςε καὶ ὀλιγόθερμοί εἰσι" τὸ γὰρ αἷμα θερμόν. 

Ν ΄ » . ΄ Ὕ , ΥΣ 7 2,Ν ἣν ε ΄ -“ »ΝὝ 
τὰ νοσήματα ταῦτα ἅπτεται πάντων, ὅσα τότε φθειρομένε Διὰ τί, ἐὰν μετέωροι ὦσιν οἱ πόδες, μᾶλλον ῥιγῦσιν; 6 

. Ν ΄ .- Νὰ -“ » »“ “, « ν᾿, “, Ἀν ᾽ν ἡ ἡ ΄ , Φ 
γύεται, οἷον τὰ λοιμώδη. ὁ δὲ πλησιάζων τοίῦτον ἀναπνεῖ. 30 πότερον ὑποπνεῖ μᾶλλον; ἥ ὅτι ἐν ἐλάττονι γίεται τὸ αἷμα 
νοσεῖ μὲν ὄν, ὅτι νοσῶδες" ὠπὸ μόνε δέ, ὅτι ἐκπνεῖ, νοσεῖ, κάτω, ὥςε τὸ ἄλλο εὐψυκτότερον ἐκλείποντος τὰ θερμῇ: 
εἱ δὲ ἄλλοι ἑτέραν" τὴν αὐτὴν δὲ νόσον, ὅτι ᾧ ἂν ἀσθενήσῃ, . ΔΙιὰὼ τί οἱ παχεῖς σφόδρα ῥιγῦσι, τῆς πιότητος θερμῆς Ἴ 

τότῳ ἀναπνεῖ τοιῦτον οἷον εἰ πεπονθὼς ἦν. ἡ δὲ ψώρα μᾶλ- ὕσης; ἢ διὰ τὸ μέγεθος τοῦ πάχες τοῦ μὲν ἔσωθεν θερμοῦ 

λον τῶν ἄλλων, οἷον λέπρας καὶ τῶν τοιότων, ὅτι ἐπιπολῆς πόρρω γίνονται τὰ ἔσχατα, τῷ δὲ ἔξω ψυχρῦ ἐγγύς; 
τε καὶ γλίσχρον τὸ ἀπορρέον' τὰ γὰρ κνησμώδη τοιαῦτα. 35 Διὰ τί πταρέντες καὶ ὑρήσαντες φρίττυσιν; ἢ ὅτι κε- 8 
διὸ αὐτὰ τῷ ἐπιπολῆς γίνεσθαι καὶ γλίσχρον εἶναι ἅπτε- νῦνται αἱ φλέθες ἐν ἀμφοτέροις, κενωθέντων δὲ ὁ ἀὴρ εἰσ:- 
ται. τῶν δ᾽ ἄλλων τὼ μὲν οὐχ, ἅπτεται διὰ τὸ μὴ ἐπι- ἔρχεται ψυχρός, ὁ ποιῶν φρίττειν. 
τολῆὴῖς Ὑγίεσθαι, τὰ δὲ ὄντα ἐπιπολῆς, ὅτι προσμένει διὰ Διὰ τί μάλιστα βουλιμιῶσιν ἐπὶ τῷ ψύχει, καὶ τοῦ9 

΄ “ . Ἀ»ν ,΄ μ ΄ - " , 
ξηρότητα. | χειμῶνος μᾶλλον ἢ τῷ θέρος; ἥ διότι ἡ μὲν βυλιμία γίνε- 

Ἵ.. εὐαισθητοτέρους γα. Ἰ 8. καὶ δηῖς κ. οπὶ (75. ἢ 11. ἡμῶν 75. Ἷ 19. αἱ ροβῖ καὶ οπὶ Αἴα, 1 ἀκραὶ 5. 11 28. ὅτι τὸ πνεῦμα 
75. Ὁ 30. ἀνάπτει Ασα. ἢ 32. ἱτέρως Δ,5 76. ἃ 33. μόνον 0575. ἢ 36. ἱπιπολῆς τε γίεσθαι Χίσ. ἢ 37. δ᾽ οἵα (5. ἢ 38. ὅτι ὁ προσ. 

μέσει (575. 
4. ἡ οπὶ Ζ.5. ΠΤ 2. ἡ μὲν ἢ ὕγρ. Χ5. μασσωμέτης (5. ἴ ἁ. δὲ Χο, μὴ 5.) 13. πρεσβυτέροις Α5.  πελιοῦται (5 75..} 15. ἣ 

οαλ Ο.ΧΎΥσ. ἢ 20. οἱ αὐῖο ὀργ. οπὶ 175. Π ςριφνότερον Δ. 475, ςηφνότεροι 65. []4 28. ὥςε --- εἰσί ογα 65. ἢ 29. ἰὰν μὴ μ. Ο5..}} 34. 
ἰλλείσοντος 65. 1} 32. ῥιγοῦσι ογα 65Χ 975. Τὶ 33. μὲν γὰρ ἔσωθεν (5. ἢ 34. ὑγροῦ 66. 1} 39. ἡ οὔ «15, 

Ν 
-" 
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τας δὶ ἔνδειαν τῆς ξηρᾶς τροφῆς, ἐν δὲ τῷ ψύχει καὶ τῷ Διὰ τί ἐν τῇ τελευταίᾳ προέσει τῷ οὔρου φρίττομεν; 13 
χειμῶνι συςελλομένε τὸ ἐντὸς θερμῶ εἰς ἐλάττω τῦτο θᾶτ» ἦ ὅτι ἐνόντος μὲν τὸ ὑγρᾷ θερμῷ πλήρεις ἤ τε κύςις καὶ 

τὸν ὑπολείπει ἡ ἐντὸς τροφή" τότα δὲ γινομένα μῶλλον βε- οἱ περὶ αὐτὴν πόροι, ἐξελθόντος δὲ ἀέρος ψυχροῦ. ἐνέπλη- 
λιμιῶν εἰκός, ἡ δ᾽ ἐν τῇ βουλιμίῳ ἔκλυσις καὶ ἀδυναμία σεν" οὐδὲν γὰρ κενὸν δεῖ εἶναι, ἀλλ᾽ ἢ ὠέρος ἢ σώματος 

γίνεται συντήξεως γινομένης ἐν τῷ σώματι διὼ τὴν τῷ θερ- 5. πλῆρες. ἅτε ὅν εἰσεληλυθότος ψυχρὰ ἀέρος εἰκότως φρέν- 
μοῦ ἄθροισιν, ἧς ῥνείσης μὲν εἰς τὸν τῶν σιτίων τόπον αὐτὴ τειν συμβαΐνει. 

τροφὴ γίνεται τῷ σώματι, ἐὰν δ᾽ ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τῆς ἀνα- Διὰ τί τῶν ῥυγώντων ἡ γλῶττα, καθάπερ τῶν με- 14 
πνοῆς ἔλθη, ἀφωνία καὶ ἀδυναμία συμβαίνει, ἀφωνία μὲν θυόντων, πταίει; πότερον ὑπὸ τοῦ ψύχος πηγνυμέώη καὶ 

διὰ τὸ ἐμφράττεσθαι τὸν τοῦ πνεύματος πόρον, ὠδυναμίς σκληρυνομένη δυσκίνητος γύεται, τότε δὲ συμβαΐοντος οὐ 
δὲ διὰ τὴν τῷ σώματος ἀτροφίαν καὶ σύντηξιν. ταχεῖαι δὲ 10 δύναται σαφννίζειν; ἢ τῶν ἐκτὸς πυκνυμένων διὰ τὸ ψῦχος 
καὶ ἀπ᾽ ὀλίγων αἱ βοήθειαι γίνονται τοῖς τοιούτοις διὰ τὸ 

τὸν ἀρχὴν τοῦ πάθους ἔξωθεν γίνεσθαι. συςέλλον γὰρ τὸ 
ἐντὸς ψυχρὸν τὸ θερμὸν ἡμῶν ποιεῖ τὴν βελιμίαν. καθά- 

περ ἕν ἐν τῷ φόβῳ τρέμοντες καὶ ὠχριῶντεςν ἀφέντες τοῦ 

εἴσω συρρυὲν τὸ ὑγρὸν ἐξυγραίνει τὴν γλῶτταν, διόπερ σὺ 

δύναται ἡ γλῶττα τὸ αὑτῆς ποιεῖν, καθάπερ εἴρηται καὶ 
ἐπὶ τῶν μεδυόντων. ἢ διὰ τὸν ὠπὸ τῷ ῥίγες τρόμον ἀτάντι 
τῆς κινήσεως οὔσης οὐ δύναται τὰ λεγόμενα διαρθροῦν ἡ 

κινδύνε, παραχρῆμα οἱ αὐτοὶ γύυνται, οὕτω καὶ οἱ βουλι- 15 γλῶττα" διόπερ καὶ πταίει, 

μιῶντες, μικρὰ προσενεγκάμενοι ἐξ ἄρτι, βίᾳ κινηθέντες ἐκ. 
τῆς φύσεως, μὴ φθαρέντες δέ" ταχεῖα ἡ ἀποκάθαρσις γί. γίνονται; ἢ διότι ἀπὸ τῆς καταψύξεως τὸ θερμὸν εἰς τὸν 
νεται. ταὐτὸ γὰρ ἀντέτεινε τήν τε κατὰ φύσιν ἀγωγήν, ἐντὸς τόπον ἀθροίζεται, ἐκλείποντος δ᾽ ἐκ τῆς σαρκὸς τοῦ 
καὶ καθίςησιν εἰς τὴν φύειν. ἀφεναι ἦν μόνον αὐτὴν δες ϑερμ συνίξαται μᾶλλον, συνωγομένης δὲ ᾿ΜΕΡ5 αἱ τρῖ- 

καὶ καθάπερ τῶν παιδίων τὰ ἀντιτείνοντα εἰς τοὔπισθεν τὰ 2) χες Ὑδοῖται; ἢ διότι 

σπαρτία᾽ καὶ γὰὼρ ταῦτα ἀφεθέντων τῶν σπαρτίων εὐϑὺς Διὰ τί τὸ χλμῶνε τρέχοντες μᾶλλον ῥιγῶμεν  ἱςῶ- 16 
πεπτώκασιν ὕπτια. τες; ἢ ὅτι ὁ ἀὴρ ὁ περὶ τὸ σῶμα ἑστώτων μέν, ἐπειδὰν 

Διὰ τί οἱ γεγυμνασμένοι δυσριγότεροι τῶν ἀγυμνά- ἅπαξ συνθερμανθὰ, ὀκέτι ἐνοχλεῖ, τρεχόντων δὲ ἀεὶ ἄλλες 
ξων; πότερον ὅτι τὸ πῶὸν ὑπὸ τῶν πόνων ἐξήρηται, τῦτο δὲ καὶ ἄλλος προσπίπτει ψυχρὸς ὧν, διότερ μᾶλλον ῥιγῶμεν: 
ὠλέαν παρέχει" θερμὸν γὼρ τὸ λιπαρόν. ἢ ὅτι εὐπνέςερα 25 ἔτι δὲ καὶ κινύμενος ψυχρότερος γίνεται ὁ ἀήρ᾽ τῶτο δὲ ἂν 
τὼ σώματα καὶ ἀραιότερα διὰ τὸ τὸ πῖον καὶ τὸ περίτ- 
τωμα ἐξηρῆσθαι, ὥςε ὑδὲν ἀποςέγειν τὸ ψῦχος; ἢ διὰ τὴν 

τῶν πέρων ἀποςόμωσιν τοῖς ἱδρῶσιν οἷον πολλαὶ θύραι ἐξή- ἡλίου ὄντος; ἢ ὅτι πλείων ὁ χρόνος τῆς τοῦ ἡλίου ἀπυνίας, 
ρῆνται; φανερὸν δὲ ὅτι οὐχ ἡ αὐτὴ ἔξις πρὸς ὑγείαν καὶ ὥστε μᾶλλον ὠπέψυκται ἡ γῆ; ἢ ὅτι πρὸς ἡμέραν ἡ δρό- 

ἰσχὺν συμφέρει" ἡ μὲν γὰρ πίων, ἡ δὲ ἀραιὰ φαίνεται ἦσα. 30 σὸς πίπτει ὥσπερ πάχνη, ταῦτα δὲ ψυχρά; ἣ καὶ ταῦτα 

Διὰ τί φρίττεσι καὶ τῷ θερμῷ καὶ τῷ ψυχρῷ προσ-- πίπτει διὰ τὸ κρατεῖσθαι τὸ ἀναφερόμενον θερμόν, κρατεῖ 

χεόμενοι; ἄτοπον γὰρ τὰ ἐναντία τοῦ αὐτοῦ εἶναι αἴτια. ταῖι δὲ διὰ τὴν τῷ ἡλία ὠπυσίαν᾽ διὸ καὶ πλεῖον μὲν ἀπά- 

ἢ διότι ὑπὸ μὲν τοῦ ψυχροῦ προσιχεόμενοι τὸ ἐντὸς θερ- χοντος οὐ πίπτει, ἐγγυτέρω δὲ ὄντος πίπτει καὶ πήγνυται" 
μ᾽ σβεννύμενον ποιεῖ τὴν Φρίκην, ὑπὸ δὲ τοῦ θερμοῦ τὸ διότι μάλλον. ἀχάψονται ὁ τόπος, πλείω Χρόνον τοῦ ἡλίου 

ἐκτὸς ψυχρὸν ἀντιπεριις μενον εἰς ἕν καὶ ᾿πεναζομενοῖ τῇ 35 ἀπόντος. ἢ ὅτι πρὸς ἡμέραν μᾶλλον τὼ ἐκ νυκτῶν ανεύ- 

φυγὴ ἔσω; ὥςε ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἄμφω γίνεται, ἀλλ᾽ ὁτὲ μιὅ 14 τῆς ψυζεως; ἢ ἡμῖν δοκεῖ μᾶλλον ἐδαι ψῦχος διε 
μὲν ὑπὸ τῇ ἔσω, ὁτὲ δὲ ὑπὸ τῷ ἔξωθεν. τὸ πεπέφθαι τὰ σιτία; κενώτεροι δὲ ὄντες δυσρεγότεροι. ΦῊ-- 

Διὰ τί φρίττεσιν αἱ τρίχες ἐν τῷ δέρματι; ἢ ὅταν μεῖον δὲ τὸ μετὰ τὸ ἐμέτες ριάλιςια ῥεγῶν. 
συσπάσωσι τὸ δέρμα, εἰκότως ἐξανέστησαν" συσπῶσι δὲ Διὰ τί πονῦσιν, ὅταν ῥιγῶντας πρὸς τὸ πῦρ φέρωσιν" 18 
καὶ ὑπὸ ῥίγες καὶ ὑπ᾽ ἄλλων παθῶν. 40 ὅταν δὲ κατὰ μικρὸν χλιαίνωσιν, ᾧ; ἢ ὅτι ὅλως ἐκ τῶν ἐναν-- 

Διὰ τί τῶν ῥιγώντων ὀρθαὶ αἱ ἐν τῷ σώματι τρῤσες 5 

10 

τῷ τρέχειν μάλιςα συμπίπτει. . 
Διὰ τί ὑποφαύσκοντος μᾶλλον ψῦχος ἢ ἐγγυτέρω τῷ 11 

1 

12 

2. τοῖῆτον 775. ἢ 3. γενομένου 65. ἘΞ ἀ, ἡ] εἰ 7ο. 11 ἔχχυσις Χ4Ὑό, ΠΟ 5, γενομένης 5. Ἴ 12. συςίλλοντος (5. ἢ 47. φβαρίντος ΟὉ 
ΧΟΣο. 21. ἀφίντων 65. ἢ 26. αἰϊεγὰπι τὸ οπὶ 05.1.97. ἢ 27. διὰ τὸ τὴν Χο. 1 30. γὰρ οπλ 64 ΧΆ 79.}} 32. τὼ ἰναντία οτὰ Ὁ". ἢ 

84. τὴν φρίκην ποιεῖ Χο. ἢ 35. ἱντὸς (6. 1 39. συσκάσωσι] σπάσωσι 65. 

ἀ. ἐδὲὶ Χο. ἢ] 8. πταίει. καὶ πότερον 65. ἢ 10. ἡ Χα, ΠΠ 11. ῥνὲν ὅ5.} 15. διότι (6. ΠΠ 20. ἃ διότι ογὰ 5. ἢ 22. ὅτι οπι 65. ἢ 25. καὶ οΥκὰ 

65 Χο. ἢ δὲ οπι 5. ἢ) 27. ὑπ. μὲν Ψ. μῶλλον 65. ἢ 28. ὃ οτχ Χο ΚΖα, ̓  36. διὰ) ἢ διὰ Χο. ||. 38. ἐνγᾶν «ΧΆ Ζ.}} 10. χλιαύνσιν 65. ἢ ὅτι οἵὰ Ο. 
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τίων τεὐναντίαν γινόμενον μεγάλον “ποιεῖ 'τὴν μεταβολήν; τὴν γῦν ἐμπήξας κάρφος ὴ ἄλλο τὶ συντώττῃ καὶ πάντο- 

ὥσπερ ἐπὶ τῶν δένδρων, εἰ μὲν κατὰ μυκρὸν κάμπτοι τιά, θὲν συνάγῃ τὴν γῆν, μᾶλλον ἐρθεῦται ἢ ἐὰν ἐξ μιὰ συνε- 
ὧκ ὧν πονεῖ, εἰ δὶ σφεδράτερεν καὶ μὴ κατὰ μικρόν, χλῶν- ςυκυΐαν. 
ται. εἰ ἦν τὲ ὅμοιον ὑπὲ τῷ ὁμοῖ; ἀπαθές, τὸ δὲ θερμὸν τῇ Διὰ τί οἱ ῥιγῶντες μάλιςα ἀὶ καβεύδεσιν; αὶ διότι ὁ 22 

ἐγῶντος εἴτῳ συνίςξαται καὶ συνέρχεται, τὸ δὲ ὑγρὸν κα΄ 5 ῥιγῶν μᾶλλον κατέχει τὸ πνεῦμα ἢ ἐκανεῖ, ὁ ὁ δὲ καθεύδων 

19 

20 

ταλείκεται καὶ τὸ ψυχρόν, τὸ δὲ ἐναντίον τῷ ἐναντία φθαρ- 
᾽ὔ 4 ἌΝ ᾽ ν ΝῚ Ν᾽. »»ὔ ΝῚ 

πρών᾽ ὥστο ἐὰν μὲν χλιαίνῃ, κατὰ μικρὸν ἐξέρχεται τὸ 
Ν - - ᾽Ν ΝΟ ἤ 

ἀαρμὸν καὶ ἧτταν πογεῖ, ἐὰν δὲ μὴ ἀναχλιάνῃ, προσώγει 
μᾶλλον. 

καιόμεθᾳ. καὶ ἀλγοῦμεν; πότερον διὼ πυκνότητα στέγει ἡ 
σὰρξ τὸ προσπῖχτον θερμόν; διὸ μόλιβϑος ἐρίε θερμότερος, 
Ἃ δ΄ Ζ “ ϑρὺκχ ΄΄ Ν ΩΝ ΄ κανῖς 
ἢ βίαιος γίνεται τοῦ θερμὰ ἡ δίοδος διὰ τὸ πεκηγίναι ὑπὲ 

τὸ ψύχες τὸς πόρες. 

λίᾳ ἐναντῶν καὶ ὁ θυμός; ἔςι δὲ ἡ μὲν ὀργὴ ἀπὸ τὸ πυ- 
Υ͂ ΝΥ ᾿Ὶ Ν “ , Ψ , ΄ 

βόΦ᾽ πολυ γαρ τὰ πὺρ κατέχοντες εἰσω χλιαίνονται, μὰ- 

λιςα δ᾽ ἔςιν ἐπὶ τῶν παιδίων καταμαθεῖν. οἱ μὲν γὰρ ἄν- 
δρες βλάκτονται, τὼ δὲ παιδία πρῶτον μὲν τὸ πνεῦμα πολὺ 
ἀναλαμβάνεσιν, εἶτα ἐρυθριῶσιν" πολὺ γὰρ εἴσω ὃν τὸ θερ-- 20 
μὸν καὶ ἐξυγραῖνον ἐρυθριᾶν ποιεῖ, ἐπεὶ εἴ τις αὐτοῖς πολι 
τῷ ψυχροῦ προσχέοι, παύσαιντ᾽ ὧν ὀργιζόμενοι" κατασβε- 
σθαίς γὰρ ὧν αὐτῶν τὸ θερμόν. οἱ δὲ δειλοὶ καὶ φοβέμενοι 
τἰναντίον, ῥνγῶσί τε γὰρ καὶ ψυχροὶ καὶ ὠχροὶ γίνονται" 
ἐχλείπει γὰρ τὸ θερμὸν αὐτοῖς ἐκ τῶν ἐπιπολῆς τόπων. 

Διὰ τί, ὅταν φρίξωμαν, «αἱ τρίχες ὀρθαι ἵστανται: Ἀ 
διὰ τὸ ἐν ὑγρῷ πεφυκένωι κατακεχλεῖσθαις κρατεῖ γὰρ τῦ 
ὑγρῷ τὸ βαάβος τῆς τριχός, ἡ δὲ φρίκη γίνεται ὑπὸ τῷ ψυ- 
χρῦ. τὸ δὲ ψῦχος κατὰ φύςτιν κήγνυφι τὸ θερμόν. ὅταν 

Διᾷ τί ψυχθώτες μῶλλον ἀπὸ τῆς αὐτῆς θερμασίας 10 

ἐκπνεῖ ἢ εἰσανεῖ; ἐναντίως ἔν ποιεῖ “ἔχειν τὸ ῥῆγος τῷ κἀ- 
βεύδειν. ι 

Θ. ΟΣΑ ΠΕΡῚ ὙΠΩΠῚΑ ΚΑΙ ΟΥ̓ΛΑΣ ΚΑΙ ΜΩΛΩΠΑΣ. 

Διὰ τί τοὺς μώλωπας κωλύει τὰ νεόδαρτα δῴματα 
προστιθέμενα, καὶ μελις κριῶν, καὶ αὶ ἐπριαταγνύμενα; 
ἢ ὅτι ἄμφω κωλύει τὴν ἄθροισιν τῷ ὑγρῦ καὶ τὴν ἔπαρσιν; 
τὸ γὼρ ὠφηλκωμένον ἕλκει ἐπαίρεται διὰ τὰν θερμακίαν" 
τώ τε δὴ ὠὰ διὰ τὴν γλισχρότητα κατακολλῶντα κωλύει 

Δι τί οἱ ὀργιζόμενοι ὁ ῥιγῶσιν) ἢ ὅτι ἡ ὀργὴ τῇ δε. ι5 ἐπαίρεσθαι, καθάπερ καὶ τὰ καύματα, ὥσπερ καὶ ἡ κέλλα, 
καὶ τὰ δέρματα τῇ τε γλισχρότητι προσκολλᾶται, καὶ 
ἅμα τῇ θερμότητι συμπέττει καὶ παύει τὴν φλεγμασίαν" 
ὑδὲ γὰρ ὠφαιρῦσιν ἡμερῶν τινῶν. ἐξάγειν δὲ βόλοντφι τὸν 
φλεγμασίαν καὶ οἱ τῷ ἀλὶ καὶ τῷ ὄξει τρίβοντες. 

Διὼ τί ἐν μὲν τῷ ἄλλῳ σώματι αἱ οὐλαὶ μέλωναι,2 
ἐν δὲ τῷ ὀφθαλμῷ λευκαί; ἢ ὅτι ἐναντίαν χρόαν ἡ οὐχὰ 
λαμβάνει τῇ πρότερον, ὥσπερ πᾶν τὸ νενοσηκός; ἐν τῷ μέ. 
λανι δὲ τοῦ ὀφθαλμῦ τὰ ἕλκη. οὐ μὴν ὑδὲ ἐν τῷ σώματι 
μέλαιναι εὐθύς, ἀλλ᾽ ἐξ ὠρχῆς λευκαΐ, οὐδὲ ἐν τῷ ἐφ- 

25 θαλμῷ ἀὲ μέλαιναι, ἀλλ᾽ ἀποκαῤίστανται τῷ χρόνῳ, ἢ 
ὡπλῶς ἢ εἰς τὸ μᾶλλον. 

΄΄ “ .“ 

Διὰ τί ὁ ναάρθηξ τὰ κύκλῳ τῆς πληγῆς ποιεῖ ἐρυθρά, 3 

τὸ δὲ μέσον λευκόν; πότερον ὅτι ὠποπιέζει τὸ αἷμα ἐκ τὸ 
μέσν, καθὸ μώλιςω προσπίπτει περιφερὴς ὦν; ἢ ἔδει ἐπω- 

ἦν μεταβάλλῃ τὸ ὑγρόν, ἐξ ᾧ πεφύκαςιν αἱ τρίχες, καὶ 30 νιέναι δι γε τῦτο πάλιν" ἀλλ᾽ αἵματος συνδρομὴ τὸ ἐρύ- 
παγἢ, μεταβάλλειν εἰκὸς καὶ τὸς τρίχας, εἰς μὲν οὖν 

᾽ ΄ ; , Δ.» ,» -« ἉἈ.» τόναντίον εἰ μεταβαάλλνσιν, ἃ ἐν ταὐτῷ μένυσιν, καὶ ἐπικρας- 
τήσει πάλυ ἡ θρὶξ τοῦ ὑγροῦ" οὐκ εἰκὸς δὲ πεκηγότος καὶ 

“- -ς ὯΝ ᾿Ὶ , 'Ψ ΄ . » 4 πεσυχνωμών τοῦ ὑγρᾷ τὴν τρίχα τῷ βάρει κρατεῖν, εἰ δὲ 

μοδαμόσε κειλίεθαι δυνατὸν τὴν τρίχα τῷ τὸ ὑγρὸν πορκη- 35 ἐὰν σφόδρα παταάξη, τὸ ἐπιπολῆς διεσκέδασεν 

γέναι, λείπεται ἑςάνᾳι ὀρθήν. ἢ διότι ὑπὸ τῆς κκταψαξεως 
τὸ θερμὸν εἰς τὸν ἐντὸς τόπον ἀθροίζεται, ἐκλείποντος δὲ ἐκ 
τῆς σαρκὸς τοῦ θερμῷ συνίξαται μᾶλλον ἡὶ σάρξ, σωναγο- 
μόης δὲ ὀρθότεραι αἱ τρίχες γίνονται, καθάπερ ἐών τις εἰς 

θημά ἐςι, συνδρομὴ δ᾽ εἰς τὸν πληγέντα τόπον. 
Διὰ τί τῷ μὲν νάρθηκι σφόδρα τυπτόμενον τὸ μέσον 4 

τῆς σαρκὸς λευκὸν γίνεται, τὸ δὲ κύκλῳ ἐρυθρόν, ξύλῳ δὲ 
ἐρυθρότερον τὸ μέσον; ἢ ὅτι ὁ μὲν νάρθηξ διὰ κουφότητα, 

αἷμᾳ, ὥςε 
ὅθεν μὲν ἐξέλιπε, λευκὸν φαίνεται, ὃ δὲ πλέον ἦλθεν, ἐρυ- 

θρέτερον. οἰδησάσης δὲ τῆς πληγῆς, ὁ ταχέως ἀποκαθίς - 
ται τὸ σκεδασθὲν αἷμα διὼ τὸ ὀλίγον τε εἶνφι καὶ τὴν φο- 

μὰν εἰς τὸ πρόσαντες εἶναι" πλήθει γὰρ βιασθὴν δεῖ τὴν 

3. ποιιῖ Χα. ἢ 10. αὐτῆς οὔα .Χ 5. 12. μόλιβος 75. 22. προχίοι 05.Χ.5. Π 24. ἐ»γοῦσί Χ,σ. Τ γὰρ οτὰ 05. Π 30. μετκβάλη 
75. 31. καὶ οἵμ Χο. || 35. κοιλεῖσθαι {5.Χ.9776. ἢ δύναιτο Χί6, δύναται τὸ 657. ἢ} τῷ οἵη Ο5. ᾿ τὸ οἷὰ 1.5. αὶ ὑγρῦ 5. 

Φ. συνάγει 74. ἢ ἀ, ὁ οὔχ 576. 11 9. μώλωπας] τραύματα ΚπΟσ. 11. κρεῶν Χο. ἢ] ἱπικαταμιηνύμενα (5. 1 13. τὴν οἵα 15. ἵ 
45. κατακαύμακαι 7... } 11, τῇ οπι 6". , 48. δὲ -- 9. φλεγμασίαν οἵα 65. ἢ 21. χρέαν οτὰ 65. ἢ 23. νδὲ] δὲ Χ15. [1 ἐν οπλ 65. ἢ] 

25. ὁ Χο. ἢ 28. ἀποπιάζει 7». " ἐκ] τὸ ἜΝ [ 33. τὸ κύκλω δὶ Ζ7σ, τὸ δὲ πέριξ ρν «Χ5. 

Ν2 
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παρὰ φύσιν φορὰν ἐνεχθῆναι. διὰ δὲ τῶν σκληρῶν αἱ 
πληγαὶ διὰ τὸ βάρος καὶ τὴν ἰσχὺν θλῖψιν καὶ θλάσιν 

ποῶσιν. θλιβόμενον μὲν οὖν κοῖλον γίνεται, θλώμενον δὲ͵ 
ε Φ' 

ἀραιόν" τομὴ γὰρ. καὶ διαίρεσίς ἐστι μαλακὴ ἡ θλάσις. 
Ν Σ “Ψ ΄ “ ’ 7 ᾽ ᾿ΝΣ 

κοίλε δὲ καὶ ἀραιδ γενομένε τῷ μέσα, φέρεται εἰς αὐτὸ ἐκ 5 

τῶν πέριξ ἐπιπολῆς αἷμα" κάτω τε γὰρ πέφυκε φέρεσθαι, 
᾽ Ν ᾽ Ν "ν ἡ οὖ » ͵ »Σ »-»ὝἬ 

καὶ εἰς τὰ ἀραιὰ τῷ εἴκειν αὐτά, ἀθροιζομένε δ᾽ ἐνταῦθα, 
» “ “ ΄ -“ ᾿ » ΄ ὰ δὲ Η ΄ εἰκότως τοῦ αἵματος τοῦτο μὲν ἐρυθραίνει, ἃ δὲ ἀπολείπει, 

λευκαίνει. 
᾿ “ ᾿ 

Διὰ τί αἱ οὐλαὶ μέλαιναι των σπληνιώντων; [ ὅτι 0 

αἷμα διεφθαρμένον ἔχεσι διὰ τὴν ἐκ τῇ σπληνὸς σύμμιξιν 

νοσώδες αἵματος καὶ ὑδαροῦς; ἡ μὲν οὖν οὐλὴ τὸ δέρμα 

λεπτὸν καὶ ἐπιπόλαιον ἴσχει" τὸ δὲ αἷμα, διὰ τὸ ὑδαρὲς 

καὶ θερμὸν εἶναι μέλαν ὄν, τοιαύτην ποιεῖ τὴν οὐλὴν δια- 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΊΩΝ 9Θ. 

τύπτει. ἢ ὅτι ἡ σὰρξ ἀλγεῖ ἀ μόνον τυπτομώη ἀλλὼ καὶ 
΄ ς- κ Ν᾿. ἣν ἐν} “ ᾿ ΄,΄ 4 ᾽ τύπτυσα; ὑπὸ μὲν ἕν τῶν σκληρῶν τύπτεται μόνον (ὑπεΐ- 

κει γὰρ διὰ τὴν σκληρότητα αὐτῶν), ὑπὸ δὲ τοῦ νάρθηκος 

ἄμφω αὐτῇ συμβαίνει, τύπτεσθαΐ τε καὶ διὰ κουφότητα, 
-“ ᾽ ἡ ν Ψἢ -“ , τοῦ βάρους τύπτειν μὴ εἴκουσαν, ὥςε διπλασία γίνεται ἡ 

αληγή. 

Διὰ τί ἡ θαψία καὶ ὁ κύαθος τὰ ὑπώπια παύει, ἡ 
μὲν ἀρχόμενα, ὁ δὲ ὕστερον, ἐναντία ὄντα; ὁ μὲν γὰρ 
κύαθος ψυχρός, ὥσπερ καὶ ὁ ποιητής φησι “ψυχρὸν δ᾽ 

ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν", ἡ δὲ θαψία θερμὸν καὶ καυς υκόν. ἢ 

ὁ μὲν κύαθος ὥσπερ τοῖς μικροψυχοῦσι τὸ ὕδωρ; ὠπαν- 

τῶσα γὼρ ἡ ψύξις κωλύει ἐξιέναι τὸ θερμὸν ἐκ τοῦ αἷμα- 
τος ἐξ ἐπιπολῆς διὰ τὴν πληγὴν συνδραμόντος, καὶ ὅταν 
ἐξέλθῃ τὸ θερμόν, πηγνυμένου. ὥσπερ "γὰρ ἀν εἰ ἔξω ὃν 

φαινόμενον" καὶ δὴ πλεονάκις ἡ οὐλὴ ἐν τότῳ γίνεται με- 15 πήγνυται, καὶ ἐγγὺς τοῦ ἔξω τὸ αἷμα, ὅταν ἢ ὑπὸ τὸ 

λαντέρα. γίνεται δὲ διὰ ταὐτό" δι᾽ ἀσθένειαν γὰρ τῇ δέρ- 
Ψ ᾿Ὶ φ τιν »" “᾿ 

ματος καταψύχεται τὸ αἷμα. καὶ ἐξατμίζοντος τῇ θερμὰ 
͵ . ὼ « ’, δὲ Ὶ ᾿ ΄ ΄ γίύεται μελάντερον. ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς πρεσβύταις οἷ τε 

χρῶτες μελάντεροι γίνονται, καὶ αἷ οὐλαὶ αἱ συγγενεῖς 
Ν ᾽ 

οἷον ὑπώπιον γὰρ αὐτοῖς ἅπαν τὸ Ὁ 
Ψ -»“ 

σῶμα οὐ διὰ λεπτότητω τοῦ δέρματος, ἀλλ᾽ ὅτι τὸ: θερμὸν 
ἐκλέλοιπεν. 

᾿ν νι ψΨ' ’ὔ 
Πότερον ὅσα τῷ αὐτῷ αἴτια, τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν 

Ἀ 
εἰς τὸ ποιεῖν ἢ οὗ; Ἀέγω δὲ οἷον ἐπεὶ τὰ ὑπώπια καὶ ὁ 

χαλκὸς ἐξαίρει καὶ ἡ ῥαφανὶς καὶ ὁ κύαμος διαμασώμενος 25 
᾿ Υ “ καὶ ὁ πνεύμων καὶ ἡ ἄργιλος καὶ ἕτερ᾽ ἅττα, τῇ αὐτῇ 

Ἀ 
δυνάμει, ἢ ὁ μὲν χαλκὸς τῷ ἰὸν εἶναι, τὸν δὲ ἰὸν φαρμα- 

ὠὡδη, ὁ δὲ κύαμος καὶ ὁ πνεύμων καὶ ἡ ἄργιλος τῷ ἐπι- κώδη, μ μων καὶ ἡ ἄργιλος τῷ 
΄- ἊΣ 

σπᾶν ἐφ᾽ αὐτὰ διὰ μανότητα, ἄλλω δὲ δὶ ἑτέρας αἰτίας; 
ἌΝ νΌ Κ ᾿ Ὶ ΄, » ΄ ἃ ἃ Χ 
Ἢ τὸ μὲν ἔσχατον ἐπὶ πάντων τῶν τοιούτων ταὐτὸ (πολλὰ ἢ) 

μελάντεραι ἢ νέοις" 

γὰρ καὶ ἐναντία τούτοις, καθάπερ καὶ τὸ θερμὸν καὶ τὸ 

ψυχρόν), τὰ δὲ πρὸ τότων ὑδὲν κωλύει ἕτερα. 

Διὰ τί αἱ μὲν ἄλλαι οὐλαὶ μέλαιναι γίνονται, αἱ 

δὲ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ λευκαί; ἢ διότι μεταβάλλυσιν ἐν ᾧ 

ὧν ὦσι πρὸς τὰς χροιάς, ἐν δὲ τῷ ὀφθαλμῷ μέλανι ὄντι 35 
γίνονται, ὥςε ἀνάγκη λευκὰς γίνεσθαι. 

Διὰ τί ἀλγεινοτέρα ἡ πληγὴ τῷ νάρθηκος ἢ ἐνίων σκλη- 

ροτέρων, ἐάν τις κατὰ λόγον σκοπῇ τύπτων; εὐλογώτερον 

γὰρ τὴν τοῦ σκληροτέρου εἶναι ἀλγεινοτέραν" μᾶλλον γὰρ 

Ὡ. τὸ οτὰ ΧΟ 76. ἢ ἀ. τομὴ] τὸ μὲν 5275. Π 5. καὶ οπ; 6“. ἢ 

οἷὰ ΟπΧ 275. ἢ 19. αἱ αἰϊογυπι οπὶ Δα. Π 25. διαμασσώμενος (4Χ. ! 26. 
ἡ ἄργιλος οπὶ 027. 1 29. ἑαυτὰ Χο. ἢ 33. αἱ δὲ ὦ] ἐν δὲ 65. 1] 37. 

δέρμα. κωλυθέντος διεξιέναι τοῦ θερμοῦ, διὰ τὴν ψυχρό- 

τητα τοῦ χαλκοῦ πήγνυται, ἀλλὰ πάλιν διαχεῖται καὶ 

ἐπανέρχεται ὅθεν συνέδραμεν. ἡ δὲ θαψία θερμὴ οὖσα τὸ 
αὐτὸ ποιεῖ" κωλύει γὰρ πήγνυσθαι θερμὴ οὖσα. 

Διὲ τί τὰ ὑπώπια διαλύεται προσέχουσι τὼ χαλκᾶ, 10 
οἷον κυάθους καὶ τὼ τοιαῦτα; ἢ διότι ψυχρὸν ὁ χαλκός 
Ω ᾿α ᾿ Ν ᾽ ΙΣ .“ ΄, ᾽ ἐςιν; κωλύει ὃν τ: θερμὸν ἐξιύαι ἐκ τὸ συνιθν τ) πΙμΝΤς 
ὑπὸ τῆς πληγῆς, ὃ ὅ ἐξελθόντος ἐ ἐκ τὸ ἐπρεῦλὴς γίνεται ὑκώ-- 

πιον. διὸ καὶ ταχὺ δεῖ προστιθέναι πρὶν παγῆναι. καὶ ἡ 
θαψία δὲ μετὰ μέλιτος βοηθεῖ διὰ τὸ αὐτό" θερμὴ γὼρ 
Ψ ͵ ΄ ν Ὁ ὅσα κωλύει ψύχεσθαι τὸ αἷμα. 

Διὰὼ τί ποτε, ὅταν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ πλεονάκις ἕλκος 11 
γένηται, ἡ οὐλὴ μέλαινα γίεται; ἢ ὁπόταν γένηται ἕλκος, 

πᾶν ἀσθενές ἐςι τοῦτο, καὶ ὅσῳ ἂν πλεονάκις, τοσούτῳ 

μᾶλλον" τὸ δὲ ἀσθενὲς κατεψυγμίώον καὶ ὑγρότητος πλῆ- 
ρες; διὸ καὶ μέλαν φαίνεται, εἰ τὰ μεγάλα ἕλκη καὶ 
πολυχρόνια μελαίνας τὰς οὐλὰς ἴσχει. τὸ δὲ πολλάκις 
λαβεῖν ἕλκος ὑδὲν ἀλλ᾽ ἢ πολὺν χρόνον ἔχειν ἐςὶν ἕλκος. " 

Διὰ τί ποτε πρὸς τὰ ὑπώπια τοὺς κυώθες προστιθέ- 12 
Δ ΄,ὔ ΄ »“ ΄, ΄ Ἁ 

μεθα; ἥ διότι, ὅταν πληγῶμεν, ὁ τόπος καταψύχεται, τὸ 

δὲ θερμὸν ὑποχωρεῖ. προστιθέμενος ἦν ὁ κύαθος, ψυχροῦ 
Υ » »“ ,’ὔ Ἅ, Ν ΗΩ ΄ 
ὄντος τοῦ χαλκοῦ, διακωλύει τὸ θερμὸν ἐκπορεύεσθαι. 

Διὰ τί ἐν ταῖς ὁλαῖς ὁ γίνονται τρίχες; ἢ ὅτι οἱ πόρος 1.3 
ἐπιτυφλῦνται ἐξ ὧν αἱ τρίχες, καὶ παραλλάττεσιν; 

Ν 

αὐτὸ τὸ ἐκ 5. ἢ 6. τε οτχὰ (5. {ΠΟ 12. ἦν οτχ (2 σ, || 13. αἷμα, 
ἄργιλλος 5, ἄργηλος 76. 1 ἅττα οἂι 5. ἢ 28. καὶ 

ἢ οπὶ Χο. 
2. ὑπείκει -- 3. αὐτῶν οπὶ 65. ἢ“ ἸἼ. ἡ μὰ] ὁ μὶν 755 εἴ ργ Χ. ἢ 8. ὕξερον οπὶ 5. 9. κύαθος οτὰ χ-  ὥςε ΧΎγ5. ἡ 13. 

ἐπιπολῆς δὲ διὰ Χία, ἢ 22. συνόντος Χο. Π 29. εὐσϑειές Κα. ἢ 31. εἰ τὰ] εἶτα (5. ἢ 32. μέλανας σ' Χοο, 
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44 Διὰ τί εἴδημα καὶ πελιώματα λαμβάνουσιν αἱ πλη- ὅτι μόνον πολιοῦται τῶν ζώων; ἐν γὰρ ταῖς λεύκαις πο- 
γαί; ἢ διότι κατὰ τοῦτον τὸν τόπον διαςαλώτα τὰ ὑγρά, λιαὶ γίνονται αἱ τρίχες, ὥςε ἀδύνατον, ὅσα μιὴ πολιᾶται, 
εἰς τοὺς πλησίον τόπες προσκόψαντα ἀποπάλλεται πάλιν λεύκην ἴσχειν. 

καὶ τῇ κολλήσει ὑγρὸν συνήγαγεν; ἐὰν δὲ καὶ φλέβιά Διὰ τί αἶγες μὲν καὶ πρόβατα ἀμέλγονται πλεῖστον 6 
το ῥαγῇ, ὕφαιμος ἡ συνδρομὴ γίνεται. ς γάλα, οὐ μέγιςον σῶμα ἔχοντα, ἄνθρωπος δὲ καὶ βοῦς 

ἔλαττον ὡς κατὰ λόγον; πότερον ὅτι εἰς τὸ σῶμα ἀναλί- 
1, ἘΠΙΤΟΜΗ ΦΥΣΙΚΩΝ. σκεται, τοῖς δὲ ἄλλοις εἰς τὸ περίττωμα, τοῖς δὲ προβώ- 

Διὰ τί τὰ μὲν βήττει, τὰ δ᾽ οὔ, οἷον ἄνθρωπος μὲν τοις καὶ ταῖς αἰξὶ τὸ περιγινόμενον τῇ περιττώματος γάλα 
βάττει, βοῦς δὲ ὦ; πότερον τῷ εἰς ἄλλο τι τρέπεσθαι τοῖς γίνεται πᾶν; ἢ ὅτι πολυτοκώτερά ἐςι τῶν μεγάλων, ὥς: 
πτλείςοις ζῴοις τὸ περίττωμα, ἀνθρώπῳ δὲ δεῦρο; ἢ ὅτι 10 πλεῖον σπᾷ περίττωμα διὰ τὸ πλείω τρέφειν; ἢ δι᾿ ἀσθέ- 
) . Ὶ δ᾽ Ὡ Η ὁ Υ θ ς δὲ » , ., ΞΖ ή , ἐγκέφαλον πλεῖςον καὶ ὑγρότατον ἔχει ὁ ἄνθρωπος, ἡ νειαν τῶν σωμάτων πλεῖον περίττωμα γίνεται κύουσιν 
βὴξ καταρρέοντος γίνεται φλέγματος. αὐτοῖς; τὸ δὲ γώλα γίνεται ἐκ τὸ περιττώματος. 

2 Διὼ τί ἀνθρώπῳ μόνῳ τῶν ζώων αἷμα ῥεῖ ἐκ τῶν Διὰ τί τῶν ζώων τὰ μέν, μεταβάλλοντα τὰ ὕδατα, Ἴ 
μυκτήρων; ἢ ὅτι ἐγκέφαλον ἔχει πλεῖςον καὶ ὑγρότατον, μεταβάλλει τὰς χρόας καὶ ὅμοια γίνεται τοῖς ἐκεῖ, οἷόν 
ἀφ᾽ οὗ αἱ φλέβες πληρούμεναι τοῦ περιττώματος διὰ τῶν ι5 αἶγες, τὰ δὲ οὖ, οἷον ἀνόρωποι; καὶ ὅλως δὲ διὰ τί τὰ 
πύρων προΐενται τὴν ῥύσιν; λεπτότερον γὰρ γίνεται τῷ αἴ. μὲν μεταβάλλει, τὰ δὲ οὖ, οἷον κόραξ οὐ μεταβάλλει; 
ματος τοῦ καθαροῦ τὸ νοσερόν, τῦτο δέ ἐςι τὸ μιχθὲν τοῖς ἢ ὧν μὲν οὐ κρατεῖ ἡ φύσις τῷ ὑγροῦ, ὥσπερ ἡ τῶν 
τὸ ἐγκεφάλε περιττώμασι, καὶ ἔςι καθάπερ ἰχώρ. ὀρνέων (διὸ καὶ κύςιν οὐκ ἔχει), οὐ μεταβάλλει; καὶ 

ῶ Διὰ τί τῶν ζῴων τὼ μὲν ὑπὸ σάρκα, τὰ δὲ κατὰ διὰ τί οὐκ αὐτὰ ἀλλὰ τὰ ἔκγονα μεταβάλλει; ἢ ὅτι 
’ ΠΑ͂Σ ἐκ. ΙΝ ,»» ΄, ἂν ᾽ ν ῃ “ ΄ὔ ᾿ 

σάρκα πώνώ ἐςι, τὼ δὲ κατ᾽ ὠμφότερα: ἢ ὕσων μὲν πυ- Ὦ ὠσϑενέςερα τὼ νέα, τῶν γεννησάντων: 
 - ὔ ΝῚ »" Ψ' »"»Ἢ ΝῚ δ .»Ὺ “᾿ “ - ,»», κενὴ ἡ σάρξ, μεταζὺ τοῦ δέρματος καὶ τῆς σαρκὸς συςἐλ- Διὰ τί τὼ ἄρσενα μείζω τῶν θηλειῶν ὡς ἐπίπανϑ8 

λεται ἡ ἰκμὰς διὰ τὸ ταύτῃ εἶναι τὸ δέρμα ἀφεςὸς φύσει" ἐς; πότερον ὅτι θερμότερα, τῦτο δὲ αὐξητικόν; ; ἢ ὅτι ὁλό- 
ἃ πεττομένη γίνεται πιμελή. ὅσα δὲ ἀραιοτέραν ἔχει τὴν κληρα, τὰ δὲ ἱπεκήρωται: ; ἢ ὅτι τὼ μὲν ἐν πολλῷ χρόνῳ 
σάρκα τό τε δέρμα πριεστός, κατὰ σάρκα πίνα γίνεται. τελειοῦται, τὰ δὲ ἐν ὀλίγῳ; 
τὰ δὲ ἀμφοτέρως ἔχοντα ἐπ᾿ ὠμφότερα πιαίνεται. 25 Διὰ τί τὰ μὲν ταχυτόκα τῶν ζῴων ἐςΐί, τῶν δὲ πον 

4 Διὰ τί οἱ παῖδες καὶ αἱ γυναῖκες ἧττον ἔχυσι λεύκην λυχρόνιος ἡ κύησις; ἢ ὅτι τὰ μακροβιώτερα βραδύτερον 

τῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν μὲν γυναικῶν αἱ πρεσβύτιδες μᾶλ- πέφνκε τελειοῦσθαι; ἔςι δὲ βρωδυτόκα τὰ μακρόβια. 
λον; ἢ ὅτι ἡ λεύκη ἐςὶ πνεύματος ἔξοδος, ἔς: δὲ τὰ μὲν μώτοι τὰ μάλιςα, οἷον ἵππος ἀνθρώπου βραδυτοκώτερον 
τῶν παίδων οὐκ εὗπνοα σώματα ἀλλὰ τυχνά, καὶ τὼ μέ, ὀλεγοχρονιώτερον δέ. τούτου δὲ αἴτιον ἡ σκληρότης 
τῶν “γυναικῶν ἧττον ἢ τὰ τῶν ἀνδρῶν" εἰς τὰ καταμήνια 3 τῶν ὑςερῶν" ὥσπερ γὰρ ἡ ζηρὰ Υ οὐ ταχὺ ἐκτρέφει, 
γὰρ ΤΡΕΈΜΙΣ δηλοῖ δὲ ἡ λειότης τὴν πυκνότητα τὴς τὰ: οὕτω καὶ ἡ τοῦ ἵππου ὑςέρα. 

κός. τὰ δὲ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν γραῶν εὖπνοα" μόνω Διὰ τί τοῖς ἄλλοις ζῴοις τὰ ἔκγονα μᾶλλον τὰς 10 

γάρ, ὥσπερ τὰ παλαιὰ οἰκοδομήματα, διεςῶσαν ἔχει τὴν φύσεις ὁμοΐστται ἢ τοῖς ἀνύρώποις; ἢ ὅτι ὁ μὲν ἄνθρωπος. 
σύνθεσιν τῶν μορίων. πολλαχῶς διατίθεται τὴν ψυχὴν κατὰ τὴν ὁμιλίαν, κα΄ 

[ Διὰ τί ἄνθρωπος μόνον ἴσχει λεύκην; πότερον ὅτι λε- 35 θὼς δ᾽ ἂν ὁ ̓ πρῖηρ καὶ ἡ μήτηρ διατεδῶσιν, ὕτω ποικίλ- 
ττοδερμότατον τῶν ζῴων ἐςίν, ἅμα δὲ καὶ πνευματωδέ- λεται καὶ τὰ τικτόμενα. τὰ δὲ ἄλλα ζῷα τὼ μὲν πλεῖ- 
ξερον: σημεῖον δέ, ὅτι ἡ λεύκη ἐν τοῖς λεκτοδερμοτάτοις στα πρὸς αὐτὸ τῦτό εἰσιν. ἔτι δὲ οὐ πληρῶῦται ὡς ἐπὶ τὸ 

μάλεςα καὶ πρῶτον γίνεται μέρεσιν. ἢ διὼ ταῦτά τε, καὶ ἀολυ διὰ ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν. 

4.. οἰδήματα Κο. ἢ πολυώμκτκα Χο. ἢ 3. προσκέψοντα Χο. ἢ ἀ. ὑγρῶν 7η, τῶν ὑγρῶν 65. ἢ Ἰ. ὅσα ἂν ἐπιτομῇ φυσικῶν «. ἢ 15. 

φλόγος 1“. (21. σὰρξ ὑπὸ σάρκα μετ. (ο ΧΟ ἢ 22. ταύτην 775. ἢ τὸ δίρμα οαὐ Ο“Χ6 7α. ᾿ ἀφιςὼς Χο, ἱφεςὼς (5, ἐφεςὸς 7. ἢ 

83. δειοτέραν 4147. ἢ 24. προιςύς σ5Χ 5. ἢ 28. καὶ οἵα Ὁ. [[ 31. τῶν σαρκῶν Χο. αὶ 32. καὶ τὰ τῶν Χο. αὶ 834. ροδὶ μορίων (5 

Σ- τὸ σῶμα. ἢ 35. ὁ ἄνθρωπος Χ“. 
4. ἀμιλγόμοα 64. ἢ Ἴ. δὲ ἀπῖθ πρ. οπὶ .Χ.5. Κὶ 8. περιγενόμενον 64Χο. ἢ 10. πλείω 0975. }} 411. πλείν 74. ἢ 15. δὲ δηῖς διὰ 

«τὰ 05. ὃ 18. 0] ὅτε 05Χ.9 79. }} 19. αὐτὸ 7ε. ἢ 19 εἰ 32. ἔγγονα (474. Π 21. ὡς] ὥσπερ 05. ἢ 25. τῶν ζώων τὰ μὶν ταχντόκα 

5. ἃ 21. δὰ] δὲ τὰ 65. 29. μὸ] μὶν μάλιςα Χία. 11] 35. δ] ὅ τε ΧΙ 75. ἢ 36. καὶ τὰ] κατὰ “Χ“. 



Π ΄ 

892. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΊΩΝ 1. 

11 Διὰ τί οἱ χευκοὶ ἄνθρωποι καὶ ἵπποι ὡς ἐκὶ τὸ πολὶ λωγώς, τὼ δὲ οὔ, οἷον ἄνθρωπος, λέων; ἢ ὅτι τὰ μὲν 
᾿ γλανκοί, ἢ διότι τριῶν χρωμάτων ὄντων τοῖς ὄμμωσι, πολλῶς μήτρας καὶ τύπους ἔχει, ἃς καὶ πίμπλασθαι ἐπι 

μέλανος καὶ αἰγωποῦ καὶ γλαυκοῦ, τῷ τοῦ σώματος θυμεῖ καὶ εἰς ἃ σχίζεται. ἡ γονή, τὰ δὲ τὐναντίον. 
χρώματι καὶ τὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ χρῶμα ἀκολουθεῖ, τῦτο Διὰ τί ἐλάχιςον διώστημα τῶν ὀμμάτων ὁ ἄνθρω» 15 
δέ ἐςι γλαυκότης. 5 πὸς ἔχει τῶν ζῴων κατὰ μέγεθος; ἢ διότι μάλιςα κατὰ 

42 Διὰ τίνα αἰτίαν οἱ νάνοι γίνονται; ἔτι δὲ μᾶλλιν φύσιν ἔχει τῶν ἄλλων, ἡ δὲ αἴσθησις φύσει τὸ ἔμπρο- 

καθόλου, διὰ τί τὰ μὲν ὅλως μεγάλα. τὼ δὲ μικρά; σθεν" ἐφ᾽ ὃ γὰρ ἡ κίνησις, τοῦτο δεῖ προορῶν. ὅσῳ δ᾽ ὧν 
, μι »» - Ν ΄, »ν»Σ) , Ψ -" ε 

εἶτα οὕτω σκεπτέον. δύο δὴ τὰ αἴτια" ἢ γὰρ ὁ τόπος ἢ ἢ πλεῖόν τὸ διάςημα τῶν ὀμμάτων, τοσούτῳ μῶλλον αἱ 
ἡ τροφή. ὁ μὲν οὖν τόπος, ἐὰν ἢ στενός, ἡ δὲ τροφή, ὄψεις ἔσονται ἐν τῷ πλαγίῳ. εἰ ἦν ἔχειν δεῖ κατὰ φύ- 
2 φυ ", τὴ ,, “- ᾿ μφ ὀλί δεὶ ὃ δια, ᾿ [2 Ν ῃ δὴ ἐὰν ἦ ὀλίγη, ὥσπερ καὶ ἤδη γεγενημένων πειρῶνται μικρὸς 10 σιν, ὅτι ὀλίγιςον δεῖ τὸ διάςημα εἶναι" οὕτω γὰρ εἰς τὸ 
ποιεῖν, οἷον οἱ τὰ κυνίδια τρέφοντες ἐν τοῖς ὀρτυγοτροφείοις. πρόσθεν ἐδλίςα πορεύσεται. ἔτι δὲ τοῖς ἄλλοις ἕῴοις, ἐπεὶ 

ὅσοις μὲν οὖν ὁ τόπος αἴτιος, ὅτοι πυγμαῖοι γίνονται. τὰ χεῖρας οὐκ ἔχεσιν, ἀναγκαῖὸν παρορᾶν εἰς τὰ πλάγια, 

μὲν γὰρ πλάτη καὶ τὰ μήκη ἔχοντες γίνονται κατὰ τὸ διὸ πλεῖον διέξηκε τὰ ὄμματω αὐτῶν, καὶ μάλιςα τῶν 

τῶν τεκόντων μέγεθος, μικροὶ δὲ ὅλως. τούτε δὲ αἴτιον, προβάτων, διὼ τὸ μάλις:α ποιεῖσθαι τὴν πορείαν κύπτοντα. 

ὅτι διὰ τὴν ςενότητα τοῦ τόπου συγκλώμεναι αἱ εὐθεῖαι 15 Διὼ τί τὰ ἄλλω ζῷα τὼ μὲν οὐκ ἐξονειρώττει, τὼ δὰ 16 

καμπύλαι γίνονται. ὥσπερ ἕν οἱ ἐπὶ τῶν καπηλείων γρω- ὀλιγάκις; πότερον ὅτι οὐδὲν ὕπτιον κατάκειται, ἐξονειρώττει 

φόμενοι μικροὶ μέν εἰσι, φαίνονται δ᾽ ἔχοντες πλάτη καὶ δὲ ὑδὲν μιὴ ὕπτιον; ἢ ὅτι ὑκ ἐνυπνιαζει τὰ ἄλλα ὁμοίως, ὁ 
βάθη, ὁμοίως συμβαίνει καὶ τοῖς πυγμαίοις. ὅσοι δὲ διὰ δὲ ἐξονειρωγμνὸς μετὰ φαντασίας γύεται. 

τροφῆς ἔνδειαν ἀτελεῖς γίνονται, ὅτοι καὶ παιδαριώδη τὼ Διὰ τί τῶν ζῴων τὰ μὲν κινεῖ τὴν κεφαλήν, τὰ δὲ 11 

μέλη ἔχοντες φαίνονται. καὶ ἐνίς ἰδεῖν ἔςι μικροὺς μὲν 0 οὐ κινεῖ; ἢ ὅτι ἔνια, οὐκ ἔχει αὐχάνω; διὸ ταῦτα οὐ κινεῖ 
σφόδρα, συμμέτρες δὰ ὦ ὥσπερ τὰ Μελιταῖα κυνίδια. αἷ- τὴν κεφαλήν. 

τιον δὲ ὅτι ἐχ ὡς ὁ τόπος ἡ φύσις ποιεῖ. Διὼ τί ( ἄνθρωπος πτάρνυται τῶν ζῴων μάλιςα; τό- 18 

13 Διὰ τί τῶν ζῴων τὰ μὲν ἐξ ἀλλήλων γίνεται, τὰ τερον ὅτι τὸς πόρυς εὐρεῖς ἔχει δὶ ὧν τὸ πνεῦμα καὶ ὀσμὴ 
δ᾽ ἔκ τινων συγκρινομένων ὁμοίως τῆς ἐξ ἀρχῆς γενέσεως εἰσέρχεται; τούτοις γὰρ πνεύματος πληρυμένοις πτάρνυται. 
αὐτοῖς ὑπαρξάσης; καθάπερ οἱ περὶ φύσεως λέγοντες λέ- 25 ὅτι δὲ εὐρεῖς, σημεῖον ὅτι ἥκιςα ὀσφραντικὸν τῶν ἄλλων 

γσουσι καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς γένεσιν τῶν ζῴων γενέσθαι, διὰ ζῴων" ἀκριβέστεροι δὲ οἱ λεπτότεραι. εἰ οὖν εἰς μὲν τοὺς 
τὰς μεταβολὰς καὶ μετακινήσεις τῷ κύσμυ καὶ τῷ παν- εὐρεῖς πλέον καὶ πλεονάκις εἰσέρχαται τὰ ὑγρόν, οὗ πνευ- 
τὸς ὕτω μεγάλας" καὶ νῦν εἶπερ μέλλει πάλιν ἔσεσθω, ματουμένου ὁ πταρμὸς γίνετάι, τοιούτους δὲ μάλιςα τῶν» 

΄ Ν ᾿ τ Ὁ49 δαὶ ΄, . ἃ ᾿ Ν ε Ν ΄ ενΥ νθ Υ ,ὕ . ΄,ὕ » ἢ 
τοιαύτας τινὰς ὑπάρξαι κινήσεις; ἡ μὲν γὰρ ἀρχὴ ζῴων οἱ ἄνθρωποι ἔχεσι, πλεις ώκις ὧν πτάρνοιντο εἰκότως. 

ν, “ ᾧ ΑΥΤΆ Δ ᾽ ΄ἷ σ΄ 5 7 ΘῚ “« ε -“ ΄ ᾿ 
παντὸς ἔργου μέγιςον' ἥμισυ γάρ᾽ τὸ δὲ σπέρμω ἀρχή, 30 ἢ ὅτι ἐλάχιςαι κατὰ τὸ μῆκος οἱ μυκτῆρες, ὥςε τὸ θερ-- 
τῶν μὲν οὖν μικρῶν ὅσα γίνεται μὴ ἐξ ἀλλήλων, αἴτιον μανθὲν ὑγρὸν ταχὺ δύναται πνεὔμω γίνεσθαι. ἐν δὲ τοῖς 

-“ὝὟ Υ̓ » » -» ; ’ « “ Υ Ἁ -" Ψ' ,ὔ 

τοιαῦτα γενέσθαι ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς ἐγεννήθησαν ἡ τῷ σπέρ- ἄλλοις διὰ μῆκος καταψύχεται πρότερον. 

ματος μικρότης' τῇ γὰρ ἐλάττονος καὶ ἡ ἀρχὴ ἐλώττων. Διὰ τί καὶ γχῶττα οὐδενὸς πιερὼ τῶν ζῴων; ἢ ὅτι τὴ 19 
ὥςε ἱκαναὶ καὶ αἱ τούτου μεταβολαὶ πρὸς τὸ γεννῆσαι πο πυκνόν, ἡ δὲ γλῶττα ἀραιὰ φύκει ἐς, ὅπως τοὺς 

» Ἄμ Ν “ ’ , Ν ΕΣ “- ἂν “. ο 

αὐτῷ τὸ σπώμα. ὅπερ συμβαίνει" γίνονται γὰρ ἐν ταῖς 35 χυμοὺς γνωρίζῃ; 

μεταβολαῖς μάλιςα. τοῖς δὲ μείζοσι μείζονος δεῖ καὶ Διὰ τί τὰ θήλεα συντάσει οὐρεῖ, τὰ δὲ ἄρρενα οὔ; 20 

μεταβολῆς. ἢ ὅτι πορρώτερόν ἐςιν ἡ κύςις ἡ τῶν θηλειῶν, καὶ εἰς βάθας 
λ -“ “ “Ἢ “ 

τἀ Δια τί τὰ μὲν πολύτεκναι τῶν ζῴων, οἷον ὗς, κύων, καὶ εἰς μῆκος; μεταξὺ γὰρ αὐτῶν ἡ μοίτρα τῆς ἕδρας καὶ 

6. νάνοι (6. 10. ἤ οπι 775. ΠΠ καὶ ὥσπερ καὶ 5. ἢ μικρῷ 75. ἢ 14. ἐρτυγοτροφίοις 6 5Χ5. ἢ 13. τὰ οτχ 057.5, 1 46. καπη- 

λίων Χα. || 18. τοὺς πυγμαίους Χο, 1] ὅσοις 75. ἢ 27. κρήσεις 65. ἢ 29. τινὸς οἵὰ 65. ᾿ 31. ὅτα) καὶ ὅσα Χ.75. ἢ 82. ἐγεήδησαν 
7ι. ἢ 86. μείζοσι οπὰ «Χο. [Π- καὶ οἵὰ (5. 

4. λαγώς οπὶ 65. ἢ 2. ἃς} ἴσους 79}. 1 Ἴ. δεῖ] δὲ 0475. ἢ 8, πλεῖον 65. ἢ ἔσονται αἱ ὄψεις 4. 11 23. εὐχρεῖς Ω», εὐχερεῖς 

75. 1 2ἡ. πληρουμένοις πνεύματος (5. ἢ 25. ὅτι ροδῖ σημεῖον οταὰ (5. 27. τὸ οτὰ «576. ] πνενματνμένοις 715, ἃ 30, ἐλώχιςον Χο 
775. 1 81. γενέσδβαι 5. ἢ 37. ἡ αἰϊοτιμὰ οἵὰ 5. || 38. εἰς οχχ (5775. 
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τῆς κυύσχεως, ὥςε δέδωι βίας πλοίρνος τὸ ἐκπεμπόμενον θερμοῦ ἡ ἐνυπάρχουσα τροφὴ δι᾽ εὐπεψίαν; ξηραινέμιεναι 
δ γε τὸν ὠκόςζανιν τὴς μήτρα!. βιάζεται δὲ νυντεῖνον δὲ ξηρότεραι γίνονται" τὸ γὰρ ὑγρὸν μαλακόν. αἱ δὲ τῶν 
τῷ πνούματι. " : ἀνθρώπων ἐλάττω μέν, μᾶλλον δὲ τῆς ἀρχῆς. πέττεται 

21. Διὰ τί τῶν ζῴων ὅσα μυὴ πέτεται, πιίντα ὠποβάλλει δὲ αὐταῖς μᾶλλον διὰ τὸ ἐλάττω εἶναι" πεττομένη δὲ 
φὰς χειμερινὼς τρίχας, πλὴν ὑός; καὶ γὼρ κύων ἀποβάλ- μαλακωτέραν ποιεῖ τὴν τρίχα" πάντα γὰρ τὰ πεπεμμένα 
λει καὶ βοῦς. ἢ ὅτι θερμότατον ἡ ὗς ἐςί, καὶ ἐκ ϑερμοῦ τῶν ἀπέπτων μαλακώτερά ἐστιν. ἐκ περιττώματος γὰρ 

πεφύκασιν αἱ τρίχες αὐτῇ; τοιοῦτον γγκρ ἐξὶ τὸ λωπαρόν. πλείςου ἡ τῷ ἀνθρώπου θρὶξ ἢ ἡ τοῦ προβάτου. σημεῖον 
«ὧν μὲν ἦν ἄλλων ἢ διὰ τὸ ἀποψύχεσθαι τὸ ὑγρὸν ἀπο- δέ" τὰ γὰρ νέα πρόβατα τῶν παλαιῶν μαλακώτερα ἔχει 
πίκτουσιν, ἢ πέττειν τροφὴν οὐ δυναμένης τῆς οἰκείας δερ- ταὶ ἔρια. 
Μμότητος, ἢ διὰ τὸ μηδὲν κάσχειν τὴν ὑγρότητα τὴν ἐν 10 Διὶ τί οἱ ἄνθρωποι καὶ οἱ ὄρνιθες οἱ δαφεῖς λάγνοι 24 
αὐτῇ, διὰ τὸ πέττεσθαι καλῶς τὴν τροφήν, ἐκ ἀποβάλλει εἰσίν; ἢ ὅτι θερμοὶ καὶ ὑγροὶ τὴν φύσιν εἰσί, δεῖ δὲ ἀμ-- 

Δὡς τρίχας. ὁπότε γὰρ ἡ αἰτία τῆς ὠποβυλῆς ἐς, ἱκανὴ φοῖν πρὸς τὴν ὀχείαν. τὸ μὲν γὰρ θερμὸν ἐκκρίνει, τὸ δὲ 
᾿ὶ πιότης κωλῦνγαι. πρόβατα δὲ καὶ ἄνθρωποι διὰ πλῆθος ὑγρὸν ἐκκρίνεται. διὰ τὸ αὐτὸ δὲ καὶ οἱ χωλοὶ ἄνδρες" ἡ 
καὶ πυκνότητα τῆς τριχὸς ὠπαθῇ ἐςν οὐ γὰρ δικνεῖται γὰρ τροφὴ αὐτοῖς ὀλίγη μὲν κάτω ἀφικνεῖται διὰ τὴν 
ἢ ψύζις εἰς βάθος, ὥςε πῆξαι τὴν ὑγρότητα ἢ πέψαι 15 ἀναπηρίαν τῶν σκελῶν, εἰς δὲ τὸν ἐπάνω τόπον ἔρχεται 

χωλῦσαι τὴν θερμότητα. πολλή, καὶ εἰς σπέρμα συγκρίνεται. 

22 Διὸ τί τῶν μὲν προβάτων μαλκκώτεραι αἱ τρίχες Διὰ τί ὁ ἄνθρωπος χαίτην οὐκ ἔχει; ἢ διότι πώγωνα 25 
ἀναφύονται τιλλόμεναι, τῶν δὲ ἀνθρώπων σκληρότεραι; ἔχει, ὥςε ἡ ἐκεῖ ἀπελθῶσα τροφὴ τῆς τοιαύτης περιττώσεως 

ἢ ὅτι τῶν μὲν κροβάτων ἐκ τῷ ἐπιπολῆς πεφύκασιν; διὸ εἰς τὰς σιαγόνας ἔρχεται; ᾿ 
καὶ ἀλύχως ἐκσπῶνται, μενούνης τῆς ἀρχῆς τῆς τροφῆς Ὦ Διὰ τί πάντα τὰ ζῷα ἀρτίους τὸς πόδας ἔχει; καὶ ὅτι 26 
εἰδια φθόρου, ἢ ἐςιν ἐν σαρκί. τὰ μὲν οὖν περιττώματα ἐκ ἐνδέχεται κινεῖσθαι μιὴ ἐςηκότος τινός, ἂν μὴ ἄλληται; 
ἀνοιχθώτων ἐξατμίζει μνᾶλλον, τὸ δὲ ἔριον ταρκὸς οἰκείαν ἐπεὶ τοίνυν ἐκ δυοῖν τινοῖν κίνησιν ἀνάγκη τῇ πορείᾳ εἶναι, 
“ροφὴν λαμβάνει" σὰρξ δὲ μαλάκοῖς καὶ γλυκέσι τρέ. ἔκ τε κινήσεως καὶ ςάσεως, ταῦτα δὲ δύο, καὶ ἄρτια ἤδη. 
ῴεται. αἱ δὲ τῶν ἀνθρώπων τρίχες ἐκ βάθους πεφυκνῖαι καὶ τετράποδα, διότι πλείος" τὸς μὲν γὰρ δύο κινεῖ, οἱ δὲ 
βία καὶ μετ᾽ ἀλγηδένος ἐκσππῶνται. δῆλον δέ ἐπισπῶν- 25 δύο ἑςήκασιν. καὶ οἱ ἔξ' καὶ τὰ ἄλλα δὲ δύο ἔτι" τότων 
ται γὰρ αἷμα. τραυματιζομένου ἦν τῷ τόχον συμβαίνει δὲ τὸ μὲν κινεῖται, τὸ δὲ ἔςηκεν. 
αὐτὸν καὶ οὐλοῦσθαι. διὸ τέλος μὲν συμβαδει γίνεσθαι Διὼ τί τοῖς μὲν ἵπποις καὶ τοῖς ὄνοις ἐκ τῶν οὐλῶν 21 
τοῖς τιλλομένοις" ἕως δ᾽ ἀν ἀνίωσι τρίχες, σκληρὼς ἀνιέ. φύονται τρίχες, τοῖς δὲ ἀνθρώποις ὅ; ἢ διότι τοῖς μὲν ἄλ- 

γα διὰ τὸ τὴν μὲν τροφώδη τῆς σαρκὸς ἐκλελοιπέναι λοις ζῴοις ἐςὶ τὸ δέρμα μέρος τῆς σαρκός, ἀνθρώπῳ δὲ κω- 
πᾶσαν τροφήν, ἐκ περιττωμάτων δ᾽ αὐτὼς γίεσθαι. ση- δοθαπερ παθος σαρκός; δοκεῖ γὰρ αὐτὴς τὸ ἐπιπολῆς κατα- 
μεῶν δέ" τῶν μὲν γὼρ πρὸς μεσημβρίαν πάντων σκληραί ψυχόμενον ςερεώτερον γίνεσθαι, καθάπερ τῶν ἑφϑῶν ἀλεύ- 
εἶνιν αἱ τρίχες διὰ τὸ τὸ ἐκτὸς θερμὸν εἰς βάθος διικνού- ρων αἱ γραῖαι καλέμεναι. ἐπεὶ ἦν κἀκεῖναί εἰσιν ἄλευρον 
μενον ἐξατμίζειν τὴν εὔχεχτον τροφήν, τῶν δὲ ὑπὸ τὰς ἑφθόν, καὶ τὸ τοῦ ἀνθρώπι καλύμενον δέρμα σὰρξ ἀν εἴη. 
ἄρχτους μαλακαί" τούτοις γὰρ ἐπιπολῆς μᾶλλόν ἐςι τό τραυματισθέντος δὲ ἢ τριβόντος ἀνθρώπου μὲν τὴν σάρκα 
δ᾽ αἷμα καὶ οἱ γλυκεῖς χυμοί" διὸ καὶ εὔχροοί εἰσν. 15 συμβαίνει πυκνῦσθαι" διὸ ἡλλοιωμένης τῆς ἐπιπολῆς σαρ- 

2 Διὰ τί αἱ μὲν τῶν προβάτων τρίχες ὅσῳ ἂν μακρό- κὸς οὐ τὴν αὐτὴν φύσιν λαμβάνει τὰ τραύματα ἧπερ καὶ 
τεραι ὦσι, σκληρότεραι γίνονται, αἱ δὲ τῶν ἀνθρώπων ἐκ γενετῆς" ἀλλοιωθείσης δ᾽ αὐτῆς μὴ γίνεσθαι ἔτι τὸ ἐξ 
μαλακώτεραι; ἢ ὅτι αἱ τῶν προβάτων, οἷαν εἴρηται τρο- αὐτῆς ὑϑὲν ἄτοπον, καθάπερ καὶ ἐκ τῶν ἀλωπεκιῶν καλυ- 

φὴν» ἔχουσαι, μακρὰν τῆς ἀρχῆς ὠπαρτώμεναι ὠτροφώ- μένων" καὶ γὰρ αὗται τῆς ἐπιπολῆς σαρκὸς φθοραὶ καὶ 
τεραί εἰσι, καὶ ῥᾳδίως ἐξ αὐτῶν ἐξατμίζεται ὑπὸ τοῦ 0 ἀλλοιώσεις εἰσίν. τῶν δὲ ὑποζυγίων τριβέντων καὶ ὑγιαζο- 

ἃ. χέττεται (5, ἢ δ. ὁ Χο. ἢ Ἴ. αὐτῷ ΟσοΧ6. ἢ 9. ὃ διαπέττειν 4. ἢ 11. αὐτῇ διαπέττεσθαι 6. ἢ 46. κωλύει 65. ἢ 20. τῆς 

τροφῆς οὐὐ 04. ἢ} 21. ἀδιαφόρον Χο. 1 32. δἸίεγαπι τὸ σπὶ Ο5Χ.. ἢ} 33. ἐξετάζειν "Κα. 
6. τῶν οτὰ 65. ἢ 14. κάτω μὲν Ο,ΧΎ75. 15. ἀπειρίαν Χα. Π 29. καθάπερ τὸ πάθος Χ4. ἢ 30. αὐτοῖς σ4Χ΄. || 32. γραῖα!] 

ἀνγίαι {5 ΧΎ7.5. 1 36. καὶ οπι 5. 11 37. ἀλλ, μὴ γίεσθαι δ᾽ αὐτὴν ἔτι Χο. 
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μένων πάλιν ἀναπληρῦται τὰ νενοσηκότα μέρη τῇ σώματος 
“ 4: ἊΣ ΄ὔ΄ ᾽ ΄΄ ἃ » ᾿ “.“.ιΨὌ », Δ δ᾽ » ) τῶν αὐτῶν μώ, ἀσθενεςέρων δ᾽ ἡ εξ ἀρχῆς ἣν. ἐπεὶ δ᾽ ἐς 
λωΧ ,ὔ , ᾿.»" ΄ 3 Ἀ ἢ ΄, ͵ καὶ τὸ δέρμα μέρος αὐτῶν, γίνοιντό τε ἄν καὶ ᾧνοιντο τρί- 

᾿ ΄ 
χες (ἐκ δέρματος γὰρ φύονται τρίχες), λευκαὶ δὲ φύονται 

ΠΡΟΒΛΗΒΜΑΤΩΝ 1. 

λευκα τὰ δέρματα καὶ αἱ τρίχες αὐτῶν; ἀλλ᾽ ὅμως ὠπο- 
΄ ἣ, ν,,) 5 ᾽ Ω ᾿ 2 “ ρήσειεν ἄν τις διὰ τί ὕστερον οὐ γίνεται ἀλλ᾽ ἐκ γενετῆς ἡ 

ποικιλία. ἢ ὅτι τὰ δέρματα τῶν ἄλλων ζῴων σκληρώ, ἄν- 

θρωπος δὲ φύσει λεκτοδερμότατρν; καὶ δὲ λεύκη πνεύματός 
- » δ 

διὰ τὸ τὸ δέρμα ἀσθενέξερον γεγονέναι τοῦ ἐξ ὠρχῆς, καὶ 5 ἐστιν ἔκκρισις, ὃ κωλύεται διὰ τὴν πυκνότητα ἐξιέναι τοῖς 
ν . » , Ἂ Ἴ 

τὴν λευκὴν ἀσθενες ἄτην εἶναι τρίχα. 
Διὰ τί ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ζῴοις διαμένει ὁμοίως τὰ 

ΠῚ 
..} 

΄, ᾿; » “ ΄ Ν ΔΖ ῷ ν᾽ ᾿» 
διότι τέτῳ ἀσθενῆ μάλιςα τὰ δίδυμα" μονοτόκον γάρ ἐς ν. 

δίδυμα θήλεα καὶ ἄρρενα ὄντα, ἐν δὲ τοῖς ἀνθρώποις ὕ; 

ἄλλοις ζῴοις τῷ δέρματος. 
Διὰ τί ἐν μὲν τῇ λεύκῃ πολιαὶ γίνονται, ὅκε δὲ πο- 94 

λιαί, ἐκ ὠεὶ λεύκη; ἢ διότι αἱ τρίχες ἐκ τῷ δέρματος εἰσίν, 
ε Δ ν»σ ΄ »" .- 4. ΄" Ν ἡ δὲ πολιὼ ὥσπερ σαπρότης τις τῶν τριχῶν ἐςΐν. ὅταν μὲν 

ἐν δὲ τοῖς διδύμοις παρὰ φύσιν τὸ θῆλν γίνεσθαι καὶ ἄρρεν, 10 ἦν τὸ δέρμα κάμνῃ, ἀνάγκη καὶ τὴν τρίχα ἐξ ἐκείνε ἦσαν 

ὥςε ὃ μάλις« ἐςι παρὰ φύσιν, τῆτο καὶ ἀσθενές ατον. 

Διὼ τί τοῖς μὲν ἵπποις καὶ τοῖς ὄνοις ἐκ τῶν οὐλῶν 
φύονται τρίχες, τοῖς δὲ ἀνθρώποις ὕ ὕ; ἢ διότι αὶ ὑλὴ κωλύει 

διὰ τὴν πύκνωσιν ἢ διὰ τὸ φθείρειν τὴν τροφήν; τοῖς μὲν 

,ὔ μ ἈΔ « 7 ᾽ δος Ν ,΄ κάμνειν' ὅταν δὲ ἡ θρίξ, ἐκ ἀνάγκη τὸ δέρμα. 
» ΄ὔ Ν ΄, Διὰ τί τῶν ζῴων τὰ μὲν χαλεκά ἐς! μετὼ τὸν τόκον, 3 5 

΄ὔ ΄, 

οἷον κύων καὶ ὗς, τὰ δὲ ὑδὲν ἐπιδήλως, οἷον γυνή, πρόβα- 
ν ᾿ , τον; ἢ ὅτι ὅσα μὲν περιττωματικὰ πραέα; ἀπέρχεται γὰρ 

“Ἥ ,ὔ{ Ν “ ΄ ν Ν -“ κα ,ὔ 

οὖν ἀνθρώποις παντελῶς κωλύει διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς τρι- 15 ἐν τῷ τόκῳ τὼ λυποῦντα. τούτοις δὲ ἀπὸ τῶν εὖ, ἐχόντων 
χός, τοῖς δὲ ἵπποις ἐκ ἐκώλυσε, διέφθειρε δέ. 

Διὰ τί τοῖς ζῴοις ἄρτιοι πόδες; ἢ ὅτι παντὸς μὲν τοῦ 

κινουμένου ἀνάγκη τι ἠρεμεῖν, συνέβαινε δὲ περιττῶν ὄντων 

μὴ γίνεσθαι τοῦτο" ὅπερ κατὰ τὴν ἀντιςοιχίαν τῶν ποδῶν 

ἣν ἡ κίνησις. 

Διὰ τί ἐλάττω χρόνον τὰ ζῷα καθεύδει ἢ ἐγρήγορεν, 
οὐ συνεχῶς δέ; ἢ διὰ τὸ μὴ ἅμα πᾶσαν πέττεσθαι τὴν 
περίττωσιν; ὠλλ᾽ ὅταν τι πεφθῇ, κεφισθὲν διεγείρεται. καὶ 
πλεονάκις δ᾽ ἐγείρονται, ὅσοις ψυχρὸς ὁ τόπος ὁ πέττων ἐςὶ 

γίνεται ἡ ἀφαίρεσις, ὥςε ἡ ἰσχνότης ποιεῖ διὰ τὴν ἔξιν τὴν 

ὀργήν, ὥσπερ καὶ αἱ ἀλεκτορίδες ὁ τεκέσαι χαλεκαί, ἀλλ᾽ 
ἐπῳαΐεται, διὰ τὴν ἀσιτίαν. 

Διὰ τί οἱ εὐνέχοι τὼ μὲν ἄλλα εἰς τὸ θῆλυ διαφθει- 56 
20 ρόμενοι μεταβάλλυσι" καὶ γὰρ φωνὴν θηλυκὴν ἴσχυσι καὶ 

ὀξύτητα καὶ ἀναρθρίαν, καὶ ἕὅτω σφόδρα μετακίπτυσιν ὡς 
καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις τὰ ἐκτεμνόμενα. ἐναντίως δ᾽ οἱ 
ταῦροι καὶ οἱ κριοὶ τὰ κέρατα ἴσχυσι, διότι καὶ τὰ θήλεα, 
2 ΄ » Δ ν ε ᾿ ᾿ ΄ ν ἐναντίως αὐτῶν ἔχει. διὸ οἱ μὲν μείζω ἐκτεμνόμενοι ἴσιχυ- 

τὴν περίττωσιν. ταχὺ γὰρ παύεται καὶ πολλάκις, ἡ δὲ 25 σιν, οἱ δὲ ἐλάττω. τὸ δὲ μέγεθος μόνον οἱ εὐνέχοι εἰς τὸ 
΄ Ν ΄, Ἀν ἢ διάπαυσις ἔγερσίς ἐστιν. ἡδὺ δέ, οὐδὲ εἰκός, διὼ τὸ ἀνά- 

-«“ , 
παυσιν εἶναι φαίνεται. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐνταῦθα πλείω χρόνον ἡ 

». 7 ᾿ὰ »" Ν ΄ Υ 2» ΣΝ » Δ ἀνάπαυσις γίνεται τῶν κατὰ φύσιν ἔργων" ὑδ᾽ εἰ τὸ ἐσθίειν 
“ “ Ὡ:Ὶ ’, ’, » Δ7 Ἀν» “ 
ἥδιον τῷ μῆ, ὅμως πλείω ἌΡονον ἐσθίωσιν ἢ ἀσιτῦσιν. 

ἄρρεν μεταβάλλεσιν" μείζες, γὰρ γίνονται. ἔςι δὲ τῦτο τῷ 
Υ Ν Ν , Ὁ 2 2 "»“ λ.»ὔ ἄρρενος" τὰ γὰρ θήλεα ἐλάττω ἐστὶ τῶν ἀρρένων. ἢ οὐδὰ 
τῦτο εἰς τὸ ἄρρεν, ἀλλ᾽ εἰς τὸ θῆλυ; κὶ γὰρ εἰς πᾶν τὸ μέ- 
γεθος, ἀλλ᾽ εἰς τὸ μῆκος μόνον, τὸ δὲ ἄρρεν καὶ εἰς πλώ- 

Διὼ τί τῶν ζῴων τὰ μὲν εὐθὺς ἀκολουξεῖ τοῖς γεννή- 80 τος καὶ εἰς βέθος' τότε γὰρ τετελείωται. ἔτι δὲ ὡς ἔχαι 
σασι, τὰ δ᾽ ὀψέ, οἷον ἄνθρωπος, ἢ μόλις, ἢ οἰϑεαπεὶ ἢ 

διότι τὰ μὲν ταχὺ ἀπολαμβάνει τὸ γνωρίζειν, τὰ δ᾽ ὀψέ; 
Ἃ Ν ᾽ Ω »“»“,ν» -“ Ν λψ 2 

καὶ τὰ μὲν ἀναίσθητα τῷ ὠφελᾶντος, τὰ δὲ. ἔχει αἴσθησιν. 

ὅσα μὲν οὖν ἄμφω ἔχει ταῦτα (λέγω δ᾽ οἷον καὶ αἴσθησιν 

τὲ θῆλυ πρὸς τὸ ἄρρεν, οὕτως αὐτοῦ τοῦ θήλεος ἡ παρθένος 
ν Ν -. « Ἁ Υ ε ΔΥ͂ ᾽ ᾿ πρὸς τὴν γυναῖκα" ἡ μὲν γὰρ ἤδη γενναία, ἡ δὲ ὕ. εἰς τὴν 

τότων ἦν μεταβάλλει" ἐπὶ μῆκος γὰρ ταύταις καὶ αὔξησις. 
διὸ καὶ Ὅμηρος εὖ τὸ “μῆκος δ᾽ ἔπορ᾽ Ἄρτεμις ὡγνή,᾽ ὡς 

τῷ ὠφελῖντος καὶ ἐπιτέλεσιν τῷ σώματος), ἀκολεθεῖ, τὰ δὲ 35 διὰ τὴν παρθενίαν, ὃ εἶχε, δυναμένης δέναι. οὔκουν εἰς τὸ 

μὴ ἄμφω οὐ ποιεῖ τοῦτο" δεῖ γὰρ δύνασθαι καὶ διαισϑώ- 

νεσθαι. 
Διὰ τί λεύκη οὐ γύεται τοῖς ἄλλοις ζῴοις; πότερον 

ὅτι τοῖς μὲν ἄλλοις νόσημα, τοῖς δὲ ἀνθρώποις γίνεται διώ- 

ἄρρεν κατὰ τὸ μέγεθος μεταβάλλει. ἀ γὼρ εἰς τὸ τέλειον 
μεταβάλλει. οἱ δὲ εὐνοῦχοι εἰς μέγεθος τὸ μῆκος ἐπιδὺ.- 
δύασιν. 

Διὰ τί οἱ εὐνοῦχοι ἢ ὅλως ὑκ ἴσχωσιν ἢ ἅττον ἴζίας; 3 

1. μέλη Οὐ. ἢ ἃ. ἔκ τα τρίχες οαὰ 5. ἢ 5. δἸϊεγαπι τὸ οπὰ 05. 1 6. ἀσθένειαν 65. ἢ 8. θήλεα καὶ ἄρσενα ὄντα Χα, θήλεος καὶ 
ἄρσενος ὄντος 74. ἢ 9. τύτων (5, οπὰ Χο. ἢ 11. ἀσϑενίςερον: 65. ἢ 24. ἐγείρεται Δ. 1 27. φαΐεσθαι Χο, 1 ἡ ἀνάπαυσις -- 29. χρόνον 
οπι 65. Ἱ 30. γονήμασι ΧοΥ4. 11 32. τὸ] τοῦτο Α'σ. || 34. ἔχει ἄμφω Χο. ἢ 39. ἀνθρώποις οὐ γίεται Χο. 

3. τῶν] αὐτῶν τῶν ΧΑ. 1 ζῴων οτὰ 05. 11 7. γίεται (5. ἢ 9. σαπρέτης ὥσπερ πολιά ΟΥ ΧΟ, σ. 1 10. ἦσαν οἷα Δα. 12. τὸν 

οπλ Ο«. 13. οἷον --- ἐπιδήλως οἵη 05. 1} δὲ οπὶ Δ΄. ἡ 15. τούτοις] ὅσοις Χ΄ ὁ 75, αυογυη ΑΘ ἰὴ τηλγρίηθ ἴσως λείπει ταῦτα χα-.- 

λεπώ, ἵ 21. ἐξύτητα] ἀμορφίαν Χ5. 1]: 25. ἐλάττω ἀνίσχυροί εἰσι, τὸ Α47,.6, [1 34. εὖ τὸ] εὖτε 15. 
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ἂν Λ 7 , κα ἢ ᾿ ᾿ ἢ ὅτι μεταβάλλυσι τὴν φύσιν ἐν τὴ ἐκτμήσει εἰς τὰ ἄγονα: κεῖ ἐν αὐτοῖς, οἷον ἔνιοι τῶν ἰχθύων, «τούτων δὲ οὐδὲν κύς:ν 
τοιαῦτα δὲ παῖς καὶ γυνή, ὧν ὑδέτερον ἴσχει ἰζίας, εἰ μή ἔχει, ἀλλ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν αὐτοῖς ἡὶ τοιαύτη συνθδλίβεται 
τι σπάνιον γυνή. ὑπόςασις, οἷον καὶ τοῖς ὄρνισιν, ὥςε ταχιὸ καὶ διεξέρχεται 

Ὧ8 Διὰ τί μᾶλλον ἄνθρωπος πολλὼς φωνὰς ἀφόισι, τὰ κατὰ τὴν ἔδραν. ὁ δὲ ἄνθρωπος κύστιν τε ἔχει καὶ στενὸν 
δὲ ἄλλα μίαν, ἀδιάφορα ὄντα τῷ εἶδει; καὶ τὸ ἀνθρώπου 5 τὸν καυλὸν ὡς κατὰ μέγεθος. διὰ μὲν ἦν τὸ ἔχειν τῦτο τὸ 
μία φωνή, ἀλλὰ διάλεκτοι πολλαί. μόριον συνθλίβεται τὸ γεῶδες εἰς τὴν κύςιν (διὸ καὶ χρώ- 

39 Διὸ τί δὲ αὐτὴ ἄλλη, τοῖς δὲ ἄλλοις ὅ; ἢ ὅτι οἱ μὲν ἕονται αἱ ἀμίδες ὑπ᾽ αὐτῷ), διὰ δὲ τὴν θερμότητα τῷ τόπε 
ἄνθρωποι γρώμματα πολλὰ φθέγγονται, τῶν δὲ ἄλλων τὰ συμπέττεται καὶ παχύνεται μᾶλλον, ἐμμένει δὲ Χαὶ αὐ- 
μὲν ὑδέν, ἔνια δὲ δύο ἢ τρία τῶν ἀφώνων; ταῦτα͵ δὲ ποιεῖ ξάνεται διὰ τὴν ςενότητα τῷ ἐρητῆρος" ὁ γὰρ δυνάμενα τὰ 

μετὼ τῶν φωνηέντων τὴν διάλεκτον. ἔςι δὲ ὁ λόγος οὐ τὸ 10 γεώδη ὑποστήματα ῥᾳδίως ὑπεξιώαι, πρὸς ἄλληλα ὑπο- 
τῇ φυνῇ σημαίνειν, ἀλλὰ τοῖς πάθεσιν αὐτῆς, καὶ μὴ ὅτι ςρεφόμενα λίθος γίνεται. 
ἀλγεῖν χαίρει. τὼ δὲ γράμματα πάθη ἐστὶ τῆς φωνῆς. Διὼ τί ἐκ ἐρεύγεται τὰ ὑποζύγια, ἀδὲ οἱ βόες καὶ τὰ ΔΑ 
ὁμοίως δὲ οἵ τε παῖδες καὶ τὰ θηρία δηλῦσιν" οὐ γάρ πω κερατοφόρα, οὐδὲ οἱ ὄρνιθες; ἢ διὰ ξηρότητα τῆς κοιλίας: 
δὲ τὰ παιδία φθέγγονται τὰ γράμματα. ταχὺ γὰρ ἀναλίσκεται τὸ ὑγρὸν καὶ διηθεῖται" ἐμιμένοντος 

40 Διὰ τί μόνον τῶν ζῴων ἄνθρωπος γίνεται ἰσχνόφωνον; 15 δὲ καὶ πνευματυμένε γίνεται ὁ ἐρευγμός. τοῖς δὴ λοφύροις 
πότερον ὅτι καὶ ἐνεόν, ἡ δὲ ἰσχνοφωνία ἐνεότης ἐξίν; ἀλλὰ διὼ μῆκος τοῦ αὐχένος εἰς τὸ κάτω ὁρμᾷ τὸ πνεῦμα, διὸ 
δὲ καὶ ὑδ᾽ ὅλως πεπλήρωται τῦτο τὸ μόριον. ἢ ὅτι κονω- καὶ ὠποψοφῦσι μάλιςα. οἱ ὄρνιθες δὲ καὶ τὰ κερατοφόρα 
νεῖ μᾶλλον λόγι, τὼ δ᾽ ἄλλα φωνῆς; ἔςι δὲ ἡ ἰσχνοφω- ἕ ποιεῖ ἀδέτερον. ὑδὲ ἐρεύγονται δὲ ὅσα μηρυκάζει, διὰ τὸ 
νία, ἃ κατὰ τὸ ὄνομα ἣν ἢ ὁ συνεχῶς διεξιέναι. πολλὰς ἔχειν κοιλίας καὶ τὸν καλύμενον κεκρύφαλον" διὰ 

41 Διὰ τί ἄνθρωπος γίνεται ἐκ γενετῆς χωλὸς μάλιστα Ὦ πολλῶν ἦν γίνεται καὶ ἄνω καὶ κάτω τῷ πνεύματι ἡ πο- 
τῶν ἄλλων ζῴων; πότερον ὅτι ἰσχυρὰ τῶν ἄλλων ἐςὶ σκέλη ρεία, καὶ φθάνει ἀναλισκόμενον τὸ ὑγρὸν πρὶν ἐκπνευμα- 
τῶν ζῴων; ὀςώδη γὰρ καὶ νευρώδη καὶ τετράποδα καὶ ὄρνι- τωθῆναι καὶ ποιῆσαι ἢ ἐρυγεῖν καὶ ψοφῆσαι. 
βες ἔχεσιν, οἱ δὲ ἄνθρωποι σαρκώδη" διὰ τὴν ὡπαλότητα Διὰ τί, ὅσα μὲν ἥμερα τῶν ζῴων ἐστί, πάντως καὶ 45 
ἦν θῶττον πηρῶνται ἐν τῇ κινήσει. ἢ διότι μόνον τῶν ζῴων ἄγρια, ὅσα δὲ ἄγρια, ἀ πάντως ἥμερα: καὶ γὰρ ἄνθρωποί 
πολλὺς ἔχει χρόνες τὴς γενέσεως; καὶ γὰρ ἑπτάμηνα καὶ 25 πον φαίνονται ἄγριοι ὄντες καὶ κύνες ἐν Ἰνδοῖς καὶ ἵπποι 
ἀκτάμηνα καὶ δεκάμηνα γίνεται. τοῖς δ᾽ ἄλλοις εἷς χρόνος ἄλλοθι, ἀλλ᾽ ὁ λέοντες ἥμεροι ὑδὲ παρδάλεις ἀδ᾽ ἔχεις ὑδ᾽ τὴς τελειώσεως γέγονεν ἀ διατράψας" τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις πο- ἄλλα πολλά, ἢ ὅτι ῥᾷον τὸ φαῦλον καὶ γενέσθαι ἐξ ἀρχῆς 
λιὺς ὁ χρόνος γίνεται τῆς ἐν πλήθει διατριβῆς, ὥςε κινομέ. καὶ μεταβαλεῖν εἰς αὐτό; ἡ γὰρ φύσις ὑχ ἡ πρώτη ἀλλ᾽ ἡ 

νων διὰ τὸ ὡπαλὼὰ εἶναι καὶ θραύεται τὰ ἀκρωτήρια ἐν τῷ ἐν τέλει ἐργώδης τυχεῖν εὐθύς. διὸ πάντα καὶ τὰ ἥμερα 
πλείονι χρόνῳ πλείω. 80 ἄγρια γίνονται τὸ πρῶτον μᾶλλον ἢ ἥμερα, οἷον παιδίον ἢ 

. Διὰ τί οἱ εὐνοῦχοι ἑλκώδεις τὰς κνήμας ἴσχουσι καὶ ἀνὴρ παμφάγον καὶ τῷ θυμῷ ζῶν" ἀλλ᾽ ἀσθενέστερα. 
σαπραΐς; πότερον ὅτι καὶ αἱ γυναῖκες, οἱ δ᾽ εὐνῦχοι γυναι- ὥσπερ ὃν καὶ ἐπὶ τῶν τῆς τέχνης ἔργων, ὕτως ἔχει καὶ ἐπὶ 
κριοί; ἢ τῦτο μὲν συμβέβηκεν, αἴτιον δὲ καὶ ταῖς γυναιξὶν τῶν τῆς φύσεως ἔργων. καὶ γὰρ ἐπὶ τότων πάντ᾽ ἐςὶ φαύ- 

ὅτι ἡ θερμότης κάτω ὁρμᾷ. δηλοῖ δὲ τὼ γυναικεῖα. διὸ λως εἰργασμένα, καὶ πλείω τὰ φαῦλα, κλίνη καὶ ἱμάτιον 

ὅτε οἱ εὐνοῦχοι οὔτε γυναῖκες δασεῖς γίνονται, διὰ πολλὴν ἃς καὶ ἀλλ᾽ ὁτιοῦν. καὶ ὃ μέν ἐστι καλόν, λαβεῖν ἔςιν ἅπαν 
ὑγρότητα. . καὶ φαῦλον, ὃ δὲ φψαῦλον, οὐ πᾶν καὶ καλόν, οἷον εἴ τις 

4 Διὰ τί τῶν ζῴων ἐθὲν λιθιᾷ ὠλλ᾽ ἢ ἄνθρωπος; ἢ ὅτι ἐπὶ τῶν ἀρχαίων γραφέων καὶ ἀνδριαντοποιῶν σκοπεῖ τὰ 

τῶν μὲν ὑποζυγίων καὶ τῶν πολνωνύχων οἱ πόροι τῆς κύ- ἔργα" ὁ γὰρ ἤν πώποτε ὑδαμῇ γραφὴ σπεδαία ἀδὲ ἀνδριάς, 

ξεως εὐρεῖς εἰσίν; ὅσα δὲ μὴ τὸ πρῶτον, ὕςερον δὲ ἴῳοτος φαῦλα δὲ ἦν. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ φύσις φαῦλα μὲν πάντα᾽ 

1. αὶ οπὶ 65. ἢ 2. ἔχει (5. ἢ 3. ἡ γυνή Οη Χο. ἢ 10. τῶν οπὶ 65. ἢ 412. ἀλγεῖ ἃ χαίρει ἢ δὲ οπι Χ.5. ἢ 415, τῶν ἄλλων ζώων Χ6 

γε. 618. ἡ οχὰ Χο. ἢ 19. κὶ ὁ] ἢ οὐδὲ 0472. 1 20. τῇ τί ὁ 65. 1 22. καὶ ροβὶ γὰρ ογχὰ (5. 1} καὶ οἱ ὄρνιθες (275. Π 28. ὃ οἵα 

Χο 5. 1 29. τὰ] καὶ τὰ 65. ἢ 30. πλέον; 65 775. ἢ 834. τὰ] καὶ τὰ Χο. ἢ 35. ὑδὲ -- ὑδὲ οοαίοε8. [ δασεῖς οτχλ 05.1.5. 1} 38. πολυονύχων (5, 
1. διά τε Χο. 1 9. δυνάμιϑα 65. 1} 11. νεται λίθος Δ,475. ἵ 12. καὶ] οὐδὲ 65. 1 17. καὶ δῖα ἀπ. οαι (775. }} 26. ἀλλαχόθι 

Ὁ», καὶ ἄλλοθι 1.575. Π 217. εσθαι Χα. 1] 32. τῆς τέχνης τῶν ἔργων Χο. ἢ 33. γὸρ οτα ΧΑ. ἢ 37. ἔσκσπει 77. 

Ο 
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ποιεῖ, καὶ πλείας καὶ πλείω, σπουδαῖα δ᾽ ἐλάττω, καὶ οὐ ὡς τὰ ἔνυγρα; εἰ δὲ τὰ ἄναρθρα βραχύβια, δῆλον ὅτι 
πάντα δύναται. τὸ δὲ ἥμερον βέλτιον, τὸ δὲ ἄγριον φαῦ- τὰ ἠρθρωμένα τοὐναντίον. τοιαῦτα δὲ ὧν καὶ τὰ φύσει 
λον. φύσει δὲ οὐ τῇ ἐξ ἀρχῆς, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἣν οἶμαι ῥᾷον, ἄναρθρα μάλιςα ἤρθρωται" τῆς δὲ χειρὸς τὸ εἴσω ἀναρ-. 
ποιεῖ σπυδαῖα καὶ ἥμερα. τὼ δὲ ἐναντία ἢ ὑδέποτε ἢ μόλις, θρότατον. 

Διὼ τί τῶν ζῴων ἄνθρωπος ἢ μόνον ἢ μάλις.α δια-50 
ἐ λα Ἄ , Ἄ Λ ν.» - ἣ ςρέφεται; ἢ ὅτι ἢ μόνον ἢ μάλιςα ληπτὸν ἐν τῇ νηπιό- 

καὶ ἕν τισι τόποις καὶ ἐν χρόνοις, ἢ ἀρτίσ, ἢ ποτὲ ἔν τινι 5 

. 

τητι γίνεται, ὅτε καὶ διαςρέφεσθαι συμβαίνει πᾶσιν. 

Διὼ τί τῶν ζῴων ἄνθρωπος μάλιστα καπνίζεται; Ἀ.51 
ν Λ ᾿ « Δ Ψ ΝῚ ’ 
ὅτι μάλιςα δακρύει, ἡ δὲ κάπνισις μετὼ δακρύς:; 

Διὼ τί ἵἴππος ἵππῳ χαίρει καὶ ἐπιθυμεῖ, ἄνθρωπος 52 

κράσει τῷ ὅλε, γίνονται ἥμερα τὰ ζῷα πάντα. τὸ δ᾽ αὐτὸ 
καὶ ἐπὶ τῶν χυτῶν πάντων ἐςίν" ὅσα μὲν γὰρ ἥμερα, καὶ 
ἄγρια, ὁ πάντα δὲ δύναται ἡμερῦσθαι, ἀλλ᾽ ὅμως εἰσὶν ἐν 
ἰδίᾳ χώρᾳ πρὸς πολλὰ ἰδίως ἐχόσῃ, ὥςε ἠμελημένα καὶ 

ἄγρια κρείττω καὶ ἡμερώτερα φύεσθαι τῶν ἐν ἄλλῃ γεωρ- 10 

γυμέων. δὲ ἀνθρώπῳ, καὶ ὅλως δὲ τὼ «συγγενῆ τοῖς συγγενέσι καὶ 
Διὰ τί τοῖς μὲν ἀνθρώποις οἱ ὀμφαλοὶ μεγάλοι γί. ὁμοίοις; ἃ γὼρ δ ὁμοίως ὅτι πᾶν ζῶον καλόν, ἡ δὲ ἐπι- 

γονται, τοῖς δ᾽ ἄλλοις ζῴοις οὐ φανεροί, ἢ διότι τοῖς μὲν θυμία τοῦ καλοῦ. ἔδει οὖν τὸ καλὸν ἥδιον εἶναι. νῦν δὲ 

διὰ τὸ πολὺν χρόνον εἶσω μένειν, ἀφαναΐνονται καὶ εὐθὺ μᾶλλον οὐ πᾶν κάλλος ἡδύ, τὸ καλὸν καὶ τὸ ἡδύ. ὑδὲ 

τείνονται, ὅλον δ᾽ ἐπανοιδῦσι τὰ ἕλκη, διὸ ἔνιοι τῶν ὀμφαλῶν 15 πῶσιν ἡ ἡδονὴ ἢ τὸ καλὸν ἡδύ, οἷον φαγεῖν ἢ πιεῖν ἐςὶν 

46 

41 

49 

καὶ αἰσχίες εἰσίν" ὁ δὲ ἄνθρωπος ἀτελὴς ἐξέρχεται, ὥς ε 
ἔφνγροι καὶ ἄναιμοι οἱ ὀμφαλοὶ ἀκολεθοῦσιν. ὅτι δὲ τὰ 
μὲν τετελειωμένα τὰ δὲ ἀτελῆ ἐξέρχεται, σημεῖον ἔτι τὰ 

μὲν εὐθὺς δύναται Ὧῶν, τὼ δὲ παιδία ἐπιμελείας δεῖται. 

ἥδιον ἑτέρῳ καὶ ἀφροδισιάσαι ἄλλῳ. διότι μὲν ὅν ἕκα»- 
ςοὸν τῷ συγγενεῖ μιγνύμενον μάλιςα καὶ ἤἥδις ἀφροδὲ- 
σιάζει, ἄλλο πρόβλημα" ὅτι δὲ καὶ κάλλιςον, ἀκέτι ἀλη» 

θές. ἀλλὰ ἡμεῖς τὸ εἰς τὴν συνεσίαν ἡδύ, ὅτι ὃ μὲν κα- 

Διὰ τί τὰ μὲν τῶν ζῴων ἅπαξ ὀχεύεται, τὰ δὲ Ὁ λόν, ὅτι ἐπιθυμοῦντες χαίρομεν ὁρῶντες. καίτοι καὶ ἐπὶ 
πολλάκις, καὶ τὼ μὲν ὥρᾳ ἔτους, τὰ δ᾽ ὅτε ἔτυχεν, ἄν- 
θρωπος μὲν ἀεί, τὰ δὲ ἄγρια οὐ πολλάκις, καὶ ὕς μὲν 
ἄγριος ἅπαξ, ἥμερος δὲ πολλάκις; ἢ διὰ τὴν τροφὴν καὶ 
ἀλέαν καὶ πόνον; ἐν πλησμονῇ γὰρ Κύπρις. ἔπειτα τὰ 

τῶν ἄλλων᾽ ἐπιθυμιῶν ἔχει ὁμοίως" διψῶντες γὰρ ἥδιον 
ὁρῶσι τὸ πόμα. τὸ μὲν οὖν πρὸς χρείαν τινὰ καλόν, οὗ 
καὶ μάλιςα ἐπιθυμοῦμεν, τοῦτο δοκεῖ ἥδιςον εἶναι, τὸ δὲ 
καθ᾽ αὑτὸ ὑκέτι ἕτως. σημεῖον δὲ τότε" δοκῶσι γὰρ ἡμῖν 

αὐτὰ ἄλλοθι μὲν ἅπαξ τίκτει, ἄλλοθι δὲ πλεονάκις, οἷον 25 καὶ ἄνδρες καλοὶ εἶναι, πρὸς τὴν συνυσίαν βλέψασιν. ἄρ᾽ 

τὰ πρόβατα ἐν Μαγνησίᾳ καὶ Λιβύῃ τίκτει δίς, τὸ δ᾽ 

αἴτιον ἡ πολυχρονία τῷ τόκε᾽ ὁ γὰρ ἐπιθυμεῖ ὅταν πλη- 
σθῇ, ὥσπερ οὐδὲ τροφῆς τὰ πλήρη. τὼ δὲ κυοῦντα ἧττον 
ὀχείας ἐπιθυμεῖ διὰ τὸ μὴ γύεσθαι τὴν κάθαρσιν. 

ἦν ὕτως ὥςε καὶ ἡσθῆναι ὁρῶσι μᾶλλον τῶν εἰς συνυσίαν; 

ὑδὲν γε κωλύει, εἰ μὴ ἐπιθυμῖντες τύχοιμεν. ὕτω δὲ πόμα 
κάλλιον" εἰ γὰρ διψῶντες τύχοιμεν, ἥδιον ὀψόμεθα. 

Διὰ τί ποτε τῷ μὲν ἀνθρώπα τὰ ἔμπροσθεν δασύτερα 5.5 
,ὕ 4 ΄ ΄ Υ 4 Διὰ τί τῶν ἀνθρώπων οἱ ὠραιὸς ἔχοντες τὲς ὀδόντας 30 τῶν ὄπισθέν ἐστι, τῶν δὲ τετραπόδων τὰ ὄπισθεν; ἢ ὅτε 

βραχύβιοι ὡς ἐπὶ τὸ πολυ; ἢ ὅτι σημεῖον τοῦ τὸ ὀς οὖν 
Ἂν ε ΑΥἴδοι « .» , Η ν,» ᾽ -“ [2 πυκνὸν εἶναι; ὡς ὁ ἐγκέφαλος ἀσθενὴς ὑκ εὐπνοῶν, ὥστε 

ὑγρὸς ὧν τὴν φύσιν ταχὺ σήπεται. καὶ γὰρ τὰ ἄλλα 
μὴ κινέμενα καὶ ἀπατμίζοντα. διὸ καὶ ἄνθρωπος τὴν κε- 

πάντα τὰ δίποδα τὼ ἔμπροσθεν ἔχει δασύτερα; οἱ γὼρ 
Ψ δ ᾿Ν , ᾽ Ἷ Ἄ ν 
ὄρνιθες τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς ἀνθρώποις ἔχουσιν. ἢ τὰ 

ἀσθένέξερα μᾶλλον ἀεὶ σκεπαζειν ἡ φύσις εἴωθεν, ὠσϑενὲς 
δὲ ἐκαςόν ἐςί τινα τρόπον. τῶν δὲ τετραπόδων ἁπάντων 

φαλὴν δασύτατον, καὶ τὸ ἄρρεν τῷ θήλεος μακροβιώτερον 35 τὰ ὄπισθεν ἀσθενέςερα' ἐςι τῶν ἔμπροσθεν διὰ τὸν τόπον " 
διὰ τὼς ῥαφάς. δεῖ δὲ ἰδεῖν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. 

Διὰ τί δέ, ὅσοι τὴν διὰ τῆς χειρὸς τομὴν ἔχασι δὶ 

ὑπὸ γαρ τῶν ψυχῶν καὶ καυμάτων μᾶλλον δυνατά ἐς: 
πάσχειν" τῶν δὲ ἀνθρώπων τὰ ἔμπροσθεν ἀσθενέςερά ἐς ε 

ὅλης, μακροβιώτεροι; ἢ διότι τὰ ἄναρθρα βραχυβιώτατα, καὶ τὸ αὐτὸ πέπονθεν. 

7. γὰρ οπι 66. ᾿ 9. ἔχνσαι Χο. ἢ 14. ἐμμένειν Ν 6. 11 ἀφαναίνονται και 65, ἀφαναΐ καὶ Να, ἀναφαίνονται καὶ Χο. Π 15. 
, ὅλον 7. 11 ἐπανοδῦσι 65. 48. τιτελωμένα 19. ἢ 24. τὰ οτὴ 6475. [ 28. δοκοῦντα Χο. ἢ 31. τὸ] τοῦτο (6, 1} 82. πυκνὸν οπι 5. ἢ 
84. ἀποτμίζοντα 5. ᾿ὶ 36. ςροφάς ργ .15, τροφάς {97.4. }} 317. τῆς εἰ δι᾿ οπὶ (. 

4. ἔνυδρα Χο. ΠΠ ἢ Δ, 1] 2. ὧν] ὅντα 5. }} 3. ἀναρθρότερον Χ4. ἢ 9. κάπνησις (4, ᾿ 411, τὰ συγγενῆ Ῥοπὲ ὁμοίοις Α6, Π 12. 

πᾶν ΚηΟσ“4: ςεἴοτὶ σὺ. 13. ἴδιον Ασ, Π 14. οὐ πᾶν 'εθ“4: οεἰοτὶ λύπαις. || καλὸς 775, καλὸν 405. ἢ τὸ τὸ κι 75, ἢ 15. πᾶσιν 

ΟΥ̓: οεἰογὶ πᾶσα. 19. καλόν οπι (5. ἢ 25. βλέψουσιν 5. ἡ 29. ἔμπροσθε Κ. 
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δ Διὰ τί ἄνθρωπος τῶν ζῴων μάλιστα πτάρνυται; ἢ 
ὅτι καὶ κορυζᾷ μάλιςα: τότα δ᾽ αἴτιόν ἐς ὅτι τῷ θερμὰ 
ὄντος περὶ τὴν καρδίαν καὶ πεφυκότος ἄνω φέρεσθαι τοῖς 
μὲν ἄλλοις ζῴοις ἡ κατὰ φύσιν αὐτῷ φορά ἐςιν ἐπὶ τὲς 
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ΤῊ ν εἴ Ν »“" [ .“ ; ΄ ,»ἢ συναχθέντα τὰ ὑγρὰ τῷ θερμῷ, ἐκπνευματούμενα ὑπ' 
αὐτοῦ δι᾿ ὀλιγότητα, εἰσπίπτει κατὰ τὰς ῥῖνας. ποιεῖ δὲ 

΄ὔ “ ᾿ “ ““ 

τὸν ψόφον τῷ πνεύματος ἀχ ἧττον ἡ βίω τῆς φορᾶς ἢ τὸ 
χγ8 ,» .“ῳ Η θέ ν “ “ ν ᾽ Ν, Ν πλῆθος αὐτῇ. ἐνεχθέντος γὰρ τοῦ θερμῷ πρὸς ὀρθὴν πρὸς 

ὦμες, ἐντεῦθεν δὲ ἐξ ἀνακλάσεως σχιζόμενον τὸ μὲν ἐπὶ 5 τὸν ἐγκέφαλον καὶ προσπεσόντος αὐτῷ, ἀνακλᾶται ἐπὶ 
Ἰ τὸν τράχηλον καὶ τὴν κεφαλὴν φέρεται αὐτοῦ, τὸ δὲ εἰς 
τὴν ῥάχιν καὶ τὴν ὀσφύν, διὰ τὸ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας 

εἶναι ταῦτα πάντα καὶ παρὼ τὴν βάσιν. φερόμενον δὲ 
: , ΑΙ ,Ὁ ν ε Ν ᾽ ἊΝ ΟΡ ὁμοίως τὸ σῶμα καὶ τὰ ὑγρὰ μερίζει εἰς αὐτὰ ὁμαλῶς 

ταύτῃ πόρες ἐκτὸς ὠπὸ τῇ ἐγκεφά- 
λου διατείνειν. παρὰ ᾧύσιν ἕν τῆς ἐκτὸς κλάσεως φορᾶς 
γινομένης ἐπὶ τὰς ῥῖνας τῷ πνεύματι, σφοδρὰν συμβαίνει 
γίνεσθαι" διὸ ποιεῖ τὸς ψόφᾳες. τῶν δὲ ἄλλων ζῴων συμ- 

ν, “αν ᾿ς ἈΝ ᾿ τὼς ῥῖνας διὰ τὸ τὰς 

ἔχεται γὼρ τὰ ὑγρὼ τῷ θερμῷ. διὸ ἀδὲ πάνυ κορυζᾷ τὰ το βαίνει μάλιςα κορυζᾶν τὺς ὄρνιθας διὰ τὸ μάλιςα ὁμοιό- 
τετράποδα ζῶα, ἐδὲ πτάρνυται" ὁ γὰρ πταρμὸς ἢ πνεύ- 
ματος ἀθρόου φορά ἐςιν, ὑγρῶν ἐξατμιζόντων τι μᾶλλον 

τοῦ σώματος, ἢ ὑγρῶν ὠπέπτων. διὸ πρὸ τῶν καταρρων 
γύεται, ἃ ὁ συμβαΐίει τοῖς ἄλλοις ζῴοις, διὰ τὸ τὴν τῇ 

σχήμον εἶναι ἀνθρώπῳ" ἧττον δὲ ἢ ἄνθρωπος πάσχει αὐτό, 

ὅτι τὼ πολλὰ καάτω ἔχει τὴν κεφαλὴν διὰ τὸ τὴν νομὴν 
, Δ “ - ἀπὸ τῆς γῆς εἶναι. 
υ Διὰ τί τὰ θαλάττια ζῷα τῶν ἐν τῇ γῇ μείζω καὶ 55 

θερμῷ φορὰν ὁμαλίζειν ἐν αὐτῷ εἰς τὸ πρόσθεν καὶ ὅπι- 15 εὐτρωαφέστερώ ἐςιν; ἢ ὅτι ὁ ἥλιος καταδαπανῶν τὰ πε- 
εὔιν. τῷ δὲ ἀνθρώπι πρὸς ὀρθῇ πεφυκότος τῇ βάσει, κα- 

θάπερ τὰ φυτά, συμβαίνει τοῦ θερμῷ φορὰν ἐπὶ τὴν κε- 
φαλὴν γίνεσθαι πλείςην καὶ σφοδροτάτην. φερόμενόν τε 
ἐνταῦθα ἀραιοῖ καὶ θερμαίνει τὸς περὶ αὐτὴν πόρυς. ἔντες 

ριέχοντα τὴν γὴν ἀφαιρεῖται τὴν τροφήν; διὸ καὶ τὰ κα- 
τακεχλειμένα εὐτραφέςερά ἐξιν. πάντων ἵν τότων ὠπήλ-- 
λακται τὼ θαλάττια ζῶα. 

Διὰ τί ποτε τὰ μὲν ἄλλα ζῷα πλεονάκις τὴν ξηρὰν 56 
δὲ τοῖστοι δεκτικοὶ γίνονται τῶν ὑγρῶν μᾶλλον ἣ οἱ κάτω Ὁ τροφὴν ἢ τὴν ὑγρὰν προσάγεται, ὁ δὲ ἄνθρωπος τὴν ὑγρὰν 
τῆς καρδίας πόροι. ὅταν ἕν συμβῇ ἐξυγρανθῆναι μᾶλλον 
τὸ δέοντος καὶ καταψυγῆναι, ἔξωθεν φυμβαίνει τὸ θερμόν, 
τροφήν τε ἔχον καὶ συςελλόμενον ἐντός, αὔξεσθαι, αὐξα- 
νέμενον δὲ φέρεσθαι ἐπὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ 

ἢ τὴν ξηράν; ἢ ὅτι φύσει ὁ ἄνθρωπος θερμότατον; πλεῖ. 
φὴς ἦν καταψύξεως δεῖται. 

Διὰ τί οἱ εὐνῦχοι ὁ γίνονται φαλακροί, ἢ ὅτι πολὺν 5] 
ἔχεσι τὸν ἐγκέφαλον; τῦτο δὲ συμβέβηκεν αὐτοῖς διὰ τὸ 

πόρους" εἰς οὺς ἀκολουθοῦντα τὰ ὑγρά, ὄντα λεκτὰ καὶ Ὡς μὴ συγγίνεσθαι ταῖς γυναιξίν" ἡ γὰρ γονή ἐςιν ἀπὸ τοῦ 
Υ "» ᾽ν» Ν ΄ “» ἄπεττα, πληροῖ αὐτὸς καὶ τὺς κατάρρες ποιεῖ, καὶ πταρ- 
μὺς ὁμοίως. ἐν γὰρ ταῖς ἀρχαῖς τῶν κατάρρων τὸ θερμὸν 
τροαναφερόμενον τοῦ ὑγρῦ, καὶ πνευματὴν τὸς πόρες, τῇ 
:Σ - »“" ’’ Ν Ν -»" “, τ ἐκβολῇ τοῦ πνεύματος τοὺς πταρμὸς ποιεῖ καὶ τῇ πρὸ 

τῶν ὑγρῶν ἐναγωγῇ, ἃ ἐστι λεπτὼ καὶ δριμέα. διὸ καὶ 350 
συμβαΐει μετα τῶν τὴς κορύζης πταρμῶν ὑδατώδη ἀπο- 

μύττεσθαι. πάντων δὲ τότων ὁρμησάντων τὰ συνεχῆ καὶ 

τάθος ἔχοντα ὑγρὰ ἐφίςαται αὐτοῖς, καὶ ἐμφράττει τὸς 
τερὶ τὸν κεφαλὴν καὶ τὴν ῥῖνα πόρους" ὀγκηρότερα γὰρ 

Ὑπόμενα καὶ διατείνοντα ποιεῖ τὸς περὶ τὴν κεφαλὴν “ό- κς 

τνς. σημεῖον δὲ τὸ μήτ᾽ ἐκτὸς ἢ δὶ αὐτῶν πνεῦμα ἀφεῖ- 

σϑαι. διὸ ὅτε πτώρνυνται ἅτε ὀσφραίνονται οἱ κορυζῶντες. 
εἱ δὲ ἄνευ κορύζης γινόμενοι διὰ μὲν τὸς αὐτὰς αἰτίας 
δονται, μικρὼς δὲ καὶ ἐλαφρὰς ἀρχὰς λαβόντες. ὥςε 

ἐγκεφαάλε χωρῦσα διὰ τῆς ῥάχεως. διὰ τῶτο δὲ ὁ δοκῶσι 
ε ,’ὔ Ἐν “΄ ΄ λ Υ μ᾿ καὶ οἱ βόες οἱ ἐκτομίαι μεγάλα τὰ κέρατα ἴσχειν, ὅταν 

" τῇ ΜΝ ΚΝ ».“ .- 4 « ἐχτμκθῶσιν. δοκεῖ δὲ ἡ αὐτὴ αἰτία εἶναι καὶ ὅτι αἱ γυναῖ- 
κες καὶ οἱ παῖδες ἐκ εἰσὶ φαλακροί, ᾿ 

Διὼ τί τὰ ΡΜ" εὐθὺς δύνανται δι᾿ αὐτῶν τρέφεσθαι 58 
μετὰ τὴν γένεσιν, τὰ δὲ οὖ; ἢ ὅσα ὀλιγοχρονιώτερα τῶν 

μνήμης δεκτικῶν; διὸ ἅπαντα καὶ Τλαπτας θᾶττον. 

Διὰ τί ποτε ὁ μὲν ἄνθρωπος πλείω τὴν ὑποχώρῃσιν 59 
τῷ Ν - Ν “ “ ε.».Ὁ» 5 ᾿ ἐν ὁ ἢ ποιεῖται τὴν ὑγρῶν τῆς ξηρᾶς, οἱ δὲ ἵπποι καὶ οἱ ὄνοι τὴν - 

ξηράν; ἢ διότι ταῦτα μὲν τὼ ζῷα πλείονι τροφῇ χρῆται 
- “-“ε ,» Ἧς. « “ “ Δ.» -“ .- ξ 

τῇ ξηρῷ, ὁ δὲ ἄνθρωπος ὑγρᾷ μᾶλλον ἢ τῇ ξηρᾷ: πᾶσα 
δὲ περίττωσις ἀπὸ τῆς τροφῆς ἐςί, καὶ ἀπὸ τῆς πλείονος 

σλείω. τὼ μὲν οὖν τῇ ὑγρᾷ μᾶλλον, τὰ δὲ τῇ ξηρᾷ 
πλείον; τροφῇ χρῆται" διότι τὰ μὲν τῶν ζῴων ἐςὶ φύσει 

4. ὃ ἄνθρωπος 65. ἢ τῶν ἄλλων ζώων 5. ἢ μᾶλλον Χο, μάλιςα αηῖε τῶν 6. ἢ 6. τὴν κεφαλὴν καὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ φέρεται 
(5. ἢ 8. κάντα ταῦτα Δ. 79. ἢ 14. ὁ οπὶ Χ5. ἢ τὸ οπὶ 65. ἢ 16. τε 75. 1 ὀρθὴν 65. ἢ 21. ἰξνγρασθῆνκαα 775..} 22. κατωψνχθῆνει 
5. 1 34. καὶ τὴν -- 35. κεφαλὴν οπὰ (5. 1} 35. τόρες Χο. 

3. τὸν οτὰ 6“. ᾿ 6. τὸς οπι (2755. ἃ 15 εἰ 17. εἶσι. 65. 11 415. ἥλιος καὶ τὰ δαπανῶντα κ. 75. ΠΠ 16. κατακεκλιμέα 57, κα 
τακεπλεσμένα Δία. ἢ 21. διότι 65. ἢ 26. δὲ τα 05Χ5. Π 27. τὰ οπὰ 65. ἢ ἔχειν 6515. ἢ 30. δυνῶνται 6“. ἢ 84. τῆς ξηρᾶς τὴν 

ὑγρὰν Χο. ἢ 35 εἰ 39. πλείονι τῇ τροφῇ Χ.“. ἢ 35. χρῆται οἵα ΟΥΧ 75. 
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ξηρά, τὰ δὲ ὑγρά. τὰ μὲν ἕν τῇ φύσει ξηρὰ τῆς ὑγρᾶς τὰ πρὸς τὰ στήθη, βραχύβιοι καὶ ἀσθενεῖς, ἢ. ὅτι καὶ κοι-. 
μᾶλλον ἐπιθυμεῖ (ταύτης γὼρ ἐνδεέςερώ εἰσὴ. τὰ δὲ τῇ λία ψυχρὰ διὰ μικρότητα, ὥςε ὦ πεκτιτὴ ἀλλὰ περιτο 

φύσει ὑγρὰ τῆς ξηρᾶς" ταύτης γὰρ ἐνδεέςερα καθέςηκεν. τωματική; οἱ δὲ τοιδτοι νοσακεροΐ, 
Διεὶ τί ὄρνιϑες καὶ ἄνθρωποι καὶ τῶν ζῴων τὰ ἀν- Διὰ τί τὰ μὲν γίνεται τῶν ζῴων ὁ μόνον ἐξ ἀλλή-65 

δρεῖα σκληρότερα: ἢ ὅτι ὁ θυμὸς μετὼ θερμότητος; ὁ γὼρ 5 λων ἀλλὼ καὶ αὐτόματα, τὰ δ᾽ ἐξ ἀλλήλων μόνον, οἷον 

φόβος κατάψυξις. ὅσων οὖν τὸ αἷμα ἔνθερμόν ἐςι, καὶ ἄνθρωπος καὶ ἵππος; ἢ κἂν εἰ καὶ μὴ δι᾽ ἑτέρας αἰτίας, 
ἀνδρεῖα καὶ θυμοειδῆ" τὸ δὲ αἷμα τροφή. ὅσα δὲ θερμῷ ἀλλ᾽ ὅτι τοῖς μὲν ὀλίγος ὁ χρόνος τῆς γενέσεως, ὥστε ἡ 

΄, 

ἄρδεται τῶν φυομένων, σκληρότερα πάντα. 
, 

Διὰ τί τέρατα τίκτουσι μάλιστα τὼ τετράποδα 
γεννητικὴ ὥρα ὑπερτείνει καὶ ἐνδέχεται γενέσθαι ἐν τῇ 
μεταβολῇ τῶν ὡρῶν, τῶν δὲ πολὺ ἡ γώεσις ὑπερτείνει. 

τὰ μὴ μεγάλα, ἄνθρωπος δὲ καὶ τὰ μεγάλα ἧττον, 10 ἐνιαύσιοι γὰρ ἢ δεκάμηνοί εἰσιν" ὥςε ἀνάγκη γίνεσθαι ἢ 
ῪΎ ΠῚ » φΦ ͵ὕ 

οἷον ἵπποι καὶ ὄνοι; ἢ ὅτι πολύγονω ταῦτα, οἷον κύνες 
’ Ν .“ -“ 

καὶ ὕες καὶ αἶγες καὶ πρόβατα, πολὺ μᾶλλον τῶν με- 
ΔΛ 

γάλων, 
΄, ,’ὔ .«- 

ἐπὶ τὸ πολύ. τὰ δὲ τέρατα γίνεται ἐπαλλαττόντων τῶν 

ὔ Ν Ν 

ἐκείνων δὲ τὰ μὲν ὅλως μονοτόκα, τὼ δὲ ὡς 

ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι. 

Διὰ τί τῶν Αἰθιόπων οἱ μὲν ὀδόντες λευκοί, καὶ λευ- 66 
κότεροι ἢ τῶν ἄλλων, αἱ δὲ ὄνυχες ὑκέτι; ἢ οἱ μὲν ὄνυ» 
χες, ὅτι καὶ τὸ δέρμα μέλαν, καὶ μελάντερον ἢ τῶν ἀλ- 

σπερμάτων ἀλλήλοις καὶ συγχεομένων ἐν τῇ ἐξόδῳ τῆς 15 λων, οἱ δὲ ὄνυχες ἐκ τῷ δέρματος φύονται. αἱ δὲ ὀδόντες 
γονῆς ἢ ἐν τῇ μίξει τῇ ἐν τῇ ὑστέρῳ τῆς θηλείας. διὸ 
καὶ ὄρνιθες αὐτὼ ποιοῦσιν τὰ γὰρ φὼ δίδυμα τίκτυσι, 
τὰ δὲ τέρατα ἐκ τῶν διδύμων γίνεται, ὧν ἡ λέκιθος τῷ 
ὑμένι ὁ διαιρεῖται. 

ἄλλε σώματος καὶ οὐ κατὰ λόγον, τοῖς δὲ ἄλλοις ζῴοις 
τὐναντίν; ᾿ὰ ὅτι καὶ τῶν ἄλλων τὰ μὲν εἰς ὀδόντας ἐκ- 
δίδωσι καθ᾿ ὑπερβολὴν τῆς τροφῆς, τὰ δὲ εἰς κέρατα, τὼ 
δὲ εἰς τρίχας; ὅσα μὲν εἰς κέρατα, ἧττον τὴν κεφαλὴν 

λευκοὶ διὰ τί; ἢ ὅτι ἐξ ὧν τὸ ὑγρὸν ἐξάγει ὁ ἥλιος ἄγευ 
τῷ ἐπιβάπτειν, λευκαίνεται, οἷον καὶ τὸν κηρόν; τὸ μὲν ὧν 

δέρμα ἐπιβάπτει, τὸς δὲ ὀδόντας ὧκ ἐπιβάπτει, ἀλλὼ τὸ 

,ὐγρὸν διὼ τὴν ἀλέαν ἐξατμίζεται ἐξ αὐτῶν. 
Διὼ τί ἡ κεφαλὴ δασεῖα τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον τῷ Ὁ Διὼ τί τὰ μὲν ἀφαιρυμένης τῆς κεφαλῆς ὠποθνή- ΟἽ 

σκει εὐθὺς ἢ ταχύ, τὰ δὲ ὅ; ἢ ὅσα ἄναιμα καὶ ὀλιγό- 
τροφα, τοῦτο πάσχει; οὔτε τροφῆς γὰρ δεῖται ταχύ, ὅτε 
ἐγχεῖται αὐτῶν τὸ θερμὸν ἐν τῷ ὑγρῷ, ὧν μἄνευ ἐχ οἷόν τε 
Ὧν τοῖς ἐναίμοις. τέτοις δὲ οἷόν τέ ἐςιν" ὠπνευςὶ ζῆν γὰρ 

ἔχει δασεῖαν" ἐκεῖ γὰρ ἀνήλωται" ὅσα δὲ εἰς ὀδόντας, 5 δύνανται πολὺ μῶλλον. ἡ δὲ αἰτία ἐν ἑτέροις εἴρηται. 
μᾶλλον μὲν τῶν κερατοφόρων (ἔχει γὰρ λοφιάν), ἧττον 
δὲ τῶν τοιούτων, οἷον ὀρνέων. ἔχουσι γὼρ ταῦτα καὶ τὴν 
τῶν ἀνθρώπων" ὃ ἐκείνοις πολλαχῇ διὰ πλῆθος, τοῦτο εἰς 
κεφαλὴν ἐκδίδωσιν" ἀδὲ γὰρ ὀδὲν ἔχει, οὐδὲ πολὺ οὕτως 
ὥςε πανταχῇ. 

Διὼ τί ἄνθρωπος μώνος τῶν ζῴων. πολιὼς ἔχει, ἢ [ 

ὅτι τὰ μὲν πλεῖςξα τῶν ζώων ῥυάδα τὴν τρίχα ἀνὰ πᾶν 
ἔτος ἔχει, οἷον ἵππος, βοῦς, ἔνια δὲ ῥυάδα μὲν οὐκ ἔχει, 

: βραχύβια δέ εἰσι, καθώπερ πρόβατον καὶ ἄλλα" οὗ ἡ 

1, ΟΣΑ ΠΕΡῚ ΦΩΝῈΣ. 

Διὰ τί τῶν αἰσθήσεων ἐκ γενετῆς μάλιςα τὴν ἀκοὴν 
πηρῖνται; ἢ ὅτι ὠπὸ τῆς αὐτῆς ἀρχᾶς εἶναι δόξειεν ἂν ἥ 

80 τε ἀκοὴ καὶ ἡ φωνή; ῥᾷςα δὲ δοκεῖ διαφθείρεσύαι κα ἡ διώ- 
λεκτος ὅσα εἶδος φωνῆς, καὶ χαλεπώτατα ἐπιτελεῖσθαι. 
σημεῖον δὲ ὅτι μετὼ τὸ γενέσθαι πολὺν χρόνον ἐνεοί ἐσμεν " 

τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ὅλως ἐδὲ λαλῦῶμεν ὑδέν, εἶτα ὀψέ ποτε 
ψελλίζομεν. διά τε τὸ τὴν διάλεκτον εὔφθαρτον εἶναι, τὴν 

θρὶξ ὥσπερ οὐ γηράσκεσα οὐδὲ πολίΐται. ὁ δὲ ἄνθρωπος 39 αὐτὴν δὲ ἀρχὴν ὠμφοτέρων εἶναι καὶ τῆς διαλέκτε (φωνὴ 
οὔτε ῥυάδα ἔχει τὴν τρίχα, 

χρόνο πολιῶται. 
“ -“ Ἁ 

Διὰ τί, ὅσοις τὰ ἀπὸ τῇ ὀμφαλοῦ κάτω μείζονα ἃ 

͵ ,ὔ 

μακρόβιόν τέ ἐςιν, ὥςε ὑπὸ γάρ τις καὶ τῆς ἀκοῆς ὥσπερ καὶ εἰ συμβεβηκότος), ῥᾷς α, 
τῶν αἰσθήσεων φθείρεται, καὶ ὁ καθ᾽ αὐτήν, ἡ ἀκοή. τῶν- 

μήριον δὲ ἔςι καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ζῴων λαβεῖν, ὅτι παν-- 

2. γὰρ} δὲ 65. 1} τῇ οἵα (5779. ἢ 5. ὅτι οἵὰ (5. 6. ὅσω 66. ἢ 14. γίνονται ΧΎ 7 . 1} ἐπὶ ἐλαττόνων σπ. 65. {Π 16. τῇ α᾿ῖα 
ὑςέρᾳ οἵὰ (57... ἢ ὑςέρᾳ οτὰ 05Χ.575. ἢ 17, δίδυμα οπι 5 Χ 975. ΠΠϊ 18. λέκυθος σ’ Χο. ἃ 19. ὁ οπι Ο5. ἢ 25. ἐκεῖθεν 69. ἢ 28. 
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πλῶς εὔφθαρτός ἐςιν ἡ ἀρχὴ τῆς διαλέκτου" λαλεὶ γὰρ κιΐῖντα κινῶν, ἕως ὧν ὠπομαρανθῇ, ὃ ἐπὶ τῶν σωμάτων ἐςὶ 
᾿ οὐθὲν τῶν ἄλλων ζῴων πλὴν ἀνθρώπου, καὶ τοι δὲ ὀψέ τὸ πεσεῖν, ὅταν μηκέτι δύνηται ὠθεῖν ὁ ἀὴρ ἔνθα μὲν τὸ 

ποτε, καθάπερ εἴρηται. βέλος ἔνϑα δὲ τὸν ἀέρα. ἡ μὲν γὰρ φωνὴ γίεται ἡ συνε- 
2 Διὰὼ τί οἱ κωφοὶ πάντες διὰ τῶν ῥινῶν φθέγγονται; χὴς ἀέρος ὠθεμένα ὑπ᾽ ἀέρος, τὸ δὲ βέλος φέρεται σώμα- 
ἢ διὰ τὸ ἐγγὺς τῷ εἶναι ἐνεὺς εἶναι; οἱ δὲ ἐνεοὶ λαλοῦσι 5 τος ὑπ᾽ ἀέρος κινυμών. ἐνταῦθα μὲν ἦν ἀεὶ τὸ αὐτὸ φέρε- 

διὰ τῶν ῥνῶν" ταύτῃ γὰρ αὐτῶν ἐκπίπτει τὸ πνεῦμα διὰ ται σῶμα, ἕως ἂν καταπέσῃ, ἐκεῖ δὲ ἀεὶ ἕτερος ἀήρ. καὶ 
τὸ τῷ φόματι ̓μεμυκέραι. μεμύκασι δέ ὅτι ὑθὲν εἰς φω- πρῶτον ἐλάττω θᾶττον μὲν κινεῖται, ἐπ᾿ ὀλίγον δέ, διὸ πόρρω 
γὴν χρῶνται τῇ τῇ γλώττῃ. ὀξύτεραι καὶ λεπτότεραι αἱ φωναί, τὲ γὰρ θῶττον ὀξύ, ὥσ- 

2 Διὰ τί μεγαλόφωνοι ψάντοὶ εἰὴν οἱ ἱ θερμοὶ τὴν φύσιν; περ καὶ διηπόρηται. ὥσπερ ἡ αὐτὴ αἰτία δὲ ἣν καὶ οἱ μὲν 
ἃ ὅτι ἀνάγκη καὶ ἀέρα πολὺν καὶ ψυχρὸν ἐν τύτοις εἶναι; ι0 παῖδες καὶ οἷ κάμνοντες ὀξὺ φθέγγονται, οἱ δὲ ἄνδρες καὶ 
ἕλκει γὰρ τὸ πνεῦμα τὸ θερμὸν πρὸς ἑαυτὸ καὶ ἀέρα, καὶ οἱ ὑγιαίνοντες βαρύ. τὸ δὲ τοῖς ἐγγὺς μὴ ἐπίδηλον εἶναω 
πλείω τὸ πλεῖον. ἡ δὲ μεγάλη φωνὴ γύεται ἐν τῷ πολὺν τὴν φωνὴν ἢ βαρυτέραν ἣ ὀξυτέραν γινομένην, καὶ ὅλως μὴ 
ἀέρα κινεῖν, καὶ ὀξεῖα ἐν τῷ ταχέως" βαρεῖα δὲ ἡ ἐν τῷ ὁμοίως ἔχειν τοῖς ῥιπτομένοις βάρεσιν, αἴτιον ὅτι τὸ μὲν 
βραδέως. ῥιφθὲν ἕν φέρεται ἀεὶ τὸ αὐτό, ὁ δὲ ψόφος ἀήρ ἐςιν ὠθύ- 

ἀἐ Διὸ τί οἱ κωφοὶ πάντες διὰ τῶν ῥινῶν φθέγγονται; ἢ ι5 μενος ὑπὸ ἀέρος. διὸ καὶ τὸ μὲν εἰς ἕν πίπτει, ἡ δὲ φωνὴ 
διὰ τὸ βιαιότερον πνεῖν τοὺς κωφούς; ἐγγὺς γὰρ τοῦ ἐνεὶ πανταχῇ, ὥσπερ ἀν᾽ εἰ τὸ ῥιφθὲν ἅμα φερόμενον ἀπείρως 
εἶναι εἰσίν. διίς αται ἵν τῶν μυκτήρων ὁ πόρος ὑπὸ τῷ πνεύ- θρυφθεΐῃ, καὶ ἔτι εἰς τὔπισθεν. 
ματος" οἱ τοΐτοι δὲ διὰ ῥινῶν φθέγγονται. Διὰ τί αἱ νεηλιφεῖς οἰκίαι μᾶλλον ἠχοῦσιν; ἢ ὅτι 

5 Διὰ τί εὐηκοώτερα τὰ τῆς νυκτός; ἢ ὅτι μᾶλλον ἦρε- μᾶλλον ἀνάκλασις γίνεται διὰ τὴν λειότητα; λειότεραι δὲ 
μία διὼ τὴν τῷ θερμοτάτε ὠπυσίαν; διὸ καὶ ὡς ἐπὶ τὸ 'πολὺ 29 διὼ τὸ ὠρραγὲς καὶ τὸ συνεχές. δεῖ δὲ μὴ παντελῶς ὑγρὼν 
ἀταρακτότερα. ὁ γὰρ ἥλιος ὁ κινῶν. ἀλλ᾽ ἤδη ξηρὰν λαμβάνειν. ὠπὸ πηλοῦ γὰρ ὑκ ἔςιν ἀνά- 

6 Διὰ τί πόρρωθεν αἱ φωναὶ ὀξύτεραι δοκοῦσιν εἶναι; οἱ κλασις. διὰ ταῦτα γὼρ καὶ τὰ κονιώματα μᾶλλον ἠχεῖ 
γοῦν μιμόμενοι τὸς σφόδρα πόρρω ὄντας καὶ βοῶντας ὀξὺ συμβάλλεται δὲ ἴσως καὶ ἡ ὠκινησία τῷ ἀέρος" ἀθρόος γὰρ 
φθέγγονται καὶ ὕμοιον τοῖς ὠπηχῶσιν, καὶ τῆς ἠχῶς ὀξύτε- ἰὼν μᾶλλον ὠποπλήττεται τὸν προσπίπτοντα. 
ρος φαίνεται ὁ ψόφος. ἔστι δὲ πόρρω" ἀνακλῶται γάρ. 25 Διὰ τί, ἐάν τις πίθον καὶ κεράμια κενὰ κατορύξῃ καὶ 8 
ἐῶν ἐπεὶ ὀξὺ μὲν ἐν ψόφῳ τὸ ταχύ, βαρὺ δὲ τὸ βραδύ, πωμάσῃ, μᾶλλον ἠχεῖ τὼ οἰκήματα, καὶ ἐὰν φρέαρ ἢ λών- 
ἄδε; βαρυτέρας πόρρωθεν φαίνεσθαι τὰς φωνάς. τὰ γὼρ κος ἢ ἐν τῇ οἰκίᾳ; ἢ ὅτι ἐπεὶ ἀνάκλασις ἡ ἠχώ, δεῖ περιει- 
αὖ φιρόμενα πάντα βραδύτερον φέρεται ὅσῳ ἂν ἀπέχῃ λημμένον ἀθρόον εἶναι τὸν ἀέρα, καὶ ἔχειν πρὸς ὃ ἀνακλα- 
τῆς ἀρχϑὶς πλεῖον, καὶ τέλος πέπτει. πότερ᾽ ἵν ὅτι οἱ μιμά- σθήσεται, προσπῖπτον πυκνὸν καὶ λεῖον; ἕτω γὰρ μάλιστα 
μένοι ὠμενηνῇ τῇ φωνῇ μιμῦνται, καὶ λεπτὴν τὴν πόρρωθεν 80 ἦχος γίνεται. τὸ μὲν ἦν φρέαρ καὶ ὁ λάκκος ἔχει τὴν ςε- 
Φφοωνήν; λεπτὴ δὲ βαρεῖα ἐκ ἔςιν, ἐδὲ μικρὸν καὶ ἀμενηνὸν νότητα καὶ τὴν ἄθροισιν, οἱ δὲ πίθοι καὶ τὰ κεράμια καὶ 

φθέγγεσθαι βαρὺ ἀλλ᾽ ὀξὺ ἀνάγκη. ἃ οὐ μόνον οἷ μιμέ- τὴν πυκνότητα τῶν περιεχόντων, ὥς ἐξ ἀμφοτέρων τὸ συμ- 
μένοι διὰ τῦτο μιμῖνται, ἀλλὰ καὶ οἱ ψόφοι αὐτοὶ ὀξύτε- βαῖνον. καὶ γὰρ τὼ κοῖλα μᾶλλον ἠχεῖ" διὼ τῦτο καὶ ὁ 
ροι γίνονται; αἴτιον δὲ ὅτι ὁ ὠὴρ ὁ φερόμενος ποιεῖ τὸν ψό- χαλκὸς μάλιςα τῶν ἄλλων. ὅτι δὲ κατορωρυγμένα, ἀϑὲν 
φον" καὶ ὥσπερ τὸ πρῶτον ψοφεῖ τὸ κινῆσαν τὸν ἀέρα, 35 ἄτοπον" ἡ γὰρ φωνὴ φέρεται κάτω οὐχ ἧττον. ὅλως δὲ 
εὕτω δεῖ πάλιν ποιῆσαι τὸν ἀέρα ἀεὶ ἄλλον κινοῦντα εἶναι, πανταχῇ δυκεῖ καὶ κύκλῳ φέρεσθαι. 
τὸ δὲ κινύμενον, διὸ ὁ ψόφος συνεχής, ὅτι ἀεὶ ἐκδέχεται Διὰ τί δὲ μᾶλλον, ἐὰν κατορύξη τις, ἠχεῖ, ἢ ἐὰν μή;9 

5. καλοῦσι Χο, ἢ 6. ἐμπίπτει 5. Π 9. πάντες εἰσὶν οἵα 5. Ἷ φύσιν ὄντες ἃ 779. ἢ 410. καὶ ἀπῖὶς Ψ. οπι 775. ἢ ἐν τύτοις δῃΐδ 
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000 ΠΡΟΒΛΑΛΗΜΑΤΩΝ [Α. 

ἢ ὅτι περιςεγόμενα μᾶλλον εἰς αὐτὼ δέχεται καὶ κατέχει πνέοντες φωνῦμεν. ἐπεὶ δὲ τὰ νέα θερμότεράώ ἐς! τῶν πρεα.- 

τὸν ἀέρα; συμβαίνει δὲ καὶ τὴν πληγὴν σφοδροτέραν γί. ββυτέρων καὶ τὲς ἐν αὐτοῖς πόρες ςενωτέρες ἔχει, ἐλάττω ἂν 
ἐμεσόαχι ἀέρα ἔχοι ἐν ἑαυτοῖς. ὄντος δὲ τῷ τε κινυμένε ἐλάττονος καὶ 

40 Διὰ τί τὸ ὕδωρ τὸ ψυχρὸν ἐκ τῷ αὐτῷ ἀγγείε ἐκχεό- τῷ κύδντος θερμῇ πλείονος ἐν αὐτοῖς, θῶττον ἂν δὶ᾽ ἄμφω 

μενον ὀξύτερον ποιεῖ τὸν ψόφον; ἢ ὅτι θάττων ἡ φορά; βα- ς ἡ κύησις γύνιπο τοῦ ἀέρος" ἡ δὲ ἐπθὶ ὀξυφωνοτέρωα ὧν 

ρύτερον γάρ. ἡ δὲ θάττων ὀξύτερον ποιεῖ τὸν ψόφον. τὸ δὲ εἴη διὰ τὰ προειρημένα. 

θερμὸν καὶ τῇ μανότητι καὶ τῇ ἀναφορᾷ κευφίζε. παρό- Διὰ τί οἱ κλαίοντες ὀξὺ φθέγγονται, οἱ δὲ γελῶντες 1 5 

μοιον δὲ γεὶ καὶ αἱ δᾷδες καιόμεναι ἀσϑενεςέραν τὴν πλη» βαρύ; ἢ ἢ ὅτι οἱ μὲν κλαίοντες συντείνοντες καὶ συναΐγοντου 

γὴν ποιῶσιν. τὸ στόμα φωνοῦσιν; τῇ τε δὰ συντονίᾳ κινεῖται ταχὺ ὁ ἐν 

41 Διὰ τί τοῖς ἠγρυπνηκόσιν ἡ φωνὴ τραχυτέρα; ἢ διότι 10 αὐτοῖς ἀὴρ, καὶ τῷ διὰ ςενᾷ τῷ ςόματος φέρεσθαι θᾶττον 

ὑγρότερον τὸ σῶμα διὰ τὴν ἀπεψίαν, καὶ οὐχ ἥκιςα περ φέρεται" δὶ ἄμφω ἕν ὀξεῖα γίνεται ἡ φωνή, οἱ δὲ γελῶν- 

τὸν ἄνω τόπον, διὸ καὶ βάρος ἐν τῇ κεφαλῇ" ὑγρότητός τε τες ἀνέντες τὸν τόνον γελῶσι καὶ κεχηνότες. ἐκπέμποντες 

πρὶ τὸν βρόγχον οὔσης ἀνάγκη καὶ τραχυτέραν εἶναι τὴν ὧν διὰ τῇτ᾽ εὐρέως καὶ βραδέως τὸν ἀέρα εἰκότως βαρυφω- 
φωνήν. ἡ μὲν γὰρ τραχύτης διὰ τὴν ἀνωμαλίαν, ἡ δὲ βα- νοῦσιν. 

ρύτης διὰ τὴν ἔμφραξιν" βαρυτέρα γὰρ ἡ φορά. - Αἰὐδυίς Ἄννα δνχάδδνε, ἀωναδοιε  καλ οἰ ΠΝ 18 
42 Διὼ τί μετὰ τὼ σιτία τάχις « ἀπορρήγνυται ἡ φωνή; γέροντες καὶ οἱ εὐνῦχοι, ὀξὺ φθέγγονται, οἱ δὲ ἄνδρες βαρύ; 
ἃ ὅτι κοπτόμενος μὲν ὁ τόπος ἐκθερμαΐεται, θερμαινόμενος ἢ καθάπερ ἡ γραμμὴ καὶ τὰ ἄλλα λεκτὼ ἂν διάστημα 
δὲ ἕλκει τὴν ὑγρότητα; πλείων δὲ αὕτη καὶ ἑτοιμοτέρα διὰ ἔχει, τὰ δὲ παχέα πλείω, οὕτω καὶ κἡὶ λεκτὴ φωνὴ ἐν ἃ ἂν 

τὴν προσφοράν. ἔχοι διάςημα. ῥᾷον δὲ καὶ ποιῆσαι καὶ κινῆσαι ἐςὶν ἐν ἢ 

42 Διὰ τί οἱ κλαίοντες ὀξὺ φθέγγονται, οἱ δὲ γελῶντες ) πλείω. ἐχόντων ὄν τῶν προειρημένων πνεῦμα ἀσθενές, κινεῖ 
βαρύ; ἃ ὅτι οἱ μὲν ὀλίγον κινῦσι πνεῦμα δι᾽ ἀσθένειαν, οἱ αὐτῷ ἀέρα ὀλίγον. ἐλάχιςος δέ ἐςιν ὁ ἐν διάςημα ἔχων" 

δὲ σφοδρῶς, ὃ ποιεῖ ταχι φέρεσθαι τὸ πνεῦμα; τὸ δὲ ταχὺ ὃς ἔςαι λεπτὸς διὰ τὼ προειρημένα. καὶ ἡ ὠπ᾽ αὐτῷ φωνὴ 
ὀξύ" καὶ γὰρ ὠπὸ συντόνε τοῦ σώματος ῥιπτόμενον ταχὺ γινομένη τοιαύτη" ἡ δὲ λεπτὴ φωνὴ ὀξεῖά ἐςιν. οἱ μὲν ὧν 
φέρεται. ὁ δὲ γελῶν τύὐναντίον διαλελυμένως" οἱ δὲ ἀσθε- ἄγονοι διὰ ταῦτα ὀξύφωνοί εἰσιν οἱ δὲ ἄνδρες ἰσχύοντες 
νεῖς ὀξύ" ὀλίγον γὰρ ἀέρα κινᾶσιν" οἱ δὲ ἐπιπολῆς. ἔτι οἷ)ς τῷ πνεύματί πολὺν ἀέρα κινῦσι, πολὺς δὲ ὧν βραδέως ἂν 
μὲν γελῶντες θερμὸν τὸ πνεῦμα ἀφιᾶσιν, οἱ δὲ κλαίοντες, κινοῖτο καὶ βαρεῖαν φωνὴν ποιεῖ; ἐποίει γὰρ ἥ τε λεπτὴ 
ὥσπερ καὶ ἡ λύπη κατάψυξίς ἐςι τῇ τόπε τῷ περὶ τὰ ςήθη, καὶ ἡ ταχεῖα κίνησις ὀξεῖαν φωνήν, ὧν ὑδέτερον ἐπὶ τῇ ἐν-- 
καὶ τὸ πνεῦμα ψυχρότερον ἀφιῶσιν. τὸ μὲν ὄν θερμὸν πο- δρὸς συμβαίνει γίνεσθαι. 

λὺν ἀέρα κινεῖ, ὥςε βραδέως φέρεσθαι, τὸ δὲ ψυχρὸν ὀλί- Διὼ τί αἱ φωναὶ βαρύτεραι ἡμῖν εἰσὶ τοῦ χειμῶνος; 17 
γον. συμβαίνει δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν αὐλῶν" οἱ γὰρ θερ- 30 ἢ ὅτι παχύτερος ὁ ἀήρ ἐς! τότε, καὶ ὁ ἐν ἡμῖν καὶ ὁ ἐκτός; 
μοὶ τῷ πνεύματι αὐλῦντες πολὺ βαρύτερον αὐλῦσιν. παχυτέρε δὲ ὄντος βραδυτέρα ἡ κίνησις γίνεται, ὥςε ἡ φωνὴ 

14 Διὰ τί οἱ παῖδες καὶ τὰ ἄλλα τῶν ζῴων τὰ νέα ἐξύ- βαρυτέρα. ἔτι ὑπνωτικώτεροί ἐσμεν τῷ χειμῶνος ἢ τῷ θέρυς,, 
τερον φθέγγονται τῶν τελείων, καὶ ταῦτα τῆς ὀξύτητος σφο- καὶ καθεύδομεν πλείω χρόνον" ἐκ δὲ τῶν ὕπνων βαρύτεροί, 

΄΄ κά Ὰ ε ,» ᾽ ς ΄ Ω » δ΄ν , ΄, ΄ Ἀν , δρότητος ὕσης; ἢ ἡ φωνή ἐςιν ἀέρος κίνησις, καὶ ἡ θάττων ἐσμεν. ἐν ᾧ ὃν πλείονα χρόνον καθεύδομεν ἢ ἐγρηγόραμεν 
ὀξυτέρα; ῥᾷον δὲ καὶ θᾶττον ὁ ὀλίγος τοῦ πολλοῦ κινεῖται ἃς (οὗτος δέ ἐςξιν ὁ χειμών), ἐν τύτῳ ἂν εἴημεν βαρυφωνότεροε 
» 7 " νι ἃ ’ὔ Ά ΄, ΠῚ λ.», Φ'΄'᾽»ν 7 -Ὁ ν Ἅ, ὦν ν ἢ Υ Η 
ἀήρ. κινεῖται δὲ ἢ συγκρινόμενος ἢ διακρινόμενος ὑπὸ θερ’ ἢ ἐν ᾧ τὠναντίον. τῷ γὰρ μεταξὺ τὴς ἔγέρσεως ὄντος ὀλίγν 

ἽΝΑ Η ὶ Δ ε λ ᾽ 52 ΑΜ." ἃ ,ὔ 7 , «0 “Ὁ δὶ ΄ Ν Ἁ μοῦ. ἐπεὶ δὲ ἡ μὲν εἰσπνοή ἐςι ψυχρὰ εἰσαγωγή, συγκρί σχρόνε, ἡ ἐν τῷ ὕπνῳ ἕξις γενομένη διαμένει πρὸς τὴν κα-- 
νοιτ᾽ ἂν ἐν αὐτῇ ὁ ἐν ἡμῖν ἀήρ' ἡ δὲ ἐκπνοή, θερμοῦ κινή- θύπνωσιν. 

σαντος ἀέρα, γίνοιτ᾽ ὧν ἡ φωνή" ἐκπνέοντες γάρ, οὐκ εἰσ- Διὼ τί ἐκ τῶν πότων καὶ τῶν ἐμέτων καὶ ἐν τοῖς ψύ. 48 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ [1Δ. 901 

χεσι βαρύτερον φθέγγονται; ἢ διὰ τὴν ἔμφραξιν τὸ φώ- φθείρεται; καὶ πάντας ἂν ἴδοιμεν τὸς φωνασκῶντας, οἷον 
ΡΟΥΎος τὴν γινομένην ὑπὸ τὸ φλέγματος; ἐπικατασπᾷ γὰρ ὑποχριτὰς καὶ χορευτὰς καὶ τὸς ἄλλες τὸς τοιύτυς, ξωθέν 

ἐπυμαίτων εἰς αὐτόν" καὶ τοῖς μὲν ὁ ἵμετος ἢ ἡ ὁ πότος, τοῖς τε καὶ νήςεις ὄντας τὰς μελέτας ποιυμένος. ἢ τὸ δια φθεί- 

ἂ καὶ Ἶ ὥρα καὶ τὸ συμπλήραρια, στενώτερον᾽ ποιεῖ τὸν φά- ρεσθαι τὴν φωνὴν ὑθὲν ἕτερόν ἐςιν ἢ τὸν τόπον διαφθείρε- 
ΙνΎΥγα, ὥςε βραδυτέρα γίνεται ἡ φορὰ τοῦ πνεύματος. ἡ 5 σθαι καθ᾽ ὃν τὸ πνεῦμα διεξέρχεται; διὸ καὶ οἱ βραγχιῶν- 
δὲ βραδεῖα φορὰ βαρεῖαν ποιεῖ τὴν φωνήν. τες διαφθείρονται τὰς φωνάς, οὐ τῷ τὸ πνεῦμα γίνεσθαι 

43 Διὰ τί ἐγγύθεν μὲν ἡ βαρυτέρα μᾶλλον ἐξακούετιωι, χεῖρον, ὃ ποιεῖ τὴν φωνήν, ἀλλὰ τῷ τετραχύνθαι τὴν ἀρ- 
πόρρωθεν δὲ ἧττον; ἢ διότι ἡ βαρυτέρα φωνὴ πλείω μὲν τοηρίαν. ὑπὸ δὲ τῆς θερμασίας τῆς σφοδρᾶς μάλιςα τρα- 
ἀέρα κινεῖ, ὑκ εἰς μῆκος δέ; πόρρωθεν μὲν ἵν ἧττον ἀκούο- χύνεσθαι πέφυκεν ὁ τόπος ὅτος. διὸ καὶ ὅθ᾽ οἱ πυρέττον- 
μεν, διότι ἐπ᾿ ἔλαττον κινεῖται, ἐγγύθεν δὲ μᾶλλον, διότι ι9 τες ὅτε οἱ σφόδρα πεπυρεχότες εὐθὺς μετὰ τὴν ἄνεσιν τῷ 
«λείων ἡμῖν ἀὴρ πρὸς τὸ αἰσθητήριον προσπίπτει. ἡ δὲ ὀξεῖα πυρετῷ ἄδειν δύνανται" τετράχυνται γὰρ ὁ φάρυξ αὐτοῖς 
πόρρω ἀκούεται, ὅτι λεπτοτέρα ἐστί, τὸ δὲ λεπτὸν τὴν εἰς διὰ τὴν θερμασίαν. ὠπὸ δὲ τῶν σιτίων εἰκὸς εἶναι τὸ 
μῆκος αὔξησιν ἔχει. λέγοι δ᾽ ἄν τις ὅτι καὶ θάττων ἐςὶν ἡ πνεῦμα καὶ πολυ καὶ θερμόν" τὸ δὲ τοῦτον εὐλογόν ἐς! 

, ποῦσα αὐτὴν κίνησις. εἴη δ᾽ ἂν τῶτο, εἰ πυκνὸν μὲν ςενὸν διεζιὸν ἑλκῶν τε καὶ τραχύνειν τὴν ὠρτηρίαν" τότα δὲ συμν- 
δ᾽ εἴη τὸ κιδν πνεῦμα τὸν ἀέρα. ὅ τε γὰρ ὀλέγος εὐκινη- 15 βαίνοντος εἰκότως ἡ φωνὴ διαφθείρεται. 
τότερός ἐςιν ἀήρ (κινεῖται γὰρ ὀλίγος ὑπὸ τῷ ςενῶ,, καὶ τὸ Διὰ τί, εἴπερ ἡ φωνή ἐςιν ἀήρ τις ἐσχηματισμένος 23 
«νκνὸν πλείους πληγὼς ποιεῖ, αἱ τὸν ψόφον ποιῶσιν. ἰδὲν καὶ φερόμενος, διαλύεται πολλάκις τὸ σχῆμα, ἡ δὲ ἠχώ, 

δ᾽ ἔστι τοῦτο ἐπὶ τῶν ὀργάνων" αἱ γὰρ λεπτότεραι χορδαὶ ἣ γίνεται πληγώτος τῷ τοιύτε πρός τι ςερεόν, ὁ διαλύεται 
ἐξύτεραί εἰσι, τῶν ἄλλων τῶν αὐτῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς. αὕτη, ἀλλὰ σαφῶς ἀκόομεν αὐτῆς: ἢ ὅτι ἀνάκλασίς ἐς ιν, 

20 Διὰ τί ἡ φωνὴ ὀξυτέρα φαίνεται τοῖς μακροτέραν 20 ἀλλ᾽ ὁ κατάκλασις; ὕτω δὲ τό θ᾽ ὅλον διαμένει, καὶ δύο 
ἀφεςηκόσι, τῷ ὀξέος ὄντος ἐν τῷ ταχέως φέρεσθαι; τὸ δὲ μέρη ὁμοιοσχήμονα ἐξ αὐτοῦ γίνεται" πρὸς ὁμοίαν γὰρ 
μακροτέρω φερόμενον βραδύτερον κινεῖται. ἢ ὅτι ἡ ὀξύτης γωνίαν ἐστὶν ἡ ἀνάκλασις. διὸ καὶ ὁμοία γίνεται ἡ τῆς 

τῆς φωνῆς ὁ μόνον ἰςὶν ἐν τῷ ταχάίως κινεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ ἡχὺς φωνὴ τῇ ἐξ ἀρχῆς. 
ἐν τῷ λεπτότατον ψόφον γίνεσθαι" τοῖς δὲ μακροτέραν Διὰ τί τῶν μὲν ἄλλων ζῴων τὰ νέα καὶ νήπια ἐξύ-24. 
ἀφεστηκόσιν, ἀεὶ λεπτοτέρα, ἡ φωνὴ ἀφικνεῖται διὰ τὴν 25 τερον φθέγγονται τῶν τελείων, οἱ δὲ μόσχρι βαρύτερον τῶν 
ἐλιγότητα τῷ ἀέρος τὸ κινεμένν. μαραίνεται γὰρ ἡ κίνη- τελείων βοῶν; ἢ ὅτι ἐν ἑκάςῳ γώει τὸ νήπιον ὅμοιόν ἐς! 
σις, μαραινόμενος δὲ ὁ ἀριθμὸς μὲν εἰς τὸ ἣν τελευτῷ, τῷ ἐν αὐτῷ θήλει; τῶν βοῶν δὲ αἱ θήλειαι βαρύτερον 
“ὥμα: δὲ εἰς διάστημα ἦν͵ ὅ ἐστιν ἐν σώματι λεπτότης. φθέγγονται τῶν ὠρρένων, οἱ δὲ μόσχοι ταύταις ὁμοιότεροί 

ὁμοίως δὲ [χα] ἐν ΒΡ Φυνη; εἰσιν ἢ τοῖς ἄρρεσιν" τὰ δὲ ἄλλα τύὐναντίον. 
1 Διὰ τί καὶ οἱ γεγυμνασμένοι καὶ οἱ ὠσθενεῖς ὀξὺ 3 Διὰ τί, ὅταν ἀχυρωθῶσιν αἱ ὑρχῆςραι, ἧττον οἱ χο- 25 

φθέγγονται; ἢ ὅτι οἱ μὲν ἀσθενεῖς ὀλίγον ἀέρα ̓ κινῦσιν, ὁ ροὶ γεγώνασιν; ἢ διὰ τὴν τραχύτητα προσπίπτεσα ἡ φωνὴ 
δὲ ὀλίγος τῷ πλείονος θᾶττον φέρεται" οἱ δὲ γεγυμνασμέἀᾳ οὐ πρὸς λεῖον τὸ ἔδαφος ἧττον γίνεται μία, ὥστ᾽ ἐλάτ- 
νοι ἰσχυρῶς κινῦσι τὸν ἀέρα, ὁ δὲ ἰσχυρῶς κινέμενος ὠὴρ των; οὐ γὰρ συνεχής. ὥσπερ καὶ τὸ φῶς ἐπὶ τῶν λείων 
βᾶττον φέρεται. τὸ δὲ ταχι ἐν φορᾷ ἐν φωνῇ ὀξύ ἐςιν. μᾶλλον [φαίνει] διὰ τὸ μὴ διαλαμβάνεσθαι τοῖς ἐμιπο- 

22 Διὰ τί τοῖς μετὰ τὰ σιτία κεκραγόσιν ἡ φωνὴ διω- 85 δίζουσιν. ᾿ : 

3. καὶ οτὰ ΧΟ 7. ἢ 6. φορὰ καὶ βαρεῖαν Χ 6“, φορὰ καὶ βραδεῖαν γ. 1 τὴν οπὶ Α6 75. 7. μὲν οπὶ (5. ἡ 12. πόρρωθεν 
. ἢ λευκὸν 5. ἢ τὴν οπὶ 65. ἢ 13. βῶττον 02 Χ 75. ἢ 4. εἰ εἰς 65. ἢ 20." τῇ τί ποτε 76. ἢ μακρότερον (475, μαχροτέρω ἂν 

.Χ. ἴ 22. μακρότερον 0577 2γ. ἃ φερόμενον οἵἷὴ γ. ᾿ βραχύτερον Χ“775. 1} ὅτι ἡ οἵα γ. 1 23. τῆς φωνῆς εἰ ἐςὶν οτὰ γ. 24. λεστότα- 
το] ἰλάττω τὲν γ. ἢ μακρότερον (9 γ, μακχροτέρν 1.5. ᾿ 25. λεκτοτέρα] ἐλάττων γ. ἢ 26. μαραίνεται -- 29. φωνῇ οἵα γ. ἢ 27. εἰς τὸ 

ἣν μὲν 7“Χ. 
1. πάντες Χηγη͵ πάντ᾽ '- ἢ φωνῶντας 65. ἢ 8. τὸς δὲ μελέτας 05. ἤ 6. τὸ οπὶ ν. ἢ 9. ὗτος ὃ τόπος 75. ᾿ 10. ὑδὲ οσοἀΐοα5.. ἢ 

47. 4] ἢ 1.9. ἢ δὲ οἱ 18. ἢ οπι ΟΟΧΎΤογ. ἢ 18. οὖ] ἢ Ο», καὶ γ. ἢ 19. ἀκούομεν -- 23. ἀρχῆς] ἀκούεται; ἢ διότι ἀνάκλασις, οὐ 

πατάχλασίς ἔστιν. τοῦτο δὲ ὅλον ἀφ᾽ ὅλου εἰς τὸ πάϑος ἀφομοιοῦται" ἀπὸ γὰρ τοῦ ἀέρος ἀνακλᾶται καὶ τοῦ ἐν τῷ κοίλῳ, οὐκ ἀπὸ τοῦ κοῖ- 

λιν γ. ἢ 341. γεγόνασιν (4 Χ 75, ἢ 32. τὸ δὶ ἔδαφος -- μιῶ Ο.ΧΉΧ5. 1 ὡς 0575. } ἰλάττω Χ.5. ἢ} 84. μᾶλλον διὰ τὸ λαμβάνεσθαι 

0417... 
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26 Διὰ τί ποτε ὁ ὅἄλς, ὅταν εἰς πῦρ ἐμβληθῇ, ψοφεῖ; τῷ χρόνε πάντα. ἢ ὅμοιον τῦτο τοῖς ςαλαγμοῖς καὶ τοῖς 

ἃ ὅτι ὁ ἂλς ὑγρὸν ἔχει ὁ πολύ, ὃ ὑπὸ τῷ θερμὰ ἐκπνευ- ὑπὸ τῶν ἐκφυομώων αἰρομένοις λίθοις; οὐ γὼρ τὸ τελευ- 
ματόμενον καὶ βίᾳ ἐκπῖπτον σχίζει τὸν ἄλα; τὸ δὲ σχ!" ταῖον αἴρει ἢ κινεῖ, ἀλλὼ τὸ συνεχές. ἐπὶ δὲ τότε συνέβη 

ζόμενον ἅπαν ψοφεῖ. ἀναισθήτου ὄντος αἰσθητὴν γίνεσθαι τὴν κῥησιν. οὕτω δὲ 
2] Διὰ τί ποτε τῶν παιδίων ἔνια, πρὶν ἥκειν τὴν ἡλι- 5 καὶ τὸ περιεχόμενον αἰσθητοῖς χρόνοις κινεῖται καὶ δὶα»- 

κίαν ἐν ἢ σαφηνίζειν ὥρα αὐτοῖς, φθεγξάμενα καὶ σαφῶς ρεῖται εἰς ἀναίσθητα, τῷ δὲ παντὶ καὶ συνεχεῖ ἐκϑησε 
εἰκόντα πάλιν ὁμοίως διάγουσιν, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ εἰωθὼς καὶ διέφθειρεν. συνεχὲς δέ ἐξιν Ὡς ἐν τῷ νῦν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ 
χρόνος; ἃ δ πολλοὶ τέρατα νομἴζεσιν εἶναι. ἤδη δ᾽ ἔνια ὡρισμένῳ χρόνῳ ὑπὸ τῷ νῦν. 
λέγεται καὶ εὐθὺς γινόμενα φθέγξασθαι. ἢ ὅτι ὡς μὲν Διὼ τί οἱ χασμώμενοι ἧττον ἀκούουσιν; ἢ ὅτι τοῦ 29 
ἐχὶ πολὺ τὰ πλείω τε τῶν γινομένων γίνεται κατὰ φύ- ο ἐξιόντος πνεύματος ἐν τῇ. χάσμῃ πολὺ καὶ εἰς τὰ ὦτα 
σιν, διὸ ὀλίγοις τῶτο συμβαίνει, καὶ φύσει ἅμα κατάλ- “χωρεῖ ἔσωθεν, ὥςε καὶ τῇ αἰσθήσει ἐπίδηλον εἶναι τὴν κί 

ληλα τελειοῦται" διὸ καὶ ἀκούει τε ἅμα καὶ φωνεῖ καὶ νησὶιν ἣν ποιεῖ περὶ τὴν ἀκοήν, μάλιςα δ᾽ ἐκ τῶν ὕπνων; 
ξυνῆσι κατὰ τὴν ἀκοὴν καὶ λέγει καὶ σαφηνίζει. ὁ μὴν ὁ δὲ ψόφος ἀὴῤΡ ἢ πκαΐθος ἀέρος ἐςίν. ἀντιπαίοντος οὖν τῷ 

ἀλλὰ πολλάκις οὐκ ὠπαρτίζει τὰ αὐτά, ἀλλὼ τὰ μὲν ἔσωθεν εἰσέρχεται ὁ ἔξωθεν ψόφος, καὶ ὑπὸ τῆς κινήσεως 

ξυνίησι πρότερον ἢ τοῦτο τὸ μόριον ὠπολυθῶναι ᾧ διαλές (ς καὶ τῷ ἔξωθεν ψόφυ ἐκκρύεται ἡ κίνησις. 

γεται, τοῖς δὲ τὐναντίον. ταῦτα μὲν ἦν ἐκ ἂν διαλεχθεδ) Διὰ τί ἰσχνόφωνοι παῖδες ὄντες μᾶλλον ἢ ἄνδρες: 30 

συνετῶς (ἃ γὰρ ἂν ἀκύσωσι, διαλέγονται)" ἀλλ᾽ ὅταν ἥκῃ ἢ ὥσπερ καὶ τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν ἀεὶ ἧττον κρα» 
καιρὸς ἀμφοῖν, ἀποδιδόασι τὸ κατὰ φύσιν. ὅσοις δὲ ἔμ- τῦσι παῖδες ὄντες, καὶ ὅσοι ἐλάττες ὁ δύνανται βαδίζειν, 
αροσθεν. ἡ κατὰ τὴν ἀκοὴν αἰσθησις διακριβοῦται ἐν τῇ ὁμοίως καὶ τῆς γλώττης οἱ νεώτεροι οὐ δύνανται; ἐὰν δὲ 
ψυχῇ, ᾧ πρώτῳ κινῦσι τὴν φωνὴν καὶ ποιῶσι λόγον, τό- Ὁ παντάπασι μικροὶ ὦσιν, οὐδὲ φθέγγεσθαι δύνανται ὠλλ᾽ 
τοῖς ἐνίοτε γίεται ἤδη ξυνιεῖσι πολλὼ καὶ δύναμίς τις τὸ ἢ ὥσπερ τὼ θηρία, διὰ τὸ μὴ κρατεῖν. εἴη δ᾽ ἀν ὁ μόνον 

μορίᾳ καὶ ἀπόλυσις, μάλιςα μὲν μετὰ ὕπνον τινά (τύτε ἐκὶ τῷ ἰσχνοφώνν, ἀλλὰ καὶ τραυλοὶ καὶ ψελλοί, ἡ μὲν 
δ᾽ αἴτιον ὅτι ὁ ὕπνος καὶ τὰ σώματα νωθρότερα ποιεῖ καὶ ἧν τραυλότης τῷ γράμματός τινος μὴ κρατεῖν, καὶ τοῦτο 
τὰ μόρια ἀναπαύσαφ), εἰ δὲ μή, καὶ ἄλλην μεταβολὴν ἀ τὸ τυχόν, ἡ δὲ ψελλότης τῷ ἐξαίρειν τι, ἢ γράμμα ἃ 
λαβόντα τοιαύτην. πολλὼ δὲ ἔχομεν τοιαῦτα ποιεῖν, ἃ γ5 συλλαβήν, ἡ δὲ ἰσχνοφωνία ὠπὸ τοῦ μὴ δύνασθαι ταχχὸ 
μικρῶν δεῖται καιρῶν" κἄπειτα οὐκέτι ὁμοίως ἔχει, ὅταν συνάψαι τὴν ἑτέραν συλλαβὴν πρὸς τὴν ἑτέραν. ἅπαντα 
ὕτω τύχῃ τὸ μόριον ἔχον καὶ ὠπολυθέν" ὅταν ἐπιπολῆς ἢ δὲ δὶ ἀδυναμίαν᾽ τῇ γὰρ διανοίᾳ ἐχ ὑπηρετεῖ ἡ γλῶττα. 
ἐν τῇ αἰσθήσει ὧν ἐκινήθη διάνοια, κατὰ τὴν ἀκοὴν τοῦτο ταὐτὸ δὲ τῦτο καὶ οἱ μεθύοντες πάσχουσι καὶ οἱ πρεσβῦ- 
ἐπανῆλθε καὶ ἐφθέγξατο. πολλώκις δὲ καὶ μέλη καὶ ῥή- ταῖι" ἥττον δὲ πάντα συμβανει. 
ματα ἐπέρχεται οὐκ ἐκ προαιρέσεως ἡμῖν" ἀλλ᾽ ἐὰν τὸ 30 Διὰ τί ἡ φωνὴ τρέμει καὶ τῶν ἀγωνιώντων καὶ τῶν 31 
πρῶτον προελόμενοι εἴπωμεν, ὕςερον ἄνευ προαιρέσεως λέ- δεδιότων; ἢ ὅτι σείεται ἡ καρδία τῷ θερμὰ ἐξιόντος; ὠμ- 
γομεν ἢ ἄδομεν, καὶ ὁ δύναται ἐκ τῷ ςόματος ἐξελθεῖν. φοτεράκις δὲ πώσχυσι τῦτο᾽ καὶ γὰρ τοῖς ὠγωνιῶσι συμ-- 
ὕτω καὶ τοῖς παιδίοις, ὅταν συμβῇ τῦτο λεπτόν, εἶτα πά- βαΐει καὶ τοῖς φοβεμώῴοις. σειομένης δὲ ὁ γίνεται μία ἡ 

λιν καταςῇ εἰς τὴν φύσιν ἐκεῖνο τὸ μόριον, ἕως ἂν ἡ ὥρα πληγὴ ἀλλὰ πλείους, ὥσπερ ἡ τῶν παρανενευρισμένων 
ἔλθη ἰσχῦσαι αὐτὸ καὶ ὠποκχριθῆναι. ' 85 χορδῶν. 

28 Διὰ τί ᾿ια ψοφεῖ καὶ κινεῖται ἐξαίφνης, οἷν τὸ ᾿' Διὰ τί οἱ μὲν ὠγωνιῶντες βαρὺ φθέγγονται, οἱ δὲ 3 
κιβώτια, οὐδενὸς αἰσθητοῦ κινῆντος; καίτοι κρεῖττον γέγονε φοβόμενοι ὀξύ; ἢ ὅτι τοῖς μὲν φοβυμένοις καταψύχεταα 
τὸ κινῶν τῷ κινουμένυν. ὁ δὲ αὐτὸς λόγος καὶ φθορᾶς καὶ ὁ τόπος ὁ περὶ τὴν καρδίαν, κάτω ὁρμῶντος τοῦ θερμοῦ, 
γήρως" ὑπὸ ἀναισθήτου γὰρ φθείρεται τὼ λεγόμενα ὑπὸ ὥςε ὀλίγον ἀέρα κινῆσιν; ἡ γὰρ ἰσχὺς ἐν τῷ ϑερμῷ" τοῖς 

4. ὁ οἵα Χο. ἢ 2. ὁ οἵὰ 69. ἴ 3. ἱμκίπτον 5. ἢ δὲ οτχ 1.5. 6. ἐν οπι ΧΧ.5. ἢ φθεγγόμενα Χο. Π 9. φθέγγισθα, 65. ἢ 10. 
γινομένων οΟαΐςο5. ΠΟ 16. ἦν οπὶ 4775. 23. νωθρέξερα 579. 26. καιρῶν δεῖται 0479. 29, καὶ ροδὲ δὲ οπιὶ 5. ἢ 82. οἴδαμεν 
οοὐϊΐςο8. || δύνανται .1.9.}} ἐκ τῇ] ἐκτὸς 65, ἐκ Χ.9. 1} 33. ἐπὸν 0576. 

2. λίθοις αἰρομένοις οὕτω ἠὰρ 65. ἢ Ἴ. ἔφθειρε Α477σ. 1 17, ἢ ογα 0417. ἢ 19, ἐὼν --- 20, δύνανται οτὰ 64. ἢ 23. τῷ] τοῦ 
Χο. Ἰ 21. γλῶσσα Α4}4. 1} 31. δεδιόντων 5. 1} 834. ἃ] οἱ 65. 
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ἂ ἄνω φέρται τὸ θερμόν, ὦ ὥσπερ τοῖς αἰσιχυνομένοις" δὶ χρόν; ἡ ὅτι ἴσχονται τοῦ φωνεῖν, ἐμποδίζοντός τινος; ἀκ 
αἰνχύνην γὰρ καὶ ὡγωνιῶσον. τοῖς δὲ αἰσχωνομέροις ἄνω ἴσης δὲ ἰσχύος οὐδ᾽ ὁμοίας κινήσεως, μὴ ἐμποδίχζοντός τε 

φέρεται πρὸς τὸ πρόσωκπον᾽ σημεῖον δὲ ὅτι ἐξέρυθροι γίς τὴν κίνησιν μηδενὸς καὶ ἐμποδίζοντος, βιάσασθαι δεῖ. ἡ 

πνται μᾶλλον. συντήκει οὖν καὶ καχυν ποιεῖ τὸν ἀέρα δὲ φωνὴ κίνησίς ἐσι' μεῖζον δὲ φθέγγονται μᾶλλον οἱ τῇ 

ᾧ φθέγγονται" ὃ δὲ τοῦτος βραδέως ὠθεῖται" τὸ ὸ δὲ βραδὺ 5 ἰσχύϊ χρώμενοι. ὥς᾽ ἐπεὶ ἀνάγκη ἀποβιάζεσθαι τὸ κω- 
ὃν φωνῇ βαρύ ἐςιν. . λῦον, ἀνάγκη μεῖζον φθέγγεσθαι τὸς ἰσχχνοφώνυς. 

2. ΣἊΔιὰ τί εὐηκοωτέρα ἡ νὺξ τῆς ἡμέρας ἐστίν; πότερον " Διὰ τί δὲ ὠγωνιῶντες μὲν μᾶλλον ἰσιχνόφωνοι γίνον. 36 
ὥσπερ ᾿Αναξαγόρας φησί, διὰ τὸ τῆς μὲν ἡμέρας σίζειν ται, ἐν δὲ ταῖς μέθαις ἧττον; ἢ ὅτι ἀκποπληξίᾳ ὅμοιόν 

καὶ ψοφεῖν τὸν ἀέρα θερμαινόμενον ὑπὸ τῷ ἡλί, τῆς δὲ ἐς! τὸ πάθος μέρες τινὸς τῶν ἐντός, ὃ ἀδυνατοῦσι κινεῖν, 
νυκτὸς ἡσυχίαν ἔχειν ἅτε ἐκλελοιπότος τῷ θερμᾷ, εἶναι δὲ το ἐμποδίζοντος διὰ τὴν κατάψυξιν; ὁ μὲν οὖν οἶνος φύσει 
μᾶλλον ἀκουςὸν μηθενὸς ὄντος ψόφε; ἣ ὅτι διὰ τῷ κε- θερμὸς ὧν λύει τὴν κατάψυξιν μᾶλλον, ἡ δὲ ἀγωνία ποιεῖ" 
νωτέσε μᾶλλον ἀκεςόν ἐςιν ἢ διὰ τὸ κλήρυς; ἔςι δὲ τὴς φόβος γάρ τις ἡ ὠγωνία, ὁ δὲ φόβος κατάψυξις. 

μὲ ἡμέρας ὁ ἀὴρ τυκνὸς ἅτε πεπληρωμέρος ὑπὸ τῷ φω- Διὰ τί ἔξωθεν εἰς τὰς οἰκίας εἰσακούεται μᾶλλον ΓΕΥ 
τὸς καὶ τῶν ἀκτίνων, τῆς δὲ νυκτὸς ἀραιότερος διὰ τὸ Ατν ἔσωθεν ἔξω; ἢ ὅτι ἔσωθεν ὁ ψόφος διὰ τὸ ἀχανὲς εἶναι 
ληλυθέναι ἐξ αὐτοῦ τὸ πῦρ καὶ τὼς ἀκτῖνας, σώματα ὄντα. 15 διασπᾶται, ὥςε οὐχ ἱκανὸν ἕκαςον μέρος ἀκουσθῆναι, ἢ 

ἢ ὅτι τῆς μὲν ἡμέρας τὼ σώματα πρὸς πολλὰ τὴν διάνοιαν ἧττον; ἔξωθεν δὲ ἔσω εἰς ἐλάττω τόπον καὶ ἀέρα ἑξῶτα ἡ 
ἔλχει" διὸ οὐκ εὐκρινές ἐςι πρὸς τὴν ἀκοήν. καὶ τῷ πράτ- φωνὴ βαδίζυεσα ἀθρόα, ἔρχεται, ὥςε μείζων σα ἀκούεται 
τον ἡμᾶς πάντα μᾶλλον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἢ τῇ νυκτί, καὶ μᾶλλον. 
αὐτὰ περὶ τὰς πράξεις ἐςίν. χωρισθεῖσα δὲ αἴσθησις διανοίας Διὰ τί οἱ ἰσχχνόφωνοι μελαγχρλικοί, ἢ ὅτι τὸ τῇ 38 
καθάπερ ἀναίσθητον πόνον ἔχει, ὥσπερ εἴρηται τὸ νοῦς ὁρᾷ Ὁ φαντασίᾳ ἀκολουθεῖν ταχέως τὸ μελαγχολικὸν εἶναι ἐς ἵν, 
καὶ νοῦς ἀκούει. νυκτὸς δὲ τῆς ὄψεως ἀργέσης καὶ τὴς οἱ δὲ ἰσχχνόφωνοι τοιοῦτοι" προτερεῖ γὰρ ἡ ὁρμὴ τῷ λέγειν 
διανοίας μᾶλλον ἠρεμούσης ὁ τῆς ἀκοὴς πόρος μᾶλλον τῆς δυνώμεως αὐτοῖς, ὡς θᾶττον ἀκολουθούσης τῆς ψυχῆς 
ἀνεῳγμένος, καθάπερ τῆς ἡμέρας, δεκτικὸς μέν ἐστι τῶν τῷ φανέντι. καὶ οἱ τραυλοὶ δὲ ὡσαύτως" βραχύτερα γὼρ 
ἤχων ὁμοίως, ἐζαγγελτικὸς δὲ μᾶλλον τῇ διανοίᾳ διὰ τὸ τὼ μόρια ταῦτα τοῖς τοιούτοις. σημεῖον δέ" οἰνωμένοι γὰρ 
μήτε αὐτὴν ἐνεργεῖν μήθ᾽ ὑπὸ τῆς ὄψεως παρενοχλεῖσθαι, 25 τοιοῦτοι γίονται, ὅτε μάλιςα τοῖς φαινομέχοις ἀκολυθῶσι, 
καθατερ καὶ τῆς ἡμέρας. καὶ οὐ τῷ οἴνῳ. 

δ Διὰ τί οἱ ἄγονοι, οἷον παῖδες καὶ γυναῖκες καὶ οἱ ἤδη Διὰ τί τὰ πράσα συμφέρει πρὸς εὐφωνίαν, ἐπεὶ καὶ 39 
γέροντες καὶ οἱ εὐνοῦχοι, ὀξὺ φθέγγονται, οἱ δὲ ἄνδρος τοῖς πέρδιξιν; ἢ ὅτι καὶ τὰ σκόροδα ἑφθὰ λεαίνει, τὰ δὲ 
βαρύτερον, ἣ δι᾽ ἀσθένειαν τῷ κινῖντος μορίου τὸν ἀέρα; πράσα γλισχρότητα ἔχει τινά; ῥυπτικὸν δὲ τῷ φαρυγγος. 
ἐλΐγον γὰρ τὸ ἀσθενὲς κινεῖ, ὁ δὲ ὀλέγος ταχὺ φέρεται, 30 Διὼ τί τὰ μὲν ἄλλα ὀξύτερον φθέγγεται «φοδρό- 40 
τὸ δὲ ταχὺ φερόμενον ὀξύ. ἢ διότι ὁ πόρος ὁ πρῶτος, δ᾽ τερα ὄντα, ὁ δὲ ἄνθρωπος ἀσθενῶν; ἢ διότι ἐλάττω κινεῖ 
εὖ ἡ φωνὴ φέρεται, τοῖς μὲν ἀγόνοις μικρός, ὥςε ὀλίγον ἀέρα, οὗτος δὲ ταχὺ διέρχεται, τὸ δὲ ταχιὴὶ ὀξὺν ποιεῖ 
ἐξ αὐτοῦ τὸ ὠθῶν τὸν ἀέρα, ὀλίγος δὲ ὧν ταχὺ φέρεται τὸν ψόφον. 
δι᾿ εὐρέος τοῦ ἄνω φάρυγγος" ἀκμάξουσι δὲ καὶ ἀνδρου- Διὰ τί ἀκούουσι μᾶλλον κατέχοντες τὸ πνεῦμα ἢ 41 
μέοις διίσταται οὗτος, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοὺς ὄρχεις, ὥστε 35 ἐκπνέοντες; διὸ καὶ ἐν ταῖς θήραις παρωγγέλλεσιν ἑαυτοῖς 
καὶ πλείων ἐστὶν ὁ ὠθύμενος. βραδύτερον οὖν διὼν βαρὺς μὴ πνευςιᾶν. πότερον ὅτι τὸ αἰσθητικὸν ἄνω ἔρχεται αἰρο- 
γδεται. μένων τῶν φλεβῶν; καθευδόντων γὰρ κάτω" διὸ καὶ μᾶλ- 

δ}΄) ημ ἠ ἈΑΖὥΔΑΔιὰὼ τί οἱ ἰσχνόφωνοι εὐ δύνανται διαλέγεσθαι μι- λέν τε ἐκπνέυσι καθεύδοντες ἢ εἰσπνέυσι, καὶ ἀνήκοοί εἰσιν. 

2. καὶ ογὰ (4 7ον. Ἷ 5. φθέγγεται 76. Π 6. βραδύ 5. ἢ 10. ἄγειν ὥςε 5. ἢ 411. ὅτι] διότι Χ.5. ἢ 417. τὸ Χο, ἢ 20. ἀνκίσθητον 
τὸν πόνον (5. ἢ 22. μᾶλλον πόρος 65. ἢ 34. τῇῦ καὶ τῇ: Χ9 705, καὶ τῇ 65. ἢ 29. ἢ οπι 0 Χ 76. ἢ 36. βαρύτερον Χο. ἢ 38. ἰσχόφωνοι 

δγ[ρυγρίακ. 

2. δὲ} δὲ δῖ 74. }} 3..ὄ ἐμπ. εἰς τὸ β.7 1] 1. δὲ οπὶ ν. Π μὲν οπὶ 66. 1] 8. ἀποπληξίας Χ. 1 9. μέρος Χο. 1 43. ἴσωθεν 6“. ἢ 

ἄγω ἀκνεέται 575, ἢ 1λ. ἰέναι 75. 1} 24. τοῖς τοιούτοις ταῦτα Ασ. ἢ 25. φοβυμένοις 65. 1} 21 εἰ 28. πράσσα 775. ἡ 30. φθέγγονται 

(5.1 32. παχὺ Χο. ἢ 35. ἱκπίνογτες γσ. ἢ καὶ οἷχ 74. ἢ δύραις Χο. καὶ αὑτοῖς ΧΑ. 1} 36. ἔρχεται τῶν φλεβῶν συναιρουμέγων ἀριμφυμένων 

καδευδόττωγν κάτω, διὸ καὶ μᾶλλον ἐκπνέουσιν 775, Οπδϑὶ5 καθεύδοντες -- 38. εἰσι. ἢ 38, ἐμπτίνσι (5, εἰσπγέοντες .Χ 7... 

Ῥ 
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αὶ καὶ τὸ αἷμα ἀνέρχεται ἐκπεπνευκότος, ὥςε κενοῦταιτὸ Διὰ τί μεθυόντων μᾶλλον ὠπορρήγνυται ἡ φωνὴ ἃ ἀδ 
ἄνω; ἀκύουσι δὲ τῷ κενῷ. ἢ ὅτι ὁ φυσιασμὸς ψόφος τίς νηφόντων; ἢ διὰ τὸ πεπληρῶσθαι ταχέως ἀπορρηγνύασι 
ἐςιν, οὗτος δὲ ἐν τῷ ἐκπνεῖν γινόμενος κωλύει ἀκϑειν. τὴν φωνήν; σημεῖον δὲ τούτου" οὔτε γὰρ οἱ χοροὶ μελε- 

Διὰ τί θᾶττον μὲν ψοφοῦσι καὶ πηδῶσιν οἱ μικροὶ τῶσιν ἐξ ἀρίςιε τε οἱ ὑποκριταί, ἀλλὰ νήςεις ὄντες. ἐν δὲ 
ἅλες, μείζω δὲ ψοφοῦσι καὶ πηδῶσὶν οἱ μεγάλοι; ἢ διότι 5 τῇ μέθῃ πληρέφεροι ὄντες εὐλόγως μᾶλλον ὠπορρήγνυνται 
οἱ μὲν ταχὴ σχέζονται (οὐ γὰρ πολὺ ὃ δεῖ διελθεῖν τῷ τὰς φωνάς. 
πυρῇ διὰ τὴν μικρότητα, οἱ δὲ βραδέως" μεῖζον γὰρ "Ἔ Διὰ τί ποτε τῶν ὀξυτέρων φωνῶν πορρώτερον ἀκόν- 417 
γον τὸ μεῖζον διασχίσαι ἢ τὸ μικρόν. ψοφεῖ δὲ ὁ μὲν σιν; ἢ διότι τὸ ὀξὺ ἐν φωνῇ ταχύ ἐςι, θᾶττον δὲ κινεῖς 
μικρὸς μικρόν, ἡ γὰρ πληγὴ μικρά, ὁ δὲ μείζων μεγάλα, ται τὼ βίῳ μᾶλλον φερόμενα, τὼ δὲ σφοδρότερον φερά- 
μεγάλη γὰρ ἡ πληγή" ὁ δὲ ψόφος πληγή ἐςιν. καὶ πηδᾷ 10 μενα ἐπὶ πλέον φέρεται. 
δὰ μᾶλλον τὸ ἰσχυρότερον, ὧν πληγῇ ἧττον γὰρ ἐνδίδωσι.  ΣἼΖΔιὰ τί κατέχοντες τὸ πνεῦμα μᾶλλον ἀκούομεν; ἢ 48 

Διὰ τί, ἐὰν εἰς πολὺ πῦρ ἐμβάλλῃ τις τὸ αὐτὸ μέ. ὅτι ἡ ἀνάπνευσις ψόφον τινὰ παρέχει. εἰκότως οὖν τότε 
γεθος ἁλός, ἧττον ψοφεῖ ἢ οὐ ψοφεῖ; ἢ ἢ ὅτι φθάνει και μᾶλλον ἀκούομεν, ὅταν ἥττων ὁ ψόφος ἤ" ἥττων γὰρ ὁ 

τακαυθεὶς πρὶν σχισθῆναι; καίεται μὲν γὰρ τῷ τὸ ὑγρὸν ψόφος, ὅταν κατέχωμεν τὸ πνεῦμα. 
ἀναλωθῆναι; ψοφεῖ δὲ τῷ σιχισθῆναι. 45 Διὰ τί τὸ μὲν φὼς οὐ διέρχεται διὰ τῶν πυκνῶν, 49 

ἀ4ἀά Διὰ τί οἱ χασμώμενοι ἧττον ἀκούουσιν; ἢ ὅτι τὸ λεπτότερον ὃν καὶ πόρρω ὃν καὶ θᾶττον, ὁ δὲ ψόφος 

45 

πνεῦμα ἐναπολαμβάνυσιν, τὸ δὲ ὠπολαμβανόμενον πνεῦμα διέρχεται; ἢ διότι τὲ μὲν φῶς κατ᾽ εὐθεῖαν φέρεται, ὥς ε 
περὶ τὰ ὦτα ἀθροίζεται. σημεῖον δέ" ἐν γὰρ τοῖς ὠσὶ ψό- ἂν ἀντιφράξῃ τι τὴν εὐθυωρίαν, ὅλως ἀποκέκλεισται, ὁ 
φος γίνεται ὅταν χασμησώμεθα. τὸ δὲ ἀπολαμβανόμενον δὲ ψόφος φέρεται καὶ οὐκ εὐθὺ διὰ τὸ πνεῦμα εἶναι; 

χνεῦμα κωλύει ὠκόειν. ἔτι δὲ καὶ φωνή τις γίνεται τῶν χα- 10 διὸ πανταχόθεν ψοφοῦντες ἀπούήιννγ καὶ οὐ μόνον τῶν 
σμωμένων" τῦτο δὲ κωλυτικὸν τὰ ὠκόειν. καὶ συμπιέζεσθαι κατ᾽ εὐθυωρίαν τοῖς ὠσίν. 
ἀναγκαῖον τὼς ὠκοὼς διασπωμένον τῷ στόματος. Διὰ τί ποτε οἱ μὲ γελῶντες βαρὺ φθέγγονται, οἶ50 

Διὰ τί τῆς φωνῆς, ἐπειδὴ ῥύσις τίς ἐς, φύσιν ἐχοίς δὲ κλαίοντες ὀξύ; ἢ διότι ἀπὸ τῶν συντόνων ὀξεῖα ἡ 

σης ἄνω φέρεσθαι, μᾶλλόν ἐςν εὐήκοος ἄνωθεν κάτω ἢ φωνή, τὸ δὲ ὀξύ ἐςιν ἀσθενές: ἄμφω δὲ ταῦτα μᾶλλον 

κάτωθεν ἄνω; ἢ ὅτι ἡ φωνὴ ἀήρ τίς ἐςι μεθ᾽ ὑγρῖ" βα» 2 τοῖς κλαΐσιν ὑπάρχει" καὶ γὰρ συντέτανται μᾶλλον οἱ 
ρυνόμενος οὖν οὗτος ὑπὸ τῷ ὑγροῦ φέρεται κάτω καὶ ἐκ κλαίοντες καὶ ἀσθενές εροί εἰσιν. 
ἄνω" τῇ γὰρ ὑγροῦ κατὰ φύσιν ἡ κάτω φορά. διὸ τοῖς Διὰ τί, εἴπερ ἡ φωνὴ ἀήρ τις πο ϑάνοδδι: ἐς 51 
κάτω μᾶλλον ἀκούεται. ἢ τοῦτο μὲν ὑπὸ τῆς τοῦ ζῴου φερομένη διαλύεται πολλώκις τὸ σχῆμα, ἡ δὲ ἠχώ, ἢ 

φωνῆς μόνον γίνεται (αὕτη γὰρ μεθ᾿ ὑγρῷ), τὸ δὲ συμ- γίνεται πληγέντος τῷ τοιότε πρός τι ςερεόν, οὐ" διαλύεται, 
βαϊνόν ἐστι καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ψόφων; καθάπερ οὖν ἡ 3. ὠλλὼ σαφῶς ἀκούομεν; ἢ διότι ἀνάκλασίς ἐςὶν, οὐ κα- 
ὄψις, ἐὰν μὲν ἄνωθεν κάτω προσπέσῃ, τὴν ἀνάκλασιν τάκλασις; τοῦτο δὲ ὅλον ἀφ᾽ ὅλου. εἶτα τὸ πάθος ἀφ᾽ 
ἄνω ποιεῖται, κάτωθεν δὲ ἄνω προσπεσοῦσα ἀνεκλάσθη ὁμοίου" ὠπὸ γὼρ τῷ ἀέῴος ἀνακλᾶται ἐν τῷ κοίλῳ, οὐκ 
κάτω, τὸν αὐτὸν τρόπον ἡ φωνὴ ὴ φύσιν ἔχουσα ἄνω ἀπὸ τῷ κοίλυ. 
φέρεσθαι, προσκόψασα τῷ ἐξ ἐναντίας ἀέρι, βιάζεσθαι Δια τί ἑνός τε καὶ πολλῶν ν φθηγγμων ἅμα οὗτε 52 
μὲν ὁ δύναται πλείονα ὄντα καὶ βαρύτερον, ἀνακλασθεὶς 35 ἴσος ὁ φθόγγος, οὔτε ἐπὶ πλεῖον γεγωνόσιν ὡς κατὰ λό-- 
δὲ ὁ κινηθεὶς ἀὴρ ἐπὶ τοὐναντίον ἠνέχθη κάτω, διὸ κατα- γον εἰς τὸ πόρρω; ἢ ὅτι ἕκαςος τὸν καθ᾽ αὑτὸν ἀέρα προωθεῖς 
χεόμενος ἀκούεται κώτω μᾶλλον. τοιῦτο δὲ καὶ τὸ περὶ ἀλλ᾽ ὁ τὸν αὐτόν, πλὴν ἐπὶ μικρόν; ὅμοιον δὴ συμβαΐ- 
τὴν ἠχὼ συμβαῖνον ἐστίν, ἀνάκλασις τὴς φωνῆς ἐπὶ «νει ὥσπερ ἀν εἰ “πολλοὶ μὲν εἶεν οἱ βάλλοντες, ἕκαςος 

τοὐναντῶν. μόντοι λίθῳ ἑτέρῳ, ἢ οἵ γε πλεῖςοι. οὔτε γὰρ ἐκεῖ πόρρω 

4. ἀπέρχεται καταπεπγευκότων 779. ἢ 2. φυστασμὲς (5, φύσει ὁ ἀσθμὸς “79. 1} 3. ἐςιν οἵα Το. ἢ πιῶν Χο. ΠΤ γσόμενος 7574. ἢ 4. 
οἱ ὦλες οἱ μικρὸ Α4. Π 5. ψοφῶσι ΧΆ 75. Π 12. ἐμβάλη 047. ἢ 19. δὴ 7. ἢ 22. σώματος Χο Το, πτεύματος τΥ 5. 1 2΄. ἄνω-. 

θη ΟἹ. ᾿| 31. μὴ 65. ἢ} 37. κάτω οπι (5. 

2. διότι τῷ 79. 1 ἀπορρήγωσι 4 ΧΎ,οργ. Π 3. οὔτε] ὅτε ν. Π ἄ. ἵτε οἷ ὑχ γ. ἢ 4. πληρέξατοι γ. ἢ 413. ἧττον --- ἧττον Κ75. "ἢ 
18. ἀποκέκλειται 775, ΠΠ 23. συνόντων Χο. 1 27. ἐςί, καὶ φ. 4 ΧΟΤο. ἢ 28. 3] ἢ 65, ἢ ὁ 75, ἢ} δὲ οἵα (275. } ἢ οπι 7... ἢ 35. γε-- 

ἡσνόσιν Χο. ᾿ 38. μὲν οτὴ (5. Π 39. πόρρωθεν Χο, 
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οὐδὲν ἀφίξεται βέλος, ἢ οὐ κατὰ λόγον, οὔτε ἐνταῦθα. ρῶν. ὁ δὲ ὠὴρ καὶ ἡ φωνή, ὦτε πανταχοῦ φερομώη, διὰ 
οὐ γὰρ ἑνὸς ἡὶ τοσαύτη φωνὴ ἀλλὰ πολλῶν. ἐγγύθεν παντὸς διαπίπτει χαὶ ἀκούεται. ἐν δὲ τοῖς ὑγροῖς αἱ μὲν 

μὲν οὖν κατὰ λόγον πολλὴ φαίνεται ἡ φωνή (καὶ γὰρ ὄψεις διορῶσιν, αἱ δὲ φωναὶ οὐκ ἀκούονται ἢ μόλις, λε- 

τὰ βέλη πλείω τεύξεται τῷ αὐτῶ), πόρρωθεν δὲ ἀκέτι. ατοτέρου ὄντος τοῦ ὑγροῦ ἢ τῆς γὴς, ὅτι οἱ πόροι μικροὶ 

588. Διὰ τί ἀγωνιῶντες μὲν βαρύτερον φθέγγονται, φο- 5 καὶ πυκνοὶ καὶ κατ᾽ ἀλλήλες, ὥςε οὐ κωλύεται ἡ ὄψις 
βούμενοι δὲ ὀξύτερον; καίτοι καὶ ἡ αἰδὼς φόβος τίς ἐςιν. εὐθυπορεῖν. διὰ τῶτο καὶ διὰ μὲν τῆς ὑέλε διορᾶται πυκνῆς 

ἢ διαφέρει πολὺ τὸ πάθος; οἱ μὲν γὰρ αἰδούμεγοι ἐρυθριῶ- ὕσης, διὰ δὲ τῷ νάρθηκος ἀραιῷ ὄντος ὁ διορῶται. ἔτι τῆς 
σ᾽ (ἡ δὲ ἀγωνία αἰσχύνη τίς ἐςιν), οἱ δὲ φοβούμενοι μὲν οἱ πόροι κατάλληλοι, τῶν δὲ παραλλάττοντες" ὑδὲν δ᾽ 
ὠχριῶσιν. φανερὸν οὖν ὅτι τοῖς μὲν φοβουμένοις ἐκλείπει ὄφελος εἶναι μεγάλους, ἐὰν μὴ κατ᾽ εὐθεῖαν ὦσιν. ἡὶ δὲ 
ἄνωθεν τὸ θερμόν, ὥςε κινεῖ ἀσθενὲς ὃν ὀλέγον ἀέρα τὸ 10 φῳνὴ οὐκ ἀκούεται, ὅτι ἐλάττω τὰ διάκενα τὰ ἐν τῷ 
πνεῦμα, τὸ δὲ ὀλίγον ταχὺ φέρεται, τὸ δὲ ταχὺ ἐν φωνῇ ὕδατι τοῦ ἀέρος, ὥςε οὐ δύναται δέχεσθαι, οὐδὲ μεῖναι 
τὸ ἐξύ' τοῖς δὲ αἰδουμένοις ἄνω ἔρχεται τὸ θερμὸν περὶ τὴν φωνήν, ἀλλὰ μόλις ἡ μετὰ φωνῆς. ἡ γὰρ φωνὴ 
τὰ ςήθη. σημεῖον δὲ ὅτι γίνονται ἐξέρυθροι. πολὺν δὲ κι- ἀήρ τις. οὐ γὰρ ἅπαν τὸ μανότερον διιτικώτερον, ἂν 
νεῖ ἀέρα ἡ πολλὴ δύναμις, τὸ δὲ πολὺ βραδέως φέρεται, μὴ καὶ οἱ πόροι ὦσιν ἁρμόττοντες τῷ διιόντι, ὥς᾽ ὑδὲ συ- 

τὸ δὲ βραδὺ ἐν φωνῇ βαρύ. “5 νιτικώτερον εἰς αὑτό, ὧν μὴ δεκτικοὶ ὦσιν οἱ πόροι τῶν 

βάᾷ Διὰ τί ἰσχνόφωνοι γίνονται; ἢ ἢ αἴτιον ἡ κατάψυξις σωμάτων. καΐτοι τὸ μανὸν μαλακὸν καὶ δυνάμενον εἰς 
Τὸ τόπου ᾧ φθέγγονται, ἢ ὥσπερ ἀποπληξία τῷ μέρους αὐτὸ συνιέναι. ἀλλ᾽ ἔνια κωλύεται διὰ τὴν μιιρότητα τῶν 

τότου ἐς»; διὸ καὶ ϑερμαινόμενοι ὑπὸ οἶνε καὶ τοῦ λέγειν πέρων, οἷον ἡ ὕελος" ταύτης γὰρ Ἵ συνάγονται, βμανοτέ- 
συνεχῶς ῥᾷον συνείρουσι τὸν λόγον. ρας ὄσης τῷ νάρθηκος, διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν. ὁμοίως 

55 Διὼ τί΄ μένον τῶν ἄλλων ζῴων ἄνθρωπος γίνεται Ὁ δὲ καὶ τὸ ὕδωρ καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον. ὥςε καὶ τόδε 
ἰσιχνόφωνον: ἢ ὅτι λόγε κοινωνεῖ μόνον, τὰ δὲ ἄλλα φω- φανερόν, διότι τοῦ μανὰ καὶ μαλακοῦ ἢ αὐτοῦ ὄντος κα 
νῆς; οἱ δὲ ἰσχνόφωνοι φωνοῦσι μέν, λόγον δὲ οὐ δύνανται παραπλησία τὴν φύτιν, ὁ τὸ μανότερον μᾶλλον συνάγεται 
συνείρειν. εἰς αὑτό" καὶ γὰρ αὐτὴ αἰτία πάντων. 

586 Διὼ τί τοῦ μὲν χειμῶνος ὀξύτερον φθέγγονται καὶ Διὰ τί γίνεται ἐλάττων μὲν ἡ φωνὴ ἐξαιρουμένων, 59 
νήφοντες, θέρος δὲ καὶ μεθύοντες βαρύτερον; ἢ ὅτι ὀξυτέρα 15 ὁμοία δὲ τὸν χαρακτῆρα; ἢ ὅτι ἐμέμωιτο αὐτοῖς; τὸ δὲ 
μέν ἐςιν ἡ ταχυτέρα, ταχυτέρα δέ ἐςιν ἡ ἀπὸ συντετα- μεμιγμένον ὁ τῇ μέν ἐςι τῇ δὲ ἔ, ἀλλὰ πάντῃ. ὁμοίως 
μένου φωνή; τῶν δὲ νηφόντων καὶ ἐν τῷ χωμῶνι τὼ σώ- οὖν πανταχόθεν ἐξαιρουμένων συνέρχεται ὁμοίως, ὥστ᾽ 
ματα συνέξηκε μᾶλλον ἣ μεθυόντων καὶ ἐν τῷ θέρει" τὸ ἔλαττόν τε ἀνάγκη καὶ ὅμοιον εἶναι. 
γὰρ θερμὸν καὶ αἱ ἀλέαι διαλύνσι τὰ σώματα. Διὼ τί ἰσχνόφωνοι γίνονται; πότερον διὰ θερμότητα 60 

5] Διὼ τί ἡ φωνὴ ὕςατον τελειοῦται τοῖς ἀνθρώποις τῶν 30 προπετέςεροί εἰσιν, ὥςε προσπταίοντες ἐπίσχουσιν, ὥσπερ 
φθεγγομένων; ἢ διότι πλείξας ἔχει διαφορὼς καὶ εἴδη; οἱ ὀργιζόμενοι; καὶ γὰρ οὗτοι πλήρεις ἄσθματος γίνονται. 
τὰ γὰρ ἄλλα ζῷα ἢ ὑθὲν γρώμμα ἢ ὀλίγα διαλέγονται. πολὺ μὲν ὅν τὸ πνεῦμα συμβαίνει. ἢ διὰ τὴν Ἰέσιν τοῦ 
τὸ δὲ ποικιλώτατον καὶ πλείςας ἔχὸν διαφορὰς ἀνάγκη ἐν θερμοῦ ἀσθμαίνουσιν, διὰ τὸ πολὺ εἶναι καὶ μὴ φθάνειν 

᾽ ὕ Η ΟἹ ν »Ἢ “ ᾽ “ “ ΠΥ “. 3 ͵7 
τλείςῳ χρόνῳ ὠποτελεῖσθαι. ὑπεζιὸν τῷ τὴς ἀναπνοῆς καιρῳ;: Ἢ μαλλον τουναντίον 

8. Διὰ τί ἡ μὲν ὄψις ὁὶ διέρχεται διὰ τῶν ςερεῶν, ἡ δὲ 35 κατάψυξις ἢ θερμότης τοῦ τόπου ᾧ φθέγγονται, ὥσπερ 
φωνὴ διέρχεται: ἢ ὅτι τῆς μὲν ὄψεως μία φορὰ ἡ κατ᾽ ὠποπληξία τῷ μέρους τούτο; διὸ καὶ θερμαινόμενοι ὑπὸ 
εὐθεῖαν (σημεῖον δὲ αἴ τε τοῦ ἡλίου ἀκτῖνες, καὶ ὅτι ἐξ οἶνου καὶ τῷ λέγειν συνεχῶς ῥᾷον συνείρυσι τὸν λόγον. 
δσαντίας μόνον ὁρῶμεν), τῆς δὲ φωνὴς πολλαί; ἀκούομεν Διὰ τί τῷ χειμῶνος αἱ φωναὶ βαρύτεραι; ἢ ὅτι πα- 61 

᾿) ᾿ μι ᾿ » «ἾἍ,Ν, ᾽ , 4 .« ,ώ , Υ . ΄ γὰρ πανταχόθεν. ὅταν οὖν κωλυθῇ κατ᾽ εὐθεῖαν ἐκπίπτειν σχύτερος ὁ ὠήρ, παχωτέρου δὲ ὄντος βραδυτέρα ἡ κίνησις, 

διὰ τὸ μὴ κατ᾽ ἀλλήλους εἶναι τοὺς πόρους, ἀδυνατεῖ δὶο- 40 ὥσθ᾽ ἡ φωνὴ βαρυτέρα. ἢ διότι διὰ τῶν ςέρνων βραδύ- 

6. καὶ οτι (5. ] 14. τρέφεται τὸ δὲ ἐν φωνῇ ταχὺ ΧΑ. Π 46. 3] καὶ ΧΑ. Π 17. φθέγγεται ον. ἢ Ἶ καὶ ΟαΧαν. ἢ 22. 
λόγω (474, 1] 2λ, καὶ νήφοντες οι Χ 5. Π 25. τῷ δὲ θέρους Χο. 

6. εὐθνωρεῖν ΧΑ“. ΠΠ 10. οὐκ -- 12. φωτὴ οαχ 4. { 13. δικτικώτερον Χ6. ἢ 14. διιέντι οοάϊοα8, Πσυνετρκώτερον 9 7ν, συνεκτικώ- 

τερον Δύο. ἢ 41. σμικρότητα 5. 1 32. συμβαίνοι Κα, ἢ ἢ οτὰ 4Χ475. 1} 33. θυμοῦ 6575. 1 35. φθέγγετκι 9 76. 11 38. τί χειμῶτος 
ἀρμεεν ᾿ ἀ0. ὡς γ. Π ὅτι γ. ἢΠ φενῶν 7. 
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906. : ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΩΝ ἃ, 18. 

τερον χωρεῖ ὁ ἀήρ, συμφράττεται δὲ τὸ περὶ τὸν φάρυγγα οὖν οὗτε παντα ὕτε ἀεί, δῆλον" πολλάκις γὰρ ἡ ἴις μὲν 
ὑπό τε τῇ ψυχρῦ καὶ τῷ ἐπιρρέοντος φλέγματος, γέγονε, τὰ δὲ δένδρα ὑθὶν ἐπίδηλα φαΐνεται. ὅταν τε γέ- 

62 Διὰ τί τὰ παιδία, καὶ αἱ γυναῖκες καὶ οἱ εὐνοῦχοι νηταῖ τῶτο, ἐκ ἐν πάσῃ γίνεται ὕλη, ἐπεὶ συμβαίνει γέ 

καὶ οἱ γέροντες φθέγγονται ὀξύ; ἢ ὅτι θάττων κίνησίς ἐξιν ποτε" διὸ καὶ λέγεται. τὸ δ᾽ αἴτιον κατὼ συμβεβηκὸς τῇ 

ἡ ὀξυτέρα; ἔςι δὲ τὸ αὐτὸ πλείονος δυσκινητότερον, ὥςε 5 ἰριδι ἀποδοτέον, ἄλλως τε καὶ εἰ μή ἐςί τις φύσις ἡ ἴρις, 

οἱ ἐν ἀκμῇ σλείω συνεπισκῶνται τὸν ἀέρα" ἧτος ἕν βρα- ἀλλὰ τῆς ὄψεως παΐθος ἀνακλωμένης. γίνεται δέ, ὥσπερ 
δύτερον ἰὼν βαρυτέραν παρασκευάζει τὴν φωνήν. ἐν δὲ ἐλέχθη, ἐχ ὑπωσὸν ἐχόσης τῆς ὕλης τὸ πάθος" ὅτε γὰρ 
τοῖς παιδίοις καὶ εὐνόχοις διὰ τὸ ἐλάττω ἔχειν ἐναντίως. ἐν τοῖς χλωροῖς δένδροις οὔτε ἐν τοῖς αὖοις, ἀλλ᾽ ἐν τῇ 

τρέμειν δὲ τοὺς πρεσβύτας οὐ δυναμένς κρατεῖν, ὥσπερ ἐμπεπρησμένῃ ὕλῃ φασὶν οἱ νομεῖς μετὰ τὰ ἐπὶ τῇ ἤμιδι 
τοῖς ἀδυνάτοις καὶ παιδίοις, ὅταν μακρὸν ξύλον λάβωσιν 10 ὕδατα γίνεσθαι ἐπίδηλον τὴν εὐωδίαν, καὶ μάλιςα οὗ ἂν 
ἀπ᾿ ἄκρου, τὸ ἕτερον ἄκρον σείεται διὰ τὸ μὴ κρατεν. ἀσπάλαθος ἢ καὶ ῥάμνος καὶ ὧν τὰ ἄνθη εὐώδη ἐστίν. 
διὰ τοῦτο καὶ οἱ πρεσβῦται τρέμουσιν. τὸ αὐτὸ δὲ ὑπο- αἴτιον δὲ τῆς εὐωδίας ἐστίν, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς" δίια- 
ληπτέον καὶ ἐπὶ τῶν ἀγωνιώντων καὶ φοβουμένων καὶ θέρμου γὰρ καὶ διακεκαυμένης οὔσης, ὃ ὧν ἐκφύσῃ, τὸ 
“Ιγώντων αἴτιον τῷ τρόμου τῆς φωνῆς. τῷ γὼρ ἔχοντος πρῶτον εὐῶδες ὄζει. τὰ γὰρ πυρόμενά πως τῶν ὑγρότητα 
τὴν φωνὴν τοιαύτην, τῶν τοιούτων παθῶν εἴσω περιεςη- 5 ἐχόντων ὀλίγην εὐώδη γίνεται" πέττει γὰρ τὸ θερμὸν ταῦύ- 
κότος τοῦ πλείςου, λοιπὸν ὀλίγον ὃν οὐ δύναται κρατεῖν τὴν. διὸ καὶ τῆς ὅλης γῆς εὐωδέςερα τὰ πρὸς τὸν ἥλιον 
τῆς φωνῆς" διὸ καὶ σείεται καὶ τρέμει. διὸ καὶ οἱ τεχνι: τῶν πρὸς ἄρκτον ἐςίν. τότων δὲ τὼ πρὸς ἕω τῶν πρὸς με- 
κοὶ τῶν συνειδότων ὅτι ἀγωνιῶσι μικρὸν διαλέγονται ἀπ᾿ σημβρίαν, ὅτι γεώδης μᾶλλον ὁ τόπος ὁ περὶ τὴν Συρίαν 
ἀρχῆς, καὶ ἄχρι οὗ ἂν καταςῶσιν" μικρᾶς γὰρ οὔσης καὶ ᾿Αραβίαν ἐστίν, ἡ δὲ Λιβύη ἀμμώδης καὶ ἄνικμος. 
τῆς φωνῆς ῥᾷον κρατοῦσιν. 20 δεῖ γὰρ μήτε πολλὴν εἶναι τὴν ἰκμάδα, ἄπεπτος γάρ 

᾿ ἐςιν ἡ πολλή, μήτε ἄνοιμον, ἡ γὰρ γίνεται ὠτμίς. ὃ συμ- 
βαίνει καὶ περὶ τὴν νεόκαυςον ὕλην καὶ τὸ γένος τοιανῖ- 

Διὰ τί τῶν θυμιαμάτων ἧττον αἰσθάνονται πλησίν τὴν ὥςε ἔχειν εὐωδίαν σὺν αὐτῇ. δηλοῖ δὲ τοῖς ἄνθεσιν" 
ὄντες; πότερον ὅτι ἀκρατεςέρα κερασθεῖσα ἡ ἀπόρροια τῷ ἀφίησι γὰρ ἐν τότοις τὴν ὀσμήν. δοκεῖ δὲ ἐν οἷς ἂν ἐν- 
ἀέρι ἡδίων, ὥσπερ ἡ σμύρνη τῶν ἰατρῶν; ἢ καὶ τὐναντίον 25 σχήψῃ ἡ ἶρις γίνεσθαι, ὅτι ὑδὲν ἄνευ ὕδατος οἷόν τε γέ- 
εἴ ἄν, ὥςε ἀφαιρεῖσθαι τὸ πῦρ τὴν ὀσμὴν διὰ τὸ καίειν; νεσθαι" βραχεῖσά τε γὼρ ἡ ὕλη καὶ τῷ ἐνόντι θερμῷ πέ- 
ἡ γὰρ ὀσμὴ θυμιωμένων. διὸ καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθράκων οὐκ ψασα τὴν ἐν αὐτῇ γινομένην ἀτμίδα ἀφίισιν. ὅτε πολὺ 
ὄζει, πορρώτερον δὲ καθαρώτερον φαίνεται καὶ λεπτότατον τὸ ὕδωρ δεῖ εἶναι" ἐκκλύζει γὼρ τὸ πολυ λίαν, καὶ σβέν- 
τοῦτο. νυσι τὴν θερμότητα τὴν ἐνυπάρχεσαν ὠπὸ τῆς πυρώσεως. 

2 Διὰ τί αἱ ὀσμαὶ ἧττον εὐώδεις τῶν θυμιαμάτων καὶ30 τὰ δὲ μετὰ τὴν ἶριν ὕδατα ὁ πολλὰ γίεται ἀλλὰ μέ- 

τῶν ἀνθῶν ἐκ τοῦ ἐγγύς; πότερον ὅτι συναπέρχεται τῇ τρια ὡς εἰπεῖν. καὶ ἐὰν πολλαὶ γίωνται ἴριδες, ὁ πολὺ 
ὀσμῇ καὶ γῆς μόρια, ἃ προκαταφέρεται διὰ βάρος, ὥξε γύεται, ἀλλὰ πολλάκις μὲν ὀλίγον δέ, διὸ εἰκότως τότε 
καθαρὰ πορρώτερον γίνεται ἡ ὀσμή; ἢ οὔτε ἐγγὺς οὔσης γινομένε, ὑθὲν ἄλλο ὁρῶντες διάφορον πλὴν τὴν ἶριν, ταύτη 
τῆς ἀρχῆς πλεῖςον γίνεται τὸ ῥέον, ὅτε λίαν πόρρω; τὸ τὴν αἰτίαν προσέθεσαν τῆς εὐωδίας. 

μὲν γὰρ ὕπω πολύ, τὸ δὲ διασπᾶται. 35 Διὰ τί τὰ ἄνθη καὶ τὰ θυμιώμενα πόρρωθεν μᾶλ- 4 
3 Λέγεται γὰρ ὡς εὐώδη γίεται τὼ δένδρα εἰς ἅπερ λον ἥδιον ὄζει, ἐγγύθεν δὲ τὰ μὲν ποωδέςερον τὰ δὲ κα-- 
ὧν ἡ ἶρις κατασκήψῃ. πότερον ἵν ἀληθές ἐςιν ἢ ψεῦδος; πνωδέςερον; καὶ ὅτι ἡ ὀσμὴ ϑερμότης τίς ἐςι καὶ τὰ εὐώδη 
καὶ εἰ ἀληθές, διὰ τίν᾽ αἰτίαν εἴη τὸ συμβαῖνον; ὅτι μὲν θερμά, τὸ δὲ θερμὸν κῦφον, ὥςε διὰ μὲν τῦτο πορρωτέρω 

1Β. ΟΣΑᾺ ΠΕΡῚ ΤΑ ΕΥ̓ΩΔΗ. 

4, συμφράττονται δὲ τὰ γι. ἢ 2. ὑπό τεῖ τῇ ποιότητι γ. Π 5. ἡ οχχ (475. ἢ 6. βραδύτερος σ5Χ6. ἢ 1. βραδυτέραν οοὐϊοοα, ἢ 
9. ὥσπερ -- 11. κρατεῖν οτλ 05. ἢ 12. πρεσβύτεροι 'αΟ συν: ἢ ροβὶ τρέμουσιν ΟΥ̓ ΝΛΟΎ έρυνα αἀάυηιϊ διὰ τὸ μὴ κρατεῖ. ἢ 84. 
ἐκ τοῦ ἐγγύς οπιὶ 651. 775. ἵ 33. ἡ ὀσμή οτὰ 5. αὶ 35. ὕτω Χο. ἢ 36. λέγεται --- 37. κατασκήψῃ] Βαβθὸ ροβϑὲ 838. συμβαῖνον ροπυπὲ 
ΟΥ̓Χ Το, ἢ 37. ὧν οἵα 65. ᾿ 38. διὰ τίν δι᾽ 6517. 

2. ἐπίδηλον Χα. 1 8. τοῖς δῃΐε χλ. οπι ΑὉ. ἢ 9. πεπρησμέγη 65. ἢ ἴριδι δ᾽ ὕδατα Χα. ΠΟ 10. οἵ ΟΡ’ γε, ἴσως ὅπν ταῦῦσο Χσ, οἷον 
Ἀπ Χο-. Π 16. τά πρὸς τὸν ἥλιον εὐωδίςερα ΧΙ 7. ΠΟ 17. εἰσι 775. 1} 18. γκιώδης εἴ σνρρίαν 65. ἢ 49. ἐρραβίαν 04Χ 5. }} 21. ἡ πολλή 
ἐρι 65. ἢ 22. νιόκαυτον ΚΧ5. ἢ] 27. Ῥγαοδιαὶ ἀδὲ, | 28. ἰκλύζει (5775, ἢ 30. μετρίως ὡς 05Ζ5. ἢ 33. πρὶν 64. }} 38. τῦτο] τῷ 6. 
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διόντων ἀμιγεςέρα γίνεται ἡ ὀσμὴ τῶν συμπαρεπομένων καὶ εἰλικρινὴς ὠφοινεῖται ἄνευ τῷ καπνῇ. διὸ καὶ τριβό- 
ἐσμῶν ἀπὸ τῶν φύλλων καὶ τῷ καπνῦ, ὄντος ὑδατώδους μενα ἧττον εὐώδη τὰ ἄνθη" τὸ γὰρ γεῶδες καὶ καὶ τρῖψις 
ἀτμῶ, πλησίον δὲ ὄντων τὼ μεμιγμένα αὐτοῖς συνόζει ἐν κινεῖ, καὶ ἡ βραδεῖα θερμότης ὁ φθείρει. 
εἷς ἐς. Διὰ τί τὰ εὐώδη ὑρητικὰ καὶ σπέρματα καὶ φυτά; 12 

5. Διὰ τί πάντα μᾶλλον ὄζει κινόμενα; ἢ ὅτι ἀναπίμ- 5 ἢ ὅτι θερμὰ καὶ λεπτά, τὰ δὲ τοιαῦτα οὐρητικά; ταχὺ 
πλησι πλείω ἀέρα ἣ ἡσυχάζοντα; διαπέμπεται ἕν ἡ ὀσμὴ γὰρ λεπτύνει ἡ ἐνῦσα θερμότης, καὶ ἡ ὀσμὴ ὁ σωματώ- 

θᾶττον ὕτω πρὸς τὴν αἴσθησιν ἡμῖν. δὴς, ἐπεὶ καὶ τὼ μὴ εὐώδη, οἷον σκόροδα, διὰ τὴν θερμό- 

6 Διὼ τί τῷ χειμῶνος ἧττον ὀσφραινόμεβθα, καὶ ἐν τοῖς τητα ὑρητικά, μᾶλλον μώτοι τηχκτικώ. θερμνὼ δὲ τὼ εὐώδη 
πέγεσιν ἧἥκιςα; ἢ ὅτι ὁ ἀὴρ ἐκινητότερός ἐξιν ἐν τῷ ψι- σπῴρματα, διότι ὅλως ἡ ὀσμὴ διὰ θερμότητα γίνεται. ἀλλὰ 
χα; ἔχυν ἀφικνεῖται ὁμοίως ἡ κίνησις ἡ ἀπὸ τὸ σώματος 1 τὼ δυσώδη ὦ ἄπεκτα ἐς ν" δεὶ δὲ μὴ μόνον θερμὰ εὖ εἶναι ἀλλὰ 

τοῦ τὴν ὀσμὴν ἔχοντος διὰ τὴν δυσκινησίαν τῆς ὠπορροὴς καὶ εὔπεπτα, εἰ ἔςαι ὑρητικά, ὅπως συγκατιόντα λεπτύνῃ 

καὶ τῷ ἀέρος ἐν ᾧ ἐς. τὼ ὑγρά. 

Ἴ Διὰ τί δριμύτερον ἔζει τῶν ἀρωμάτων ἐπὶ «τέφρας Διὰ τί ποτε οἱ κεκραμένοι τῶν οἴνων θᾶττον τῶν ὠκράώ- 18 
ϑυμιωμένων ἢ ἐπὶ τῷ πυρός, καὶ μᾶλλον καὶ πλείω χρό- των ὄζυσιν; ἢ ὅτι ὁ κεκραμένος ἀσθενέξερος τῇ ὠκρώτε ἐς ΐν, 
μον τὴν αὑτῶν ὀσμὴν ἔχει ἐπὶ τῆς τέφρας θυμιώμενα; ἢ 15 τὸ δὲ ἀσθενέςερον ὑπὸ πάντων ἐξίσταται τοῦ ἰσχυροτέρου. 

ὅτι ἀπεπτοτέρα ἐστὶν ἡ ὀσμὴ ἐπὶ τῆς τέφρας" διὸ καὶ εἶτα ὁ κεκραμένος ἐςὶν εὐπετέςερος τῷ ἀκράτι. εὐπετές ε- 
τλείων. τὸ δὲ πῦρ παχὺ πέττον αὐτῶν τὴν δύναμιν, ὠλ- ρον δέ ἐς ιν ὑπάρξαι, Φτινῆν, καὶ ἐκλαβεῖν τι τῶν μὰ ὑπαρ- 
λοιοῖ τὴν ὀσμήν ἡ γὰρ πέψις ἀλλοίωσίς ἐςι τοῦ πεττο- χόντων. ὁ μὲν ὧν ἄκρατος ὑσμώδης ἐςΐν, ὁ δὲ Κοφό με 
μένον. νος ἄγοσμος, 

8 Διὰ τί ἥδιον ὄζει τῶν ῥόδων ὧν ὁ ὀμφαλὸς τραχύς 20 
ἐςιν ἢ ὧν λεῖος; ἢ ὅτι μᾶλλον ὄζει ἡδὺ ὅσα τὴν φύσιν Πρ. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΤᾺ ΔΥΣΩΔΗΙ 

ἀπείληφε τὴν αὐτῶν; ἀκανθῶδες δὲ φύσει τὸ ῥόδον ἐστί, Διὼ τί τὸ μὲν ἕρον, ὅσῳ ὧν χρονίζηται ἐν τῷ σών 
διὸ μᾶλλον ἔχον τὰ κατὰ φύσιν ἤδιςα ὄζει. ματι, δυσωδέστερον γύεται, ἡ δὲ κόπρος ἧττον; ἢ ὅτι ἡ 

9 Διὰ τί αἱ ὀσμαὶ ἐγγύθεν ἧττον εὐώδεις καὶ θυμια- μὲν ξηραίνεται μᾶλλον χρονιζομένη (τὸ δὲ ξηρὸν ἀσηπτό- 
μάτων καὶ ἀνθῶν; ἢ ὅτι πλησίον μὲν συναποφέρεται τὸ 25 τερον, τὸ -δὲ ὅρον παχύνεται, πρόσφατόν τε ὃν ὁμοιότερον 
γεῶδες, ὥςε κεραννύμενον ἀσθενεςέραν ποιεῖ τὴν δύναμιν, τῷ εξ ἀρχῆς ἐξὶ πόματι. 
εἰς δὲ τὸ πόρρω καταφέρεται ἡ ὀδμή. διὼ ταῦτα δὲ καὶ Διὰ τί τὰ δυσώδη τοῖς ἐδηδυκόσιν οὐ δοκεῖ ὅζεν; 32 
τριφθέντα τὰ ἄνθη ἀπόλλυσι τὴν ὀσμήν. διὼ τὸ συντετρῆσθαι τὴν ὄσφρησιν τῷ στόματι κατὰ τὸν 

10 Πότερον αἱ ὀσμαὶ καπνὸς ἢ ᾿ ἀὴρ ἢ ἀτμίς; δαφέει ὑρανὸν πλήρης ἡ αἴσθησις γίνεται ταχύ, καὶ τῆς τε ἔσω 

γάρ, ἧ τὸ μὲν ὑπὸ τῷ πυρός, τὸ δὲ καὶ ἄνευ τότε γίνε- 80 ὑκέθ᾽ ὁμοίως αἰσθάνεται ὡ γὰρ πρῶτον αἰσθάνονται πάντες, 
ται. καὶ πότερον ἀπὸ τῆς αἰσθήσεώς τι πρὸς ἐκεῖνα ἢ ἀπ’ ὅταν δὲ ἅψωνται, ὑκέτι, ὦ ὥσπερ συμφυδε) καὶ ἡ ἔξωθεν ἡ 
ἐκείνων πρὸς τὴν αἴσθησιν ἀφυινεῖται, ἀεὶ κινῶν τὸν πλη- ὁμοία ἀφανίζεται ὑπὸ τῆς ἔσω. 
σών ἀέρα; καὶ εἰ ἀπ᾽ ἐκείνων ἀπορρεῖ, ἔδει ἔλαττον γίνε- Διὼ τί τριβόμενα τὰ ἄνθη δισωδιρροὶ ἢ ἢ διότι συμ- ὃ 

σθαι" καίτοι τὰ εὐωδέξατα ὁρῶμεν μάλιςα διαμένοντα. μέγνυται τῇ ὀσμῇ τὸ γεῶδες τὸ ἐν τῷ ἄνθει. 
41 Διὼ τί δριμύτερον ὄζει μᾶλλον τῶν ἀρωμάτων ἐπὶ 35 Διὰ τί τῶν μὲν ζῴων ἐθὲν εὐῶδές ἐςιν ἔξω τῆς παρ- ἃ 

τέφρας θυμιωμέων ἣ ἐπὶ τῷ πυρός; ἢ διότι ἀπεπτοτέα δάλεως (αὕτη δὲ καὶ αὐτοῖς τοῖς θηρίοις" φασὶ γὼρ αὐτῆς 
ἡ ὀσμὴ ἐκὶ τὴς τέφρας" διὸ καὶ πλείων; πολὺ ἦν καὶ τῷῪ τὰ θηρία ἡδέως ὀσμᾶσθα), φθειρόμενα δὲ καὶ δυσώδη ἐς ν, 
γεώδους συναναθυμιᾶται καὶ γίνεται καπνός τὸ δὲ πῦρ τῶν δὲ φυτῶν πολλὰ καὶ φθειρόμενα καὶ αὐαινόμενα ἔτι 
φθάνει ἐκκαῖὸν τὸ γεῶδες αὐτῶν, ὥςε ἡ ὀσμὴ καθαρωτόα μᾶλλον εὐώδη γίνεται; πότερον ὅτι τῆς δυσωδίας αἴτιον 

8. πλησίων Ο’ Χο. 1] 5. πάντων 7. ἢ ἀναπίπλησι 2779. 1] 6. σνχάζονττα Χα. ἡ Ἴ. ὕτω] ὥσπερ 64. ἢ ἡμῶν Κκ. Π 11. πλείω Ὁ» 
ΤΡ ἘΠ 22. φύσει δὲ 775, ᾿ τὸ δὲ ῥόδον 65. } 23. ἔχοντα 65. ὶ ὄζει ἥδιον 75. 1 28. ἀπολλύνσι (5775. 1} 9. πότεροι] διατί 65, 11 ὀδμαὶ 

ΟΟ7ι, ἢ 30. αὶ 76, ἃ 65, εἰ Χο. Π γδεται οχὴ 65. 1} 32. τὴν ομχλ 05. 1] κινῆῦντος 65. 1} 33. γίνεσθαι!) κινεῖσθαι ΧΙ 6. ἢ 38. συναναϑυμιᾶ- 

σθαι Χο. ἢ 39. ἱκκᾶον 7“. 

45. ἐλ ἢ 24. ξηρότερον ΧΧ“. ἢ 34. γαῶδις (5. ! 35. παρδέλεος 65. 11 36. αὐτοῖς Χ4 75. 317. καὶ οτα 05. ἴἱ 38. πολλὰ καὶ] 

φοὐϊοες πολλάκις. 
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ἐπεψία τις περιττώματος: διὸ καὶ οἱ ἱδρῶτες ἐνίοις καὶ καὶ τοῦτο ψεῦδος. ἀλλ᾽ ὅτι Μόνον φυσητοιὸν τῆς κάτω 

ἐνίοτε τοιῦτοί εἰσι, μάλιστα δὲ οἷς μὴ ἀεὶ τοῦτοι ἐκ τῶν κοιλίας τῶν ὀσμὴν ἐχόντων ἰσχυρὰν ἅμα καὶ οὐρητοκήν, 

νόσων γίνονται. καὶ αἱ Φύῦαι δὲ καὶ οἱ ἐρυγμοὶ οἱ τῶν τὰ δὲ ἄλλα ἄνω ποιεῖ, οἷον ἡ ῥάφανος, καὶ τὰ πνεύματα. 

ὠπέχτων δυσώδεις εἰσίν. τὸ αὐτὸ δὲ αἴτιον καὶ τῷ ἐν ταῖς ἢ οὐκ ,οὐρητυκα. κάτω δὲ τρία ὑπάρχει. ταῦτα" καὶ γὰρ 

σαρξὶ καὶ τῷ ἀνάλογον" λέγω δὲ ἀνάλογον τὸ ἀντὶ σαρ- 5 ὑρητιχόν, καὶ πνεῦμα ποιεῖ, καὶ τῦτο κάτω, ὁ. δὲ τόπος ὁ 

κὸς τοῖς ἄλλοις ἐνυπάρχον ζῴοις. ἔστι γὰρ καὶ ἐνταῦθα πέριξ τὰ αἰδοῖα καὶ τὴν κύςιν τῶν τοιότων ἀπολαύει διὰ 
περίττωμα ἐνίοις ἄπεπτον" τῦτο ὧν ζώντων τε αἴτιον τῆς τὴν γειτνίασιν, καὶ ὅτι πνευματικός ἐςιν" δηλοῖ δὲ ἡ συν- 
δυσωδίας ἐστὶ καὶ φθειρομένων σηπόμενον. διὸ καὶ τὰ τονία τῷ αἰδοίσ. δῆλον ἦν ὅτι ἀφουεῖται τὸ περήτωμα εἰς 
πίονα καὶ ὀςῶ καὶ τρίχες ἃ δυσώδη ἐςΐν, ὅτι τὰ μὲν πέτε τὴν κύςιν αὐτῷ μάλιςα τῶν τοιύάτων ἅμα τῷ πνεύμασι, 

τεται, τὰ δὲ οὐκ ἔχει ὑγρότητα. τοῖς δὲ φυτοῖς οὐκ ἔνι το ὃ μιγνύμενον ποιεῖ τῷ ὕρε τὴν ὀσμήν. 
τερίττωμα. ἢ ἔστι μώ τι καὶ τότοις, ἀλλ᾽ ὅτι ξηρὼ καὶ Διὼ τί τὰ ςόματα μηδὲν ἐδηδυκότων ἀλλὰ νηςευ- ἢ 

θερμὰ τὰ φυτὰ τὴν φύσιν ἐςίν, ὥςε εὐπεπτοτέρα ἡ ἰκ- σάντων ὄζει μᾶλλον (ἢ καλεῖται νηςείας ὄζειν), φαγόντων 

μὰς καὶ ὁ πηλώδης ἐςὶν αὐτῶν; δηλοῖ δὲ καὶ τῆς γῆς ἡ δὲ ὑκέτι, ὅτε ἔδει μᾶλλον; ἢ ὅτι κινεμένης τῆς κοιλίας 

ἐν τοῖς θερμοῖς εὐώδης οὖσα, Συρία καὶ ᾿Αραβία, καὶ τὰ θερμότερος ὁ ἀὴρ γινόμενος διὰ τὴν ἀκινησίαν σήπει τὸ 
εὐώδη τἀκεῖθεν, ὅτι ζηρὼ καὶ θερμά ἐςιν" τὰ δὲ τοιαῦτα 15 πνεῦμα καὶ τὰ φλεγματώδη περιττώματα; ὅτι δὲ θερμό- 
ἄσηπτα. τὰ δὲ ζῷα καὶ τοιαῦτά ἐςι καὶ θερμά, ὥςε αἴ τε τερος γίνεται, σημεῖον ὅτι καὶ δίψαν ποιεῖ ἡ νηςεία μᾶλ- 
περιττώσεις ἄπεπτοι καὶ δυσώδεις αὐτῶν εἰσί, καὶ διαφυ- λον. φαγόντων δὲ διὰ τὸ ἐλάττων εἶναι ἡ ὀσμὴ τῆς τῶν 

σιτίων παύεται" κρατεῖ γὼρ τῆς θερμότητος ἡ τῶν σιτίων 

θερμάτης, ὥςε μηθὲν πάσχειν. 
Διὰὼ τί ἡ μασχαλη δυσωδέςατον τῶν τόπων; πότε- 8 

ρον ὅτι ἀπνέςατός ἐςιν; ἔςι δὲ ἡ δυσωδία ἐν τοῖς τοιότοις 

μάλιστα, διὰ τὸ σῆψιν γίνεσθαι ὑπὸ τῆς ἡσυχίας τῆς 

σήσεις ὁμοίως" καὶ διαφθειρομένων σήπεται ἡ ὑγρότης, τῶν 

δὲ δ᾽ ὁ γὰρ ἔχοσιν. 
: Διὰ τί τὰ δυσώδη θερμὰ ὄντα μᾶλλον δυσώδη ἐςὶν 20 

ἃ ἐψνγμώα; ἢ ὅτι ἐςὶν ἡ ὀσμὴ ἁτμὸς καὶ ἀπορροή τις; 

ὅ τ᾽ ἵν ἀτμὸς ὑπὸ θερμξ γίεται καὶ ἡ ὠπορροή" κίνησις 
γάρ τίς ἐςι, τὸ δὲ θερμὸν κινητικόν. τὸ δὲ ψυχρὸν τῦναν- ὑγρότητος" ἢ διότι ἀκίνητος καὶ ὠγύμναςος. 
τίον στατικὸν καὶ συςαλτικὸν καὶ φορὸν δὲ κάτω, τὸ δὲ Διὼ τί οἱ τῷ γράσι ὄζοντες, ὅταν ἀλείφωνται μύρῳ,ϑ 
θερμὸν καὶ αἱ ὀσμαὶ πᾶσαι ἀνωφερεῖς διὰ τὸ ἐν ἀέρι τες δυσωδέστεροι γίνονται; ἢ διότι τοῦτο ἐπὶ πολλῶν γύεται, 
εἶναι καὶ τὸ αἰσθητήριον αὐτῶν ἄνω εἶναι, μὴ κάτω" πρὸς οἷον ὀξὺ καὶ γλυκὺ συμμιχθὲν τὸ ὅλον γλυκύτερον ἐγέ' 
γὰρ ἐγκέφαλον περαΐνυσα ἡ ὀσμὴ αἴσθησιν ποιεῖ, 'ψετο. εἶτα ἱδρώσαντες πάντες δυσωδές:ροί εἰσι, τὸ δὲ μυύ- 

6 Διὼ τί, ἐαν τις σκόροδα φάγῃ, τὸ ὅρον ὄζει, ἄλλων ρον θερμαντικόν ἐςτιν" ἱδρῶτας ἦν παρασκευάζει. 
δὲ ἐχόντων ἰσχυρὰν ὀσμὴν οὐκ ὄζει ἐδεσθέντων; πότερον, Διὼ τί τῶν ἐγκύρτων καὶ κυφοτέρων δυσοσμοτέρα καὶ 10 
ὥσπερ τινὲς τῶν ἡρακλειτιζόντων φασὶν ὅτι ἀναθυμιᾶται, 3) βαρυτέρα ἡ ὀσμὴ τῇ πνεύματος; ἢ διότι συγκέιλειςαι ὃ 
ὥσπερ ἐν τῷ ὅλῳ, καὶ ἐν τῷ σώματι, εἶτα πάλιν ψυχ- 
θὲν συνίςαται ἐκεῖ μὲν ὑγρόν, ἐνταῦθα δὲ ὄρον, ἡ ἐκ τῆς 

τροφῆς ἀναθυμίασις, ἐξ οὗ ἐγένετο αὕτη συμμιγνυμώη, 
ποιεῖ τὴν ὀσμήν; αὕτη γάρ ἐς!ν, ὅταν μεταβάλλῃ. ἢ ἔδει 

τόπος ὁ περὶ τὸν πνεύμονα καὶ ἀνέσπαςαι ἐκ τῆς εὐθυω- 

ρίας, ὥςε ὧκ εὔπνες, ἀλλὼ σήπεται ἡ ἱκμὼς καὶ τὸ πνεῦμα 

μᾶλλον εἴσω ἐγκάτακλάιἐ μεν 

Διὰ τί τὰ πολλὰ τῶν μύρων συνεζιδρῶσαι δυσώδη, 1.4 
καὶ τὰ ἄλλα τῦτο ποιεῖν, ὅσα ἰσχυρὰς ὀσμὰς ἔχει" νῦν 35 ἔνια δὲ ἡδίω ἢ ὦ χείρω; ἣ ὅσα μὲν τῇ κινήσει ἢ τῇ τράψει 
δὲ οὐ ποιεῖ; ἔτι συγκρινόμενα ἐκ τῆς ὠτμίδος οὐκ εἰς τὸ 
ἀρχαῖον ἔρχεται, οἷον οἶνος ἐξ οἶνα, ἀλλ᾽ οὐχ, ὕδωρ, ὥστε 

μεταβάλλοντα, χείρω τὰ τοιαῦτα, ὅσα δὲ μή, τἀναντίον 

ἔςι δὲ ἔνια τοιαῦτα, ὥσπερ καὶ τῶν ἀνθῶν, ἐξ ὧν γίνον-- 

5. καὶ] κατὰ Α΄. [ τὸ σ.Χ.. ἢ 6. γὰρ] δὲ 65. { 14. τι τοὶ Α4, οτὰ 69. ἡ θερμὰ καὶ ξηρὰ τὴν φύσιν ἰςὶ τὰ φυτὰ Χο. ἢ 18, 
» 

ἐρραβία 6.Χο. || 15. τὰ ἰχεῖθεν (415. 11 16. ὁ οπλ 65. 1] 24. φορῶν ΩΣ “Χο, φορὰν 79. ἢ 25. θερμὸν] φορὸν 5. 1128. ἰόδα 5. 
4. φυσιτικὸν 05. ΠΤ 2. καὶ οὐρητικὴν ἅμα Χο. || 7. δὲ και ἡ Χο, ᾿ 9. τὴν οτχ (47. 1 11. ςόματα τῶν μηδὲν 05. 12. ὄζει Ο ὁ 

7... }} 13. ἔ ΟἽ4. ἢ 20. δυσωδίξατος τῶν ἄλλων τόπων γ. ᾿ 21. δὲ δυσωδία μάλιφα ἐν τοῖς τοιέτοις 2. ἢ 283. ὑγρότητος γ: ξεῖοσὶ ποιό-- 
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ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΩΝ ἹΓ. [Δ. θ09 

ται αἱ εὐωδίαι, τὰ μὲν τριβόμενα ἢ θερμαινόμενα ἢ ζη- Διὼ τί οἱ μὲν ἐν τοῖς εὐπνόοις τόποις βραδέως γη-Ἴ 
μανόμενα φαῦλα, οἷον τὰ λευκόια, τὼ δὲ ὅμοια, οἷον τὼ ράσκεσιν, οἱ δὲ ἐν τοῖς κοίλοις καὶ ἑλώδεσι ταχέως; ἢ τὸ 

ἴδα. καὶ τῶν μύρων δὴ ὅσα ἐκ τοιύτων ἐςί, μεταβάλ- γῆρας σηπεδών τίς ἐςι, σήπεται δὲ τὸ ἠρεμῶν᾽ τὸ δὲ ἐν 
λει, τὼ δὲ ὕ" διὸ τὸ ῥόδινον ἥκιςα. καὶ δυσώδη δὲ φαξ κινήσει ὃν ἢ ὅλως ἀσαπὲς ἢ ἧττον τῦτο πάσχει, οἷον τὸ 

παι μᾶλχον, ὅσων οἱ ἱδρῶτες δυσώδεις, καὶ διὰ τὸ μὲ. 5 ὕδωρ. ἐν μὲν ὃν τοῖς ὑψηλοῖς διὰ τὴν εὔπνοιαν ὁ ἀὴρ ἐν 

συσθαι τῷ ἐναντίῳ, ὥσπερ τὸ μέλι μετὼ τῷ ἁλὸς ὁ μᾶλ- κινήσει ἐς ν, ἐν δὲ τοῖς κοίλοις μένει. ἔτι δὲ ἐκεῖ μὲν διὼ 
λον γλυκὺ ἀλλ᾽ ἧττον. : τὴν κύησιν ἀεὶ καθαρὸς ὁ ὠὴρ καὶ ἕτερος γίνεται, ἐν δὲ 

1. ΣᾷἊΔιὰ τί πάντα μᾶλλον ὄζει κινόμενα; ἢ διότι ὠνα- τοῖς ἑλώδεσι μένει. 
ἡ τίμπλασι τὸν ἀέρα; διαπέμπεται ὃν θᾶττον ἡ ὀσμὴ πρὸς Διὰ τί οἱ μὲν ἐν τοῖς θερμοῖς τόποις δειλοί εἰσιν, οἱ 8 

τὴν αἴσθησιν. 40 δὲ ἐν τοῖς ψυχροῖς ἀνδρεῖοι; ἢ ὅτι ἐναντίως τοῖς τόποις καὶ 

ταῖς ὥραις ἡ φύσις ἔχει, διὰ τὸ ὁμοίως ἐχόντων ἀνάγκῃ 
1Δ. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΚΡΑΣΕΙΣ. διακαίεσθαι ταχέως. ἀνδρεῖοι δέ εἰσιν οἱ τὴν φύσιν θερμοί, 

Διὰ τί θηριώδεις τὰ ἔθη καὶ τὼς ὄψεις οἱ ἐν ταῖς δειλοὶ δὲ οἱ κατεψυγμένοι. συμβαίνει δὲ τὸς μὲν ἐν τοῖς 
ὑπερβολαῖς ὄντες ἢ ψύχες ἢ καύματος; ἢ διὰ τὸ αὐτό; θερμοῖς ὄντας κατεψῦχβαι, τὲς δὲ ἐν τοῖς ψυχροῖς ἐκτε- 
ἡ γὰρ ἀρίςη κρᾶσις καὶ τῇ διανοίᾳ συμφέρει, αἱ δὲ ὑπερ- 15 θερμάνθαι τὴν φύσιν. μεγάλοι δὲ ἄμφω εἰσίν, οἱ μὲν ἐν 
βολαὶ ἐξιςῶσι, καὶ ὥσπερ τὸ σῶμα διαςρέφεσιν, ὅτω καὶ τοῖς ψυχροῖς διὼ τὴν ἐν αὐτοῖς σύμφυτον θερμότητα, οἱ 
τὴν τῆς διανοίας κρᾶσιν. δ᾽ ἐν τοῖς θερμοῖς διὰ τὴν ἐν τῷ τόπῳ" ἐν γὰρ τοῖς θερ- 

2 Διὰ τί ἐν τῷ Πόντῳ ὁ σῖτος ἐαθεὶς ἐν τῷ ψύχει μοῖς καὶ ὑπὸ τῷ θερμὰ αὐξάνονται. τὸ δὲ ψῦχος πιλη- 
πολλὰ ἔτη γίεται ἄκοπος; ἢ ὅτι ἐζικμαζεται τὸ ἀλλό- τικόν ἐςιν. ἅτε ἦν τῶν μὲν ἐν αὑτοῖς ἐχόντων τὴν ἀρχὴν 
Τρίον ὑγρὸν μετὰ τοῦ θερμοῦ, ὥσπερ ἐν ταῖς σταφυλαῖς; Ὁ τῆς αὐξήσεως σφοδράν, τῶν δὲ οὐ κωλνομένων ὑπὸ τῆς 
ἔνια μὲν γὰρ ὑπὸ τῷ ψυχρῖ, ἔνια δὲ ἅμω τῷ ϑερμῷςἨ ἔξωθεν ψυχρότητος, εἰκότως ἐπὶ πολὺ τὴν αὔξησιν ἐπιδὲ- 

ΑἹ Διὰ τί ἐν τῇ ψυχροτάτη χώρῳ οἱ καῦσοι μᾶλλον χονται. οἱ δὲ περὶ ἡμᾶς ἧττον διὰ τὸ ἐλάττω τε ἔχειν 
γύονται; ἢ διότι ἀντιπεριίξησι τὸ ψῦχος εἴσω τὴν θερμό- τὴν ἀρχὴν ἐν αὐτοῖς, καὶ διὰ τὸ τὸς ἐν τοῖς ψυχροῖς συμ.- 
τατα; ἐν δὲ τῷ θέρει τὐναντίον συμβαίνει, τὼ εἴσω ψυχρό- πιλεῖσθαι. 

τερα. ὁ δὲ καῦσος πυρετὸς τῶν ἔζω κατεψυγμώων τὰ 25 Διὼ τί μακρόβιοι μᾶλλόν εἰσιν οἱ ἐν τοῖς θερμοῖς τό- 9 
ἔσω θερμότητι ὑπερβάλλει. ποις οἰκῶντες; ἢ διὰ τὸ ξζηροτέραν ἔχειν τὴν φύσιν, τὸ δὲ 

ἀ Διὼ τί οἱ Αἰθίοπες καὶ οἱ Αἰγύπτιοι βλαισοί εἰσιν; ξηρότερον ἀσαπέξςερον εἶναι καὶ πολυχρονιώτερον, τὸν δὲ 
ἢ διότι ὑπὸ θερμῶ, ὥσπερ καὶ τὼ ξύλα διαςρέφεται ζη- θάνατον οἷον σῆψν τινα εἶναι; ἢ διότι ὁ μὲν θάνατός ἐς! 
ρανόμενα, ὕτω καὶ τὰ τῶν ζῴων σώματα; δηλῦσι δὲ καὶ ψύξις τοῦ ἐντὸς θερμοῦ, καταψύχεται δὲ πᾶν ὑπὸ τοῦ 
αἱ τρίχες" ἀλοτέρας γὰρ ἔχοσιν, ἡ δὲ ὑλότης ἐςὶν ὥσπερ 30 περιέχοντος καὶ ψυχροτέρα; ἔςι δὲ ὁ περιέχων ὠὴρ ἐν 
βλαισότης τῶν τριχῶν. μὲν τοῖς ἀλεεινοῖς τόποις θερμός, ἐν δὲ τοῖς ψυχροῖς 

5 Διὰ τί ἐν τοῖς νοτίοις μᾶλλον θηλντοκῦσιν αἱ ὀχεῖαι; ἢ Ψυχρός, ὥςε θᾶττον καὶ μᾶλλον φθείρει τὸ ἐν “αὐτοῖς 
ὅτι τὸ πλεῖον ὑγρὸν βραδύτερον παλρύνεται; ἐν δὲ τοῖς νοτίοις θερμόν. ᾿ 
διὰ τὴν ὑγρότητα τῆς κράσεως ὑγρότερον τὸ σκέρμα γύεται. Διὼ τί οἱ ἐν τοῖς θερμοῖς τόποις μακροβιώτεροι; 10 
6 Διὼ τί ἐν τοῖς ἑλώδεσι τὼ μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ ἕλκη 85 ὅτι μᾶλλον τὸ θερμὸν καὶ τὸ ὑγρὸν σωζεσιν; ὁ γὰρ θά- 
ταχὺ ὑγιάζεται, τὰ δὲ ἐν ταῖς κνήμαις μόλις; ἢ ὅτι βα- νατος ἡ τότων φθορά. | ' 
ρεῖα ἡ ὑγρότης διὰ τὸ γεώδης εἶναι, τὰ δὲ βαρέα εἰς τὸ Διὰ τί ἐν τοῖς ἑλώδεσι τόποις ὑπνωδέςεροι γινόμεθα; 11 
κάτω ὑποχωρεῖ; τὰ μὲν ὄν ἄνω εὔπεπτα διὰ τὸ ὑποκο- ἢ διότι κατεψυγμένοι μᾶλλον ἐν αὐτοῖς ἐσμέν, ἡ δὲ κα- 
χωρηκέναι εἰς τὸ κάτω, τὰ δὲ κώτω πολλῆς γέμει τῆς τώψυξις ἡσυχία τις ὗσα παρασκευάζει ὕπνον, ὁ δὲ ὕπνος 
περιττώσεως καὶ εὐσήπτυ. 40 ἐν τῷ ἡσυχάζειν παραγίνεται. 

4. αἱ οτὰ 05. ἢ 3. δὲ 65. ἢ ῥι τῶν τοντων «Χο, ἢ 4. διὰ 5. ἢ ῥόδον Χο. Π δὲ οτι 175. ἢ 8. ἀκοπέπλησι (5. ̓  46. ἐξιςῶσι 
05, ἢ 39. τῆς οπι 0575. Π ἀρ. περιστώσεως Χ'5. 

4. βραδέως --- 9. τόποις οἵγὴ 05. ἢ 5. ὁ οτὰ Χρ. ἢ 9. εἰσίν οἵα 6. ἢ 9 οἱ 16. οἱ δὲ ἢ] ἐν δὲ ΧΑ. ἢ 14. δὲ οπι (". [ 48. 
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42 Διὰὼ τί οἱ ἐν τοῖς πλοίοις εὔχροοι, ἐπὶ ὕδωτος διαι- ταῖς ὥραις ἡ φύσις ἔχει, διὰ τὸ ὁμοίως ἐχόντων διακάε- 
τώμενοι, μᾶλλον τῶν ἐν τοῖς ἕλεσιν; ἢ ἡ ὥρα καὶ τὸ σθαι ὧν ταχέως; ἀνδρεῖοι δί εἰσιν οἱ τὴν φύσιν θερμοί, 
εὖπνεν αἴτιον; ὠχροὺς δὲ τὸ ὕδωρ ποιεῖ, ὅταν σήπηται, ὃ δειλοὶ δὲ οἱ κατεψυγμένοι. συμβαίνει δ τὸς μὲν ἐν τοῖς 

πάσχει δι᾿ ἀκινησίαν" διὸ ἐν τοῖς ἑλώδεσιν ὕπωχροι. θερμοῖς ὄντας καταψύχεσθαι (ἀραϊῷ γὼρ ὄντος αὐτοῖς τῷ 

12 Διὰ τί ἐν τοῖς χειμερινοῖς χωρίοις πνίγη σφοδρὼ γί- ὁ σώματος τὸ θερμὸν αὐτῶν ἔξω διωκπίκτε),, τὸς δ᾽ ἐν τοῖς 

νεται πολλά, καὶ μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς ἀλεεινοῖς; πότερν ψυχροῖς ἐχκτεθερμάνθαι τὴν φύσιν διὰ τὸ ἐκ τῷ ἐκτὸς ψύ 

διὰ τὴν ὑγρότητα τὸ ἀέρος; ἀπὸ γὰρ τὴς αὐτῆς θερμότη- χες πυκνῆσθαι τὴν σάρκα, πυκνεμέώης δὲ ἐντὸς συςέλλε- 

τος ὕδωρ θερμότερον γίνεται τῷ ἀέρος, ὥςε καὶ ὁ ὠὴρ ὑγρό- σθαι τὸ θερμόν. 
τερος τῷ θερμῦ. ἢ ὑδὲ ἔςι ξηρότερος ὁ ἀὴρ ἐν τοῖς τόποις 
τοῖς τοιύτοις, ἀλλὰ φαίνεται παρὰ τὸ ἐναντίον, ὥσπερ ὁ. ΤΕ: ΟΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΈΧΕΙ ΘΕΩΡ ἸΑΣ.. 
ἐκ νεφέλης ἥλιος παρὼ τὸ ἐκ τῆς σκιᾶς θυγγάνεσθαι. Διὰ τί διάμετρος καλεῖται μόνη τῶν δίχα διαιρασῶν 

44 Διὼ τί οἱ πρὸς μεσημβρίαν οἰκῶντες μᾶλλόν εἶσι με- τὰ εὐθύγραμμα καὶ ἐκ γωνίας εἰς γωνίαν ἀχθεῖσα γραμμή; 
λανόφθαλμοι; ἢ γλαυκὰ μέν ἐςι τὼ ὄμματα δὶ ὑπερβο- ἃ ὅτι διάμετρος δίχα διαιρεῖ, καθάπερ τύνομα ὑποσημαΐ- 
λὴν τῷ ἐντὸς θερμῶ, μέλανα δὲ διὰ τὴν τούτου ὠπουσίαν, νεῖ, ὁ φθείρασα τὸ μετρόμενον;: ἡ μὲν ἦν κατὰ τὼς συν- 

ὥσπερ καὶ ᾿Εμπεδυκλῇᾷς φησίν. καθάπερ οὖν τῶν πρὸς 15 θέσεις διαιρῦσα (λέγω δὲ ταὶς γωνίας) διάμετρος ἔςαι" οὐ 
ἄρκτον οἰκύντων γλαυκὰ τὰ ὄμματά ἐς! τῷ τὸ ἐντὸς θερ- γὰρ φθείρει ἀλλκὼ διαιρεῖ, καθάπερ οἱ τὰ ςρατιωτικὰ σκεύη 
μὸν κωλύεσθαι διεκπίπτειν διὰ τὸ ἐκτὸς ψυχρόν, ὕτω τῶν δὶιαιρῦντες. ἡ δὲ κατὰ τὼς γραμμὼς σύνθετα τέμνεσα φθεί 
χρὸς μεσημβρίαν οἰκούντων τὸ μὲν ὑγρὸν διὰ τὸ περιέχον ρει" σύγκειται γὼρ τὸ εὐθύγραμμον κατὼ τὰς γωνίας, 
θερμὸν ἐκ- ἐκπίπτει, τὸ δὲ θερμὸν μηδενὸς ἀντιφράττοντος Διὼ τί διάμετρος καλεῖται; ἢ διότι δίχα μόνη διαι-2 

ἐκπίπτει, τὸ δὲ λειπόμενον ὑγρὸν μέλαν ποιεῖ" τῇ γὼρ τῷ 20 ρεῖ; ὥσπερ ὃν εἴ τις εἴποι διχάμετρές ἐςιν. καὶ διὼ τί μόνη 
φωτὸς ὠπουσίᾳ τὸ λειπόμενόν ἐστι σκοτῶδες. ἢ τοῖς τοῦ τῶν δίχα τῦτο καλεῖται. ἢ ὅτι κατὰ μέλη ἣ κέκαμπται 
λοιπῦ σώματος χρώμασιν ὁμοιοῦται τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ μόνη διαιρεῖ, αἱ δὲ ἄλλαι κατὰ πλευράς; 
χρῶμα; διὸ τῶν πρὸς ἄρκτον λευκῶν ὄντων γλαυκὰ τὼ Διὰ τί πάντες ἄνθρωποι, καὶ βάρβαροι καὶ Ἕλληνες, 3 
ὄμματα (τῷ γὰρ λευκῇ τῦτο ἐγγὺς τὸ χρῶμα), καὶ τῶν εἰς τὼ δέια καταριθμῦσι, καὶ ἕκς εἰς ἄλλον ἀριθμόν, οἷον 
πρὸς μεσημβρίαν μελάνων ὄντων μέλανα καὶ τὼ ὄμματα. 25 β΄, γ΄, δ΄, ἐ,, εἶτα πάλιν ἐπαναδιπλῦσιν, ἐν πέντε, δύο πέντε, 

45 Διὼ τί οἱ ἐν τοῖς θερμοῖς τόποις σοφώτεροί εἰσιν ἢ ὥσπερ ὦδεκα, δώδεκα; οὐδ᾽ αὖ ἐξωτέρω παυσάμενοι τῶν 
ἐν τοῖς ψυχροῖς; πότερον διὰ τὸ αὐτὸ δὶ᾽ ὅπερ καὶ οἱ γές δέκα, εἶτα ἐκεῖθεν ἐπαναδιπλᾶσιν; ἔς: μὲν γὰρ ἕκαςος τῶν 
ροντες τῶν νέων; οἱ μὲν γὰρ διὰ τὴν ψυχρότητα τῷ τόπε ἀριθμῶν ὁ ἔμπροσθεν καὶ ἣν ἢ δύο, καὶ τος ἄλλος τις, 
ἐπανιόσης τὴς φύσεως αὐτῶν θερμότεροί εἰσι πολύ, ὥστε ἀὠριθμᾶσι δ᾽ ὅμως ὁρίσαντες ἄχρι τῶψ δέκα. ὁ γὰρ δὴ ἀπὸ 
λίαν μεθύουσιν ἐοίκασι, καὶ οὐκ εἰσὶ ζητητικοὶ ἀλλὰ ἀν- 30 τύχης γε αὐτὸ ποίδντες φαίνονται καὶ ἀεί" τὸ δὲ ἀεὶ καὶ 
δρεῖοι καὶ εὐέλπιδες" οἱ δὲ ἐν τοῖς ἀλεεινοῖς νήφεσι διὰ τὸ ἐπὶ πάντων ὄχ ἀπὸ τύχης, ἀλλὰ φυσικόν. πότερον ὅτι 
κατεψῦχθαι. πανταχοῦ δὲ οἱ φοβούμενοι τῶν θαρρώόστων τὰ δέκα τέλειος ἀριθμός; ἔχων γὰρ πάντα τὼ τῷ ἀριθμᾶ 
μᾶλλον ἐπιχειρῦσι ζητεῖν, ὥςε καὶ εὑρίσκυσι μᾶλλον. ἢ εἴδη, ἄρτιον περιττόν, τετράγωνον κύβον, μῆκος ἐπίπεδον, 

διὰ τὸ πολυχρονιώτερον τὸ γένος εἶναι τῦτο, τὸς δὲ ὑπὸ τὸ πρῶτον. σύνθετον. ἢ ὅτι ὠρχὴ ἡ δεκάς; ἕν γὰρ καὶ δύο 
κατακλυσμὴ ἀπολέσθαι, ὥςε εἶναι καθάπερ νέες πρὸς γέ- 35 καὶ τρία καὶ τέτταρα γίνεται δεκάς. ἢ ὅτι τὰ φερόμενα 
ρόντας τὸς ἐν τοῖς ψυχροῖς τόποις πρὸς τὸς ἐν τοῖς θερ- σώματα ἐννέα; ἢ ὅτι ἐν δέκα ἀναλογίαις τέτταρες κυβι- 
μοῖς οἰκῦντας, κοὶ ἀριθμοὶ ὠποτελῦνται, ἐξ ὧν φασὶν ἀριθμῶν οἱ Πυθα-- 

46 Διὰ τί οἱ μὲν ἐν τοῖς θερμοῖς τόποις δειλοί εἰσιν, οἱ γόρειοι τὸ πᾶν συνεςάναι; ἢ ὅτι πάντες ὑπῆρξαν ἄνθρωποι 
δὲ ἐν τοῖς ψυχροῖς ἀνδρεῖοι; ἢ ὅτι ἐναντίως τοῖς τόποις καὶ ἔχοντες δέκα δακτύλες; οἷον ἦν ψήφες ἔχοντες τῷ οὐκείρ 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ [1Ε. 9411 

ἀριθμί, τότῳ τῷ πλήθει καὶ τἄλλα ἀριθμῶσιν. μόνοι δὲ τοῖς ἡμισφαιρίοις, εἰκότως ἂν αἱ μέσαι νύκτες καὶ ἡ με- 
ἀριθμῶσι τῶν Θρᾳκῶν γένος τι εἰς τέτταρα, διὼ τὸ ὥσπερ σημβρία ἀπνεύματοι εἶεν. 
τὼ παιδία μὴ δύνασθαι μνημονεύειν ἐπὶ πολύ, μηδὲ χρῆ- Διὰ τί ὁ ἥλιος διὰ τῶν τετραπλεύρων διέχων ὧκ εὐθύ- 6 
σι μηδενὸς εἶναι πολλῇ αὐτοῖς. βάμμα ποιεῖ τὰ σχήματα ἀλλὰ κύκλες, οἷον ἐν ταῖς ἐ- 

ἀ ὅτι ἡὶ γὴ κώτρον" ἀεὶ γὰρ ὅμοια τὰ φαινόμενα ἡμῖν 5 ψίν; ἢ ὅτι ἡ τῶν ὄψεων ἔκπτωσις κῶνός ἐστι, τῷ δὲ κώνου 
σχήματα. δοκεῖ τῦτο εἶναι, ἐὰν μὴ ὠπὸ τὸ μέσυ τις θεωρῇ, κύκλος ἡ βάσις, ὥςε πρὸς ὃ ἂν προσπίπτωσιν αἱ τῷ ἡλῶν 
ἀλλ᾽ ὁτὰ μὲν τρίγωνα ὁτὲ δὲ τραπέζια ὁτὲ δὲ ἀλλοῖα ἐδύ- ἀκτῖνες, κυκλοτερεῖς φαίνονται. ὠναγκαῖον μὲν γάρ ἐς: καὶ 
κει ἡ γὴ μέσον ἡμῖν, εἰ ἀπὸ τύτων ἔνι ἡμᾶς θεωρεῖν. οὔσης τὸ ὑπὸ τῷ ἡλίες σχῆμα ὑπ᾽ εὐθειῶν περιέχεσθαι, εἴπερ αἱ 
γαρ σφαιροειδὺς τῆς γῆς ταὐτὸ κέντρον τότε καὶ τῆς γὴς ἀκτῖνες εὐθεῖαι. ὅταν γὼρ εὐθεῖαι πρὸς εὐθεῖαν προσπίπτω- 
ἔςωι. ἡμεῖς δὲ ἐκάνω τῆς γῆς οὐῶμεν, ὥςε ὑκ ὠπὸ τότε, 0 σιν, εὐθύγραμμον ποιῶσιν. ἐπὶ δὲ τῶν ἀκτίνων συμβαδει 
ἀλλὰ τὸ ἥμισυ τῆς διαμέτρου ἀφεστῶσιν ἡμῖν τοιαῦτα τῦτο" πρὸς εὐθεῖαν γὰρ προσπίπτυσι τὴν τοῦ ῥιπὸς γραμ- 
φαίνεται. τί ἵν κωλύει πλέονος γενομών τῷ διαςήματος μήν, ἢ δι᾿ ἢ λάμπυσι, καὶ αὐταὶ εὐθεῖαί εἰσιν, ὥστε πρὸς 
διαμένειν τὴν τῶν σχημάτων φαντασίαν;. εὐθεῖαν ἔσται ἡ ἔκπτωσις. ἀλλὰ ᾧὰ τὸ ἀσϑενεῖς εἶναι τὼς 

5 Διαὶ τί τῷ ἡλίς ὁμοτόνως φερομένε ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ, ἀὠποσχιζομένας ἀπὸ τῶν ὄψεων πρὸς τὼ ἄκρα τῶν εὐθειῶν, 
ὑχ ἡὶ αὐτὴ αὔξησις καὶ φθίσις τῶν σχιῶν; ἢ ὅτι ἴσαι γί- 15 ἐχ ὁρᾶται τὰ ἐν ταῖς γωνίαις" ἀλλ᾽ ὅσον μὲν τῆς εὐθείας 
νονται αἱ γωνίαι πρὸς τὰ ὁρώμενα, αἱ ἀπὸ τῶν ἀκτίνων ὑπὸ ἐνυπάρχει ἐν τῷ κώνῳ, ποιεῖ αὐτήν, τὸ δὲ λοιπὸν ἡ ποιεῖ, 
ταῖς ἴσαις περιφερείαις; εἰ δ᾽ αὗται καὶ ἐμβαλλόμεναι ἀλλὰ λανθώνουσιν αἱ ὄψεις ἐπιπίπτυσαι. πολλὰ γὰρ οὐχ 

ποῶσιν ἀκτῖνας ἐν τῷ τριγώνῳ, ὅπερ ἔχεται ὑπό τε τῆς ὁρῶμεν ἐφ᾽ ἃ διοινεῖται ἡ ὄψις, οἷον τὰ ἐν τῷ σκότει. ὅμοιον 
πρώτης ἀκτῖνος καὶ τοῦ ὁρωμένε καὶ τῆς σκιᾶς. εἰ δ᾽ αἱ δὲ τύτῳ καὶ τὸ τὸ τετράγωνον πολυγωνοειδὲς φαίνεσθαε, ἐὰν 
γωνίαι ἴσαι, ἀνάγκη τὴν πορρωτέρω γρωμμὴν τῷ ὁρωμένε Ὦ δὲ πλέον ἀφιστῇ, κύκλον. ὄντος γὰρ κώνε τῆς τῶν ὄψεων 
μείζω εἶναι τῆς ἐγγυτέρω" τῦτο γὰρ ἴσμεν. διηράσθω ἦν ἐκπτώσεως, ἀφιςαμών τῷ σχήματος εἰς τὸ πόρρω αἱ μὲν 
ἃ περιφέρεια εἰς ἴσα ὁσαοῦν πλήθει, ὁράσϑω δὲ τὸ Θ. εἰς τὰς γωνιας ἀποσχιζόμεναι τῶν ὄψεων διὰ τὸ ἀσθενεῖς 
ὅταν ἦν ὁ ἥλιος ἐπὶ τῷ Α προσλαβὼν τὸ Θ᾽ ποιήσῃ τινὰ εἶναι καὶ ὀλίγαι ἐχ ὁρῶσι, πλέονος τοῦ ὠποςήματος γινο- 
σκιὰν ἐν τῷ ΘΑ, ἀνώγκη δὴ τὴν ἀκτῖνα ἐπὶ τὸ Α πίπτειν. μέν, αἱ δὲ εἰς τὸ μέσον προσπίπτεσαι, ἀθρόαι καὶ ἰσχυραὶ 
ὅταν δ᾽ ἔλθη ἐπὶ τὸ Β, ἡ ἀπὸ τῷ Β ἀκτὶς ἐντὸς τῆς ΘΑ 26 ὅσαι, διαμέυσιν. ἐγγὺς μὲν ὃν ὄντος τῷ σχήματος δύναν- 

τισεῖται, καὶ ὅταν πάλιν ἐπὶ τὸ Τ' μεταβῇ, ὡσαύτως" εἰ ται καὶ τὰ ἐν ταῖς γωνίαις ὁρῶν, πόρρω δὲ αὐτῷ γινομένου 
δὲ μή, εὐθεῖαν εὐθείας διχῇ ἅψεται. ἐπεὶ ἕν ἴση ἡ ΑΒ ἀδυνατῖσιν. διὸ καὶ ἡ περιφερὴς ἀπαγομόη εὐθεῖα φαΐε- 
τῇ ΒΤ', καὶ αἱ γωνίαι αἱ ὑπὸ ταύτης αἱ πρὸς τῷ Δ ἴσαι ται. καὶ ἡ σελήνη ὑπὸ εὐθειῶν δοκεῖ περιέχεσθαι τῇ ὀγδόῃ, 

Ι ἔχονται" πρὸς τῷ κέντρῳ γάρ. εἰ δὲ τῇ τῷ Δ, καὶ ἐν τῷ ἐὰν μὴ κατὰ τὸ πλάτος ἀλλὰ κατὰ τὴν περιέχυσαν γραμ- 
; τριγώνῳ κατὼ κορυφὴν γὰρ ταύταις. ὥστ᾽ ἐπεὶ εἰς ἴσα 30 μὴν αἱ ὄψεις προσπίπτωσιν. ἐγγὺς μὲν γὰρ ὕσης τῆς περι- 
, διαιρεῖται ἡ γωνία, μείζων ἔςαι ἡ ΔῈ; τῆς ΕΖ τῇ ΔΘ. φερείας δύνανται διακρίνειν αἱ ὄψεις, ὅσῳ ἐγγύτερόν ἐς 

ὁμοίως δὲ καὶ αἱ ἄλλαι ἃς ποιῶσιν αἱ ἀπὸ τῆς περιφε- θάτερον θατέρυ μέρες τῆς περιφερείας" πόρρω δὲ γιαομένης ὁ 
μίας ὠχκτῖνες. ἅμα δὲ δῆλον καὶ ὅτι κατὰ μεσημβρίαν διαισθάνεται, ἀλλὰ δοκεῖ αὐτῇ ἐξ ἴσε εἶαι. διὸ καὶ εὖ- 
ἐλαχίςην ἀναγκαῖον εἶναι τὴν σκιάν, καὶ ὅτι αἱ ἐπιδόσεις θεῖα φαίνεται. 
τότε ἐλάχιςαι. μάλιςα γὼρ καθ᾿ ἡμᾶς ὁ ἥλιος τῆς με- 35 Διὰ τί τῆς σελήνης σφαιροειδῶς ὕσης εὐθεῖαν ὁρῶμεν, 
σημιβρίας ἐστί, καὶ πνῆγος γίγνεται διά τε τὴν εἰρημένην ὅταν ἢ διχότομος: ἢ ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ἡ ὄψις γίε- 
αἰτίαν, καὶ ὅτι ἀπνεύματος" ὅταν γὰρ διακρίνῃ τὸν πρὸς ταῖ καὶ ἡ τῷ κύκλε περιφέρεια, ἣν ὁ ἥλιος ποιεῖ προσβώλ- 

τῇ γῇ ἀέρα, πνεῦμα γίνεται, εἰ οὖν ἅμα, ἐν ἀμφοτέροις λων τῇ σελήνῃ; ὅτε δὲ τῦτο γώοιτο, εὐθεῖα γραμμὴ ἐφαΐῖς 
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942 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΕ. 

γατο ὁ ἥλιος. ἐπεὶ γὰρ ἀνάγκη τὸ προσβάλλον τὼς ὕψεις τέρω ἔςαι τῆς ΤῈ. ἔςι δὲ σκιὰ ἡ μὲν ΒῈ; ἀνωτέρω ἔντος 
πρὸς τὴν σφαῖραν κύκλον ὁρῶν, ἡ δὲ σελήνη ᾿'σφαιροειδής, τῷ ἡλίς, ἡ δὲ ΒΖ κατωτάτω" ἐλαχίςη δέ, ἔσῳ ἀνωτάτω, 
καὶ ὁ ἥλιος ὁρᾷ αὐτήν, κύκλος ἂν εἴη ὁ ὑπὸ τῷ ἡλίκα γινό- ἣ καὶ ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς. 
μενος. οὗτος οὖν ὅταν μὲν ἐξ ἐναντίας ἡμῖν γένηται, ὅλος Διὰ τί αἱ ὠπὸ τῆς σελήνης σκιαὶ μείζες τῶν ὠπὸ τῦ 10 
φκύεται καὶ δυκεῖ πανσέληνος εἶναι" ὅταν δὲ παραλλάττῃ 5 ἡλίε, ὅταν ἀπὸ τῆς αὐτῆς ὦσι καθέτο; ἢ διότι ἀνώτερος ὁ 

διὰ τὴν τὸ ἡλίου μετάβασιν, ἡ περιφέρεια αὐτῷ κατὰ τὴν ἥλιος τῆς σελήνης; ἀνάγκη ἦν ἐντὸς πίπτειν τὴν ὠπὸ τῦ ἀνω- 

ὄψιν γίνεται, ὥςε εὐθεῖα, φαίνεται. τὸ δὲ ἕτερον μέρος πε- τέρω ἀκτῖνα. γνώμων ἐφ᾽ ᾧ ΑΔ, σελήνη Β, ἥλιος Γ, ἡ 
ριφερές, ὅτι ἐξ ἐναντίας κεῖται τῇ ὄψει ἡμισφαίιον. τὸ δὲ μὲν ἦν ὠπὸ τῆς σελήνης ὠκτὶς ΒΖ, ὥστε ἔσται σκιὰ ἡ τὸ 
τοῦτο ἐφαίνετο ἡμικύκλιον. ἀεὶ γὰρ ἡ σελήνη κατ᾽ ἀντικού Δ΄Ζ᾽ ἡ δὲ ἀπὸ τῇ ἡλή ἡὶ τὸ ΤῈ, ὥςε ἔςξωι σκιὼ ἐξ ἀνάγ- 
ἐςι τῆς ὄψεως. ἀλλ᾽ ὅταν ὁ ἥλιος ἐπιβάλλῃ, ὑχ ὁρῶμεν, καὶ τὺ κης ἥττων" ἔξαι γὰρ τὸ ΔῈ. " 
ἀναπληρῦται μετὰ τὴν ὀγδόην ἐκ τὸ μέσυ, ὅτι ἐπιπαρεζιὼν Διὰ τί ἐν ταῖς τῷ ἡλίου ἐκλείψεσιν, ἐαν τις δεωρῃ 11 
ὁ ἥλιος ἐκκλινέςερον ἡμῖν ποιεῖ τὸν κύκλον. ὅτω δὲ τιθέμε- διὰ κοσκίνου ἢ φύλλων, οἷον πλατάνου ἢ ἄλλου κλατυ- 
νος πρὸς τὴν ὄψιν ὁ κύκλος κώνου τομῇ ἐμφερὴς ἐγένετο. φύλλε, ἢ τὸς δακτύλους τὴς ἑτέρας χειρὸς ἐπὶ τὴν ἑτέραν 
μηνοειδὴς δὲ φαίνεται, ὅταν ὁ ἥλιος μεταβῇ. ὅταν γὰρ ἐπιζεύξας, μηνίσκοι αἱ αὐγαὶ ἐπὶ τῆς γῆς γόοσται; ἢ ὅτι 
κατὰ τὰ ἔσχατα σημεῖα, καθ᾽ ἃ διχότομος φαίνεται, ὁ 15 ὥσπερ δι᾽ ὑπὴς ἐὰν λάμπῃ εὐγωνίον τὸ φῶς, ςρουγγύλον 

κύκλος ὁ τῷ ἡλί γύῴηται, περιφέρεια φαίνεται ἡ τὸ κύκλυ. καὶ κῶνος γίνεται; αἴτιον δὲ ὅτι δύο γίνονται κῶνοι, ὅ τα 
οὐ γὰρ ἔτι κατ᾽ εὐθεῖάν ἐστι τῇ ὄψει, ἀλλὰ παραλλάττει. ἀπὸ τῷ ἡλίον πρὸς τὴν ὀπὴν καὶ ὁ ἐντεῦθεν πρὸς τὴν γῆν, 
τότε δὲ γινομών, καὶ διὰ τῶν αὐτῶν σημείων τῇ κύκλυ ὄν- καὶ συγκόρυφοι. ὅταν οὖν ἐχόντων οὕτως ἄνωθεν κύκλω 
τος, ἀνάγκη μηνοειδῇ φαίνεσθαι. μέρος γάρ τι τὸ κύκλον ὠποτέμνηται, ἔςαι μηνίσκος ἐξ ἐναντίας ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ 
κατὰ τὴν ὄψιν εὐθύς ἐςι, τῷ προτέρα ἐξ ἐναντίας ὄντος, ὥςε τῶ φωτός. ἀπὸ τῷ μηνίσκεου γὰρ τῆς περιφερείας γίνονται αἱ 
τῷ λαμπρῷ ἀποτέμνεται" εἶθ᾽ ἕτως καὶ τὰ ἄκρα μώνσιν ἐν ἀκτῖνες, αἱ δὲ ἐν τοῖς δακτύλοις καὶ κοσκίνοις οἷον ὁπαὶ 
τῷ αὐτῷ, ὥςε ἀνάγκη μηνοειδῆ φαίνεσθαι. μᾶλλον δὲ καὶ γίνονται" διὸ. ἐπιδηλότερον γίνεται ἢ διὰ μεγάλων ὀπῶν. 
ἧττον διὰ τὴν τῷ ἡλίν κύησιν. μεταβαΐνοντος γὰρ τῷ ἡλς ἀπὸ δὲ τῆς σελήνης οὐ γύονται, οὗτε ἐκλεικούσης οὔτε ἐν 
καὶ ὁ κύκλος ὃν ὁρᾷ ἐπιςρέφεται, ἐν τοῖς αὐτοῖς σημείοις αὐξήσει ὕσης ἢ φθίσει, διὰ τὸ μὴ ὠιριβεῖς τὰς ὠπὸ τῶν 
ὧν: ἀὠπείρος γὰρ ἐγκλίσεις ἐγχωρεῖ αὐτὸν κλιθῆναι, εἴπερ 25 ἄκρων αὐγὼς εἶναι, ἀλλὰ τῷ μέσῳ φαίνειν" ὁ δὲ μηνί. 
γραφῆναι τὸς μεγίςες κύκλες διὰ τῶν αὐτῶν σημείων ἀπε. σκος μικρὸν τὸ μέσον ἔχει. 
ρῦς ἐνδέχεται. Διὰ τί παρήλιος οὐ γύεται οὔτε μεσουρανῖντος τοῦ 1 

Διὰ τί ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη σφαιροειδῇ ὄντα ἐπίπεδα ἡλίου ὅθ' ὑπὲρ τὸν ἥλιον ὅθ᾽ ὑπὸ τὸν ἥλιον, ἀλλ᾽ ἐκ πλα- 

φαίνεται; ἢ ὅτι πάντων ὅσων τὸ ἀπόστημα ἄδηλον, ὅτε γίων μόνον; ἢ διότι παρήλιος γύεται κλωμένης τῆς ἔψεως 
πλεῖον ἢ ἔλαττον ἀφέςηκεν, ἐξ ἴσε φαίνονται; ὥςε καὶ ἐφ᾽ 30 πρὸς τὸν ἥλιον, αὕτη δὲ τοῦ ἀέρος ἡ ςώεσις, ἐφ᾽ ἧς ἀνά» 

ἑνὸς μὲν μόρια, δ᾽ ἔχοντος, ἂν μὴ τῇ χρόᾳ, διαφέρῃ, ἀνάγκη κλᾶται ἡ ὄψις, ἔτ᾽ ἐγγὺς ὧν γένοιτο τῷ ἡλίου ὅτε πόρρω. 
τὰ μόρια ἐξ ἴσα φαίνεσθαι. τὸ δ᾽ ἐξ ἴσε ὁμαλὸν καὶ ἐπ ἐγγὺς μὲν γὰρ ἦσαν ὁ ἥλιος διαλύσει, πόρρω δὲ οὔσης ἡ 
πεδὸν ἀνάγκη δοκεῖν εἶναι. ὄψις ὑκ ἀνακλασθήσεται" ἀπὸ γὼρ μικροῦ ἐνέπτρα πόρρω 

Διὼ τί τὼς 'σκιὰς ποιεῖ ὁ ἥλιος ἀνίσχχων καὶ δύνων ἀνατεινομένη ἀσθενὴς γίνεται. διὸ καὶ ἅλως οὐ γίνεται, ἐξ 
μακράς, αἰρόμενος δὲ ἐλάττυς, ἐπὶ τῆς μεσημβρίας δ᾽ ἐλα- 35 ἐναντίας τοῦ ἡλίου μὲν οὖν ἐὰν γίνηται καὶ ἐγγύς, διαλύ- 
χίξας; ἢ ὅτι ἀνίσιχων τὸ μὲν πρῶτον παράλληλον ποιήσει σει ὁ ἥλιος, ἐὰν δὲ πόρρω, ἐλάττων ἡ ὄψις προσπεσεῖται, 
τὴν σκιὰν τῇ γῇ, καὶ ἄπειρον ὡς ἄνισον ὑπερτείνει, ἔπειτα ἐὰν δὲ ἐν τῷ πλαγίῳ, ἔς! τοσῦτον ἀποςῆναι τὸ ἔνοπτρον 

μακράν" ἀεὶ δ᾽ ἐλάττω διὰ τὸ ἀεὶ τὴν ἀπὸ τῷ ἀνωτέρα ση- ὥςε μήτε τὸν ἥλιον διαλῦσαι μήτε τὴν ὄψιν ὠθρόαν ἀνελ- 
μείᾳ εὐθεῖαν ἐντὸς πίπτειν. γνώμων τὸ ΑΒ, ἥλιος Ὁ τὸ Τ' θεῖν, διὰ τὸ ὑπὸ τὴν γὴν φέρεσθαι. ὑπὸ δὲ τὸν ἥλιον οὐ γίνε- 
καὶ οὗ τὸ Δ’ ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ Τ' ὠκτίς, ἐφ᾽ ἧς τὸ Τ' Ζ, ἐζω- 40 ται διὰ τὸ πλησίον μὲν τῆς γῆς ὄντος διαλύεσθαι ἂν ὑπὸ 

ἁς οὖν οπὶ (5. ἢ 11. ἀναπληρῦντα (4. 11 13. ἔγίετο 779. ἢ 22. ὥςε οτα σοΧ 4779. ἢ 29. ὅτι 977.5. Π 31. ἀνάγκη γὰρ τὰ 6. ἢ 
32. ὁμαλὶς 779. 1 33. δικεῖ Αγ. 11 36. παραλλήλας ΟὙΧ Αγ. ἢ 31, ὑπερτεύη (575. ΠΤ 38. Ἰλάττον ΧΖ 7, 

38. ἢ Το, ἢ 5. ἢ 6. ἀνυτίρου Ο5 Χο. ἢ 8. ὅν οαλ Χ.5. 10. ἥττων οχὰ ΧΆ 75. ᾿ 12, φύλλν 04 Χ.“. ἢ 16. τε οτὰ Ὁγ Χ.9. ἢ 

22. διὰ τῶν μεγάλων Χο. ἢ 34. ἄλω 575, ἄλλως Χο. {Π γίνονται 775, 1} 36. ἐλάττω Υε. ἢ 317, δοπτον Χ6. ἢ ἀρ, ἐντὸς 5775. 
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τοῦ ἡλίον, ἄνω δὲ μεσουρανίν τὴν ὄψιν διασπᾶσθαι. καὶ σθαι, ἐξ ἴσου δὲ ἀδύνατον, ὁμοταχῶς μὲν φερόμενα τὴκ. 
ὅλως ὑδὲ ἐκ πλαγίας μεσουρανίου γύεται, ὅτι ἡ ὄψις ὑπὸ αὐτὴν οἰσθήσεται γραμμήν, θῶττον δὲ θατέρου Φερομέρου 
τὸν γὴν ἐὰν λίαν φέρηται, ὀλίγη ἥξει εἰς τὸ ἔϑοπτρον, ὥξε κύκλον ἐνάγκη φέρεσθαι, ἐπειδὴ ἐν τούτῳ μόνῳ τῷ σχὰ- 
ἐνακλωμέη χῷν ἴςαι ἀσθιής. ματι ταῦτα ἀεὶ κατάλληλα ὄντα σημεῖα ἐν ταὐτῷ χρόνῳ 

13. Διὰ τί τῆς σκιῶς τὸ ὸ ἄκρον τῇ τῷ ἡλίου τρέμειν φαύεται; ὦ 5 ἀνίσους δῴχεται γραμμάς. 
γὰρ δὴ διὰ τὸ φέρεσθαι τὸν ὅλιον" ἀδύνατον γὰρ κινεῖσθαι Διῷ τί τὰ πίπτοντα ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ὠφαλλόμενα 4 
εἰς τἀναντία, ὁ δὲ τρόμος τοίζτος. ἔτι δὲ ἄδηλος ἡ μετώ- ὁμοίας γωνίας ποιεῖ πρὸς τὸ ἐπίπεδον ἐφ᾽ ἑκάτερα τῷ ση- 
βασις, ὥσπερ καὶ τῇ ἡλίου αὐτοῦ. ἢ διὰ τὸ κνεσθα τὰ μείου ᾧ ἥψατο τῷ ἐπικέδου; ἢ ὅτι πάντω μὲν φύσει φέ-. 

ἐν τῷ ἀέρι; καλεῖται δὲ ξύσματα. φανερὰ δὲ ἔςαι ἐν ταῖς μβεται πρὸς ὀρθήν; τὼ μὲν οὖν εἰς ὁμαλὴς πεσόντα, τῇ κα’ 
ἀκτῖσι ταῖς διὰ τῶν θυρίδων" ταῦτα γὰρ κινεῖται κἀν νηνε- 10 θέτῳ καὶ τῇ διαμέτρῳ προσκρούσαντα τῷ ἐπιπέδῳ, τοσαύ- 
μίᾳ. ἄς τε οὖν τῆς σκιᾶς εἰς τὸ φῶς ἔκ τε τῷ φωτὸς εἰς τας ποιεῖ γωνίας ἀφαλλόμενα διὼ τὸ τὴν μὲν διώμετρον 
τὴν σκιὰν φερομένων ἀεί, καὶ ὁ ὅρος ὁ κοινὸς τῷ φωτὸς ἴσα διαιρεῖ" τὼ δὲ εἰς τὼ πλάγια πίπτοντα, οὐ τῇ καθέτῳ 

παὶ τῆς σκιᾶς φαΐνεται κινύμενος καρεγγύς. ἧ γὰρ οἷον προσκρύοντα τῷ χωρίῳ ἀλλὰ τῷ ἀνωτέρω τῆς καθέτε ση- 
σκιαν ποιοῦσιν, ἦ δὲ φῶς, ἑκατέρωθεν μεταβάλλονται μείῳ, συμβαίνει πάλιν ἀνωσθώτα ὑπὸ τῷ πληγόώτος τόχν 
ταῦτα. ὥςε ἡ σκιὰ φαύεται κινεῖσθαι, οὐ κουμένη αὐτὴ 16 εἰς τὐναντίονν φέρεσθαι, τὰ μὲν ςρογγύλα, ὅτι ἐν αὐτῷ 
ὕτως, ἀλλ᾽ ἐκεῖναι. φερόμενα εἰς τοὐναντίον τῆς ἀπώσεως ἐζελίττεται, ἐάν τε 

ἐρεμῇ τὸ μέσον αὐτῶν ἐών τε καὶ τόπον διαλλάττῃ᾽ τὰ δ᾽ 
τς. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΤᾺ ΑΨΎΧΑ, εὐθύγραμμα διά τε τὴν καίθετον αὐτὴν εἰς τοὔμπροσθεν 

Διὰ τί αἱ μὲν βάσεις τῶν πομφολύγων λευκαὶ ἐν πτροσηνέχβη ἐκκρούεσθαι, καθάπερ ταῖς τε ξυρουμῴοις τὰ 
τοῖς ὕδασι" καὶ ἐὰν ἐν ἡλίῳ τεθῶσι, σκιὼν ἡ ποῖσιν, ἀλλ᾿ Ὦ σκέλη συμβαίνει, καὶ ὧν τὸς κολύθρυς ὑφαρπαζυσιν. πάν»- 
ἡ μὲν ἄλλη πομφόλυξ σκιὰν ποιεῖ, ἡ δὲ βάσις ὑ ποιεῖ τος γὰρ οὗτοι εἰς τοὐναντίον καὶ ὄπισθεν ἐπιπίπτουσι, διὰ 
ἀλλ᾽ ἡλώται κύκλῳ. τὸ δὲ ἔτι θαυμασιώτερον, ὗ ὅτι οὐδ᾽ τὸ ἰσάζειν αὐτὰ τὴν κθετον, μετέωρέν τε εἶναι καὶ εἰς 
ἐάν τι τεθῇ ξύλον εἰς τὸ ὕδωρ ἐν τῷ ἡλίῳ, τέμνεται ὑπὲ τοὔμπροσθεν ὀκιρούεσθαι" τὰ γὰρ ἐναντία δηλονότι αὐτῆς 
τῷ ὕδατος ταῦτα. ἢ οὐ γύσται σκιαί, ἀλλ᾽ ἡλίῳ διήρηται ὄπισθέν τε καὶ κάτω συμβαίνει γίνεσθαι, κάτω δὲ φερό- 
ἡ σκιά; εἰ ἦν σκιά ἐς! τὸ μιὰ ὁρώμενον, καὶ ὑπὸ τῷ ἡλίου 25 μένα βαρύτερα ἀν εἴη. ὃ οὖν τούτοις πτῶμα, τοῖς ἀφαλ- 
πύκλῳ ὧν ὁρῷτο ὁ ὄγκος, τῆτο δὲ ὅτι ἀδύνατον, δεόσυταα λομένοις φορὰν συμβαίνει γίεσθαι. πρὸς ὀρθὴν μὲν οὖν 
ἐν τοῖς ὀπτικοῖς" ἐδὲ γὰρ τὸ ἐλάχλιςον ὑπὸ τῷ μεγίςου ἵν- οὐδέτερα αὐτῶν ἀφάλλεται διὰ τὸ τὴν μὲν κάθετον δίχα 
δέχεται ὅλον περιοφθῆναι. τῷ βάρει διαιρεῖ τὼ φερόμενα, καθέτους δὲ πλείους πρὸφ 

2 Διὰ τί αἱ πομφόλυγες ἡμισφαίρια; ἢ ὁ διὰ τὸ ὡς ἀπὸ ταὐτὸ ἐπίκεδον μὴ γίνεσθαι τεμνύσας αὐταῖς" ὃ τότοις συμβή- 
κότρυ πρὸς τὸν ἀέρα φέρεσθαι ἄνω ὁμοίως παΐντῃ; ἀνάγκῃ Ὦ σεται καθέτου γινομέης κατὰ τὴν ἔφαλσιν, ἢ προσέιρυσε 
ἃ τῦτο ἡμισφαίριον εἶναι. τὰ κατω δὲ ἡμισφαίριον ἀπο- τῷ ἐπιπέδῳ τὸ φερόμενον, διχοτομεῖσθαι πάλιν ὑπ᾽ αὐτῆς 
τέμνεται ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ ὑδωτώδους, ἐν ᾧ΄ τὸ κώ- αὐτὸ συμβήσεται, ὥστε ἀναγκαῖον τέμνεσθαι ὑπ᾽ αὐτῆς 
τρον ἐς ν. ες, τὴν πρώτην καίθετον ὑφ᾽ ἧς ἐφέρετο. ἐπεὶ δ᾽ εἰς τὐναντίον 

δ Διὰ τί τοῖς ἄνισον τὸ βεθος ἔχουει μεγέθεσιν, ἐΐν μὰν οἰσθήσεται, πρὸς ὀρθὴν δὲ ὧς οἰσθήσεται, λοιπὸν ὀξεῖαν 
τις τὸ κεφότερον κνῇ, κύκλῳ περιφῴεται τὸ βαλλόμενον, 35 γίεσθαι γωνίαν τὴν ἐπὶ θατέρῳ τῷ προσπεσόντος τῷ ἔπι» 
οὖν τοῖς μεμολιβδωμένοις ἀςρωγώλοις συμβαίνει, ἄν τις πέδῳ σημείου" ὅρος γώρ ἐςιν ἡ ὀρθὴ τῶν ἐναντίων. γωνιῶν. 
βάλλῃ τὸ κουφότερον πρὸς αὑτὸν ςρέψας μέρος; ἢ ὅτι τὸ Διὼ τί ὁ μὲν κύλινδρος ὠσθεὶς εἰς εὐθύ τε φέρεταιϑδ 
βαρύτερον ὠδύνατον ἰσοδρομαῖν τῷ κουφοτῴῳ, ἀπὸ τὴς καὶ γράφει εὐθείας τοῖς ὁρίζουσιν αὐτὸν κύκλοις, ὁ δὲ κῶν 

Ἶ Ψ αὐτὴς ἰσχύος ῥιφϑέν; ἐπεὶ δὲ ἀνάγκη μὲν πέμπαν κινεῖ. νας κύκλῳ περιφέρεται, τῆς κορυφῆς μενύσης, καὶ γράφει 

8. ἐλέρῃ οἵα «Χ 5. 1 ἔσωπτρον Χ6. 1 ἀ, πάντως 65. ἢ 10. ἀπειμία, οχηϊαιο κἀν, Χα. ἢ 20. ἐν τῷ ἡλίν 65. ἢ 22. βκυμαστότερον 
ΧΟ ἢ 31. δὲ κάτω Χο. ἢ 34. τὸ οἵα 0. 1“ 39. μμφὶν Χο. 

6. σφαλλόμενα ὁμοίως σ4Χ6. ἢ 9. οὖν ἰσομαλὶς 0476. } 10. τῇ 0575. ἢ 14. συμβαίνειν οοάϊοθ5. 18. εὐθυγράμματα 05. 1 αὐτῶν 
Χο. 1 19. ξηρουμίτως Χο. ἢ 38. ὄπισῆέ 715. ἴ συμβήσεται 75. 29. συμβήσεται τύτοις Χο. ἢ 31. ὑπ’ -- 32. τέμτεσθαι οἵα 5. }} 33. 
φ᾽ 75. 1} 35, θατίρον Χ,οΥ͂“. ἢ 36. ἡ οἷν 65. ἢ 38. χύκλος κώνν Χο. 
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τὸν κύκλον τῷ ὁρίζοντι; κύχλῳ μὲν ὠμφότερα φέρεται, Διὰ τί διαιρόέμενα τὰ μεγέθη ἐλώττω φαίνεται κάντα Ἴ 
γράφει δ᾽ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ ὁ μὲν κύλινδρος εὐθείας, ὁ δὲ τῷ ὅλου; ἢ ὅτι διαιρόμενα μὲν ἀριθμὸν ἔχει πάντα, με- 
κῶνος κύκλους, διὼ τὸ τὸς μὲν ἐν τῷ κώνῳ ἀνίσους εἶαι γέθει δὲ ἐλάττω ἐςὶ τοῦ ἑνός; τὸ μὲν γὰρ μέγα τῷ κατὰ 
κύκλους, φέρεσθαι δὲ ἀεὶ θᾶττον τὸν μείζονα τῶν περὶ τὸ συνέχειαν εἶναι καὶ ποσόν τι μέγα λέγεται, ὁ δὲ ὠριθμός 
αὐτὸ κέντρον. φερομώων δὲ ἀνίσως πάντων ἅμα τῶν ἐν ς τε πᾶς παντὸς μεγέθους ἀριθμοῦ μείζων. διόπερ εἰκὸς τὸ 
τῷ κώνῳ κύκλων, συμβαίνει τοὺς ἐξωτάτω πλεῖστον ἐν ὅλον διαιρεθέρτων τῶν μερῶν μεῖζον φαίνεσθαι" τῶν αὐτῶν 
ταὐτῷ χρόνῳ τόπον καὶ γραμμὴν φέρεσθαι" διὸ καὶ κύ-" γὰρ ὄντων αὐτῶν τὸ μὲν ὅλον τὴν τῷ μεγέθους ἔχει μῶλ-- 
κλῳ φέρονται. γράφονταί τε γὰρ πάντες τῇ αὐτῇ εὐθείᾳ, λον φύσιν, συνεχὲς ὄν, τὰ δὲ μέρη τὴν τῷ. ἀριθμῦ,. 
καὶ τὰς εὐθείας κύκλῳ μὲν φερομώης οὐ πάντα τὰ ἐν Τῶν περὶ τὴν κλεψύδραν συμβαινόντων τὸ μὲν ὅλον 8 
αὐτῇ σημεῖα ἴσην ἐν ταὐτῷ χρόνῳ γράφει γραμμήν, εἰς το ἔοικεν εἶναι αἴτιον καθώπερ ᾿Αναξωγόρας λέγει" ὁ γὼρ ἀήρ 
εὐθὺ δὲ φέρει τὴν ἴσην. τῷ δὲ κυλίνδρε πάντων ἴσων ὄντων ἐςιν αἴτιος, ἐναπολαμβανόμενος ἐν αὐτῇ, τοῦ μὴ εἰσιέναι 

τῶν κύκλων καὶ περὶ ταὐτὸ κέντρον, συμβαίνει τὰ ἅμα τὸ ὕδωρ ἐπιληφθώτος τῷ ἄλλου. ὁ μὴν ἁπλῶς γε αἴτιος" 
τοῦ ἐπιπέδε ἐν αὐτοῖς πάνθ᾽ ἁπτομώοις σημεῖα, φέρεσθαί κἀν γάρ. τις αὐτὴν πλαγίαν ἐνῇ εἰς τὸ ὕδωρ, ἐπιλαβὼν 
τε ἰσοταχεῖς κυλιομίνες διὰ τὸ τοὺς κυλίνδρες ἴσους εἶναι, τὸν αὐλόν, εἴσεισι τὸ ὕδωρ. διόπερ οὐ λέγεται ὑπ᾽ αὐτοῦ 
καὶ ἥκειν ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον πάλιν ἅμα ἐκκυλισθέντα ἕκαςον ι5 ἱκανῶς ἢ αἴτιόν ἐς ιν. ἔςι δὲ αἴτιον μέν, καθώπερ εἴρηται, 

τὸν αὐτῷ κύκλον, ὥςε καὶ τὰς ἐν τῷ ἐπιπέδῳ εὐθείας ἴσας ὁ 

γῴεσθαι" τῇ γὰρ αὐτῶν ὡφῇ αὐτὰς ἔγραψαν, ὄντες ἴσοι 
᾿ -, "] Δ Δ. ει πἮ α΄ , “ 

τε καὶ ἰσοταχεῖς. ἐγίνοντο δὲ εὐθεῖαι αἱ ὑπὸ τῆς αὐτῆς 

γραφεῖσαι γραμμῆς εἰς εὐθὺ φερομένης, ὥςε διὰ ταύτας 

ὁ ἀήρ" οὗτος δὲ ὠθούμενός τε καὶ καθ᾽ ἑαυτὸν φερόμενος 
καὶ μὴ βιαζόμενος ἐπ᾿ εὐθείας πέφυκε φέρεσθαι, καθάπερ 
καὶ ἄλλα ςοιχεῖα. πλαγίας μὲν οὖν βαφείσης τῆς κλε- 
ψυύδρας, διὰ τῶν ἐναντίων τοῖς ἐν τῷ ὕδατι τρυπημάτων 

εἰς εὐθὺ ἀναφέροιτο ὁ κύλινδρος. διαφέρει γὼρ οὐθέν, ἣ ἡ 20 ἐπ᾿ εὐθείας μένων ὑπὸ τοῦ ὕδατος ἐξέρχεται, ὑποχωρῶντος 
πρώτη ἥψατο ὁ κύλινδρος τοῦ ἐκιπέδον γραμμῇ, ταύτῃ δὲ αὐτῷ τὸ ὕδωρ εἰσέρχεται" ὀρθῆς δὲ εἰς τὸ ὕδωρ βαφεί- 
ἕλκειν ἐν τῷ ἐπιπέδῳ, ἢ ἐγκυλίειν αὐτό" ἀεὶ γὼρ ἴσην καὶ σὴς τῆς κλεψύδρας, οὐ δυνάμενος πρὸς ὑρθὴν ὑποχωρεῖν 
ὁμοίαν γραμμὴν τῶν ἐν τῷ κυλίνδρῳ συμβήσεται ἅπτεσθαι διὰ τὸ πεφρᾶχθαι τὰ ἄνω, μένει περὶ τὰ πρῶτα τρυπής- 
τῷ ἐπιπέδου, ἑλκομένου τε καὶ κυλιομένου τῷ κυλίνδρε. ματα" ἄττεσθαι γὰρ εἰς αὐτὸν ὁ πέφυκεν. σημεῖον δ᾽ ἐςὶ 

6. Διὰ τί τῶν βιβλίων ἡ τομὴ οὖσα ἐπίπεδος καὶ εὐθεῖα, 25 τῷ εἴργειν δύνασθαι τὸ ὕδωρ ἀκινητίζοντα τὸν ἀέρα τὸ ἐπ᾽ 
ἐὰν μώ τις τέμῃ παρὰ τὴν βάσιν, γίνεται εὐθεῖα ἀνελιτ- 
τομέη, ἐὰν δὲ ἐγκλίνας, σκολιά: ἢ ὅτι συμβαίνει τῶν ἐν 
-ς - 4 ᾿ ,.. Υ ᾿ » τῇ ἑτέρᾳ τομῇ κύκλων ἐν ταὐτῷ ἐπιπέδῳ ὄντων τὴν ἔγκε- 
κλιμένν τομὴν μὴ παρακειμένην εἶναι, ἀλλ᾽ ἐν τῇ μὲν 

αὐτῆς γινόμενον τῆς κλεψύδρας. ἐὰν γάρ τις αὐτῆς αὐτὴν 
τὴν κωδίαν ἐμπλήσας ὕδατος, ἐπιλαβων τὸν αὐλόν, κατα- 

ςρέψῃ ἐπὶ τὸν αὐλόν, οὐ φέρεται τὸ ὕδωρ διὼ τοῦ αὐλοῦ 
5 οὐ ΄ » “ ΄, ᾽ νΔλ ᾽ “- ἐπὶ στόμα. ἀνοιχθέντος δὲ τοῦ στόματος οὐκ εὐθὺς ἐκρεῖ 

αλεῖον τῇ δὲ ἔλαττον αὐτῆς ἀπέχειν, ὥςε ἐξελιττομένου 30 κατὼ τὸν αὐλόν, ἀλλὰ μικροτέρῳ ὕςερον, ὡς οὐκ ὃν ἐπὶ 

οἱ μὲν ἐν ταὐτῷ ἐπιπέδῳ ὄντες κύκλοι, καὶ τὴν ἀρχὴν τῷ ςόματι τοῦ αὐλῇ, ἀλλ᾽ ὕςερον διὼ τούτου φερόμενον 

ἔχοντες ἐν ταὐτῷ ἐπιπέδῳ, τὴν ἐξ αὐτῶν ποιήσυσι γραμμὴν ἀνοιχθέντος. πλήρους τε καὶ ὀρθῆς οὔσης τῆς κλεψύδρας, 
᾽ ’, ΕυΡΕ, Ψ' ρον. ὃ» , “χα«ι ν»,»,»»᾽΄'΄ Σ2ΣΔ΄ν ἐν κ᾽ γΔ. “ ΙΝ» ἐξελιττόμενοι. ἔστι γὰρ ἡ γιγνομένη γραμμὴ ἐκ τῶν κύ- ἀνοιχθέντος τῷ αὐλῷ εὐθὺς ῥεῖ διὼ τὸ ἡθμᾶ, διὰ τὸ ἐκείν 

κλων οἷ εἰσιν ἐν ταὐτῷ ἐπιπέδῳ" ὥςε καὶ εὐθεῖα οὖσα ἐν μὲν ἅπτεσθαι, τῶν δὲ ἄκρων τῷ αὐλῇ μὴ ἅπτεσθαι. οὐκ 
ἐπιπέδῳ. ἥ τε τῆς λοξῆς τομῆς ἐξελιττομένη γραμμὴ οὐκ 35 εἰσέρχεται μὲν ἦν τὸ ὕδωρ εἰς τὴν κλεψύδραν διὰ τὴν προ- 

σα καρὼ τὴν πρώτην, ἀλλὼ τῇ μὲν πλέον τῇ δὲ ἔλαττον 
αὐτῆς διεστηκυΐα διὼ τὸ καὶ τὴν τομὴν οὕτως ἔχειν πρὸς 
αὐτήν, οὐκ ἐν ἐπιπέδῳ ἔσται, ὥς ε οὐδ᾽ εὐθεῖα" τῆς γὰρ 

εὐθείας ὡκ ἔςι τὸ μὲν ἐν ἄλλῳ τὸ δὲ ἐν ἄλλῳ ἐπιπέδῳ. 

εἰρημένην αἰτίαν, ἐξέρχεται δὲ ἀνοιχθέντος τῷ αὐλῷ διὰ τὸ 
ν. » »,.»ΔὋὮὋ ΄ Υ δ , Ν τὸν ἐν αὐτῷ ἀέρα κινέμενον ἄνω καὶ κώτω πολλὴν κένωσιν 

ποιεῖν τῷ ἐν τῇ κλεψύδρῳ ὕδατος, ὠθόμενον δὲ κάτω καὶ 
αὐτὸ ῥέπον εἰς αὐτὸ εἰκότως ἐκρεῖ, βιαζόμενον τὸν ἐκτὸς 

ἅ. ὁρίζοντι κύκλω κύκλω 775. ἢ ἅ. τὸ αὐτὸ τὸ κι 75. ἵ 7. τόπον -- 10. γράφει] γράφειν 05. ἢ 11. ἴσον ΧΑ. ἢ 16. αὐτὸν 65. 1 
20. διαφέρει -- 21. κύλυδρος οὐχ (5. ΠϑᾷΑ324“11. ταύτην 775, Π 25. καὶ εὐθεῖα οτὰ Ο». 29. μὴ] καὶ 05. 36. πλεῖον Χ,“. 1} 37. καὶ ὁπ 

Ργ Χα. || 39. ἄλλω ἐπιπέδν τὸ δ᾽ ἐν ἄλλω Χ5. 

6. οἷον εἰ μείζω 5 Χ.9 75. 1 φαίνεται, 574. Π 8. τὴ] τῶν 7.5. 1 10. αἴτιον εἶναι ΧΎΧο. " 13. τῇ εἰς Βυ]Ρυνκῖαβ: οοάϊοοα 
ἰνὴς {Π ἐπιλαβὸν Χ47. Π 25. ἀκινητίζον Χο. 26. γώρ οι (5. Π 27. κωδύαν 75, κώδυιαν 65, Π ἐπιλαβὸν γὰρ τὸν 5. ἢ 30. με 
χρότερον 65. 1} 33, ἰσθμῷ Χσ. 1} 39. ἐκτὸς} ἐκ 65. 
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τῆς κλεψύδρας ἀέρα κινόμενόν τε καὶ ὄντα ἶσον τῇ δυνάμει ἦν ὅσης τῆς ῥοπῆς ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ἀνάγκη καὶ τὴν γραμ- 
τῷ ἐπωθῆντι αὐτὸν ἀέρι, τῇ δὲ ἀντερείσει ὠσθενέςερον ἐκεύς μὴν τοιαύτην εἶναι, ἢ ἶσον διαιρεῖ τὸν τόπον ἔνθεν καὶ ἔνθεν" 
διὰ τὸ διὰ ςενῷ αὐτὸν τῷ αὐλῷ ῥέοντα θᾶττον καὶ σφοδρό- τοιαύτη δὲ ἐςιν εὐθεῖα. ὅταν δὲ βρίση ἐπὶ θάτερον μέρος δ᾽ 
τορὸν ῥεῖν, καὶ προσπίπτειν τῷ ὕδωτι. τῷ δὲ πωμασθέώτος ἀνωμαλίαν τῷ περιιςαμένε ἀέρος, ὑκέτι ἴσην γράφει τό τε 
τὸ αὐλῦ μὴ συρρεῖν τὸ ὕδωρ αἴτιον, ὅτι. τὸ ὕδωρ εἰσιὸν εἰς τὴν 5. ἐντὸς καὶ τὸ ἐκτὸς μέρος, ἀλλ᾽ ἀνάγκῃ περιφερῆ. 
κλεψύδραν ἐξωθεῖ βίᾳ τὸν ἀέρα ἐξ αὐτῆς. σημεῖον δέ ἐς! Διὼ τί τοῖς ἄνισον τὸ βάθος ἔχεσι μεγέθεσιν, ἐάν τις 12 
τὸ γινόμενον ἐν ταύτῃ πνεῦμω καὶ ἐρυγμός. εἰσιόντος δὲ κεφότερον κινῇ τῶν μερῶν, κύκλῳ περιφέρεται τὸ βαλλό- 
τὸ ὕδατος, βίᾳ ὠθῶν συνεισπίπτει εἰς τὸν αὐλὸν αὐτῷ, κα- μένον, οἷον τοῖς μεμολιβδωμώοις ὠστραγάλοις συμβαίνει, 

θάτπερ τὰ ἐκπιεςὰ ξύλα ἢ χαλκὸς τῇ διαιρέσι πιεζόμενος, ἐάν τις βάλλῃ τὸ κυφότερον πρὸς αὑτὸν ςρέψας μέρος; ἢ 
μέρει ἄνευ παντὸς ἄλλε συνδέσμε ... ἐκκρασθῇ ἐκ τῷ ἐναντίς, 10 ὅτι τὸ βαρύτερον ἀδύνατον ἰσοδρομεῖν τῷ κεφοτέρῳ ἀπὸ τῆς 
καθάπερ τὸς κατεαγότας ὀπιύρους ἐν τοῖς ξύλοις ἐκκρύυσιν. αὐτῆς ἰσχύος ῥιφθέν; ἐπεὶ δὲ ἀνάγκη μὲν κινεῖσθαι, ἐξ ἴσν 
συμβαΐύει δὲ τοῦτο ἀνοιχθέντος τοῦ αὐλὲ γίνεσθαι διὰ τὰ δὲ καὶ ἔπ’ εὐθείας ἀδύνατον, ἀναγκη εἰς τὸ ἐντὸς φερόμενον 
προειρημένα. ἢ ἦν διὰ ταῦτα εἰκός ἐςιν αὐτὸν μὴ ἐκρεῖν, κύκλῳ φέρεσθαι" οἷον εἰ ὅλως τι ἦν αὐτῷ ἀκίνητον διὰ βα- 
ἃ ἐξιόντος βιαίς ἀέρος καὶ πνευματουμέου. δηλοῖ δὲ ὁ ρος ἐν μέσῳ, τὸ μὲν πρὸς τῷ ἀφιώτι εἰς τὸ πρόσθεν ὧν 
ψόφος ἐπισπᾶσθαι τῷ πνεύματι τὸ ὕδωρ ἄνω, ὥσπερ ἐπὶ 1.5 ἐκινήθη αὐτοῦ μέρος, τὸ δὲ ὑπ᾽ ἐκεῖνα πρὸς τὸν ἀφιώτα. 
πολλῶν συμβαίνει γίνεσθαι. ἐπισπώμενον δὲ καὶ συνεχὲς ἐκεὶ δὲ κινεῖται μὲν τὸ πᾶν, ἔχει δὲ ἐν μέσῳ τὸ βάρος φε- 
ὃν αὐτῷ πᾶν τὸ ὕδωρ μένει πιεζόμενον ὑπὸ τῷ ἀέρος, ἕως ρόμενον, ἀνάγκη ταὐτὸ τὰτο ποιεῖν. 
ἂν ἀπκωσθὴ πάλιν ὑπ᾿ αὐτῇ. τῆς δὲ ἀρχῆς μενέσης, καὶ Διὰ τί τὰ φερόμενα ὅταν ἀντιπέση, ἀφάλλεται εἰς 13 
τὸ ὦλλο ἐξ αὐτῆς κρέμαται ὕδωρ ἕν καὶ συνεχές. εὔλογον τύναντίον ἢ πέφυκε φέρεσθαι, καὶ πρὸς ὁμοίας γωνίας; ἢ 

δὲ τῶτο γίνεσθαι" τῷ γὼρ αὐτῇ ἐςὶ κινῆσαί τε ἐκ τῆς οἰκείας 20 ὅτι ὁ μόνον ἐκείνην φέρεται τὴν φορὰν ἣν φέρεται κατὰ τὸ 
χέρας. τῇ, καὶ τῶτο ἴσχειν, ὡς ἐκείνης, ἐν πλείονι δὲ χρόνῳ, οἰκεῖον μέρος, ἀλλὼ καὶ τὴν ὑπὸ τῷ ἀφιώτος γινομῴην; ἡ 

ἐὼν ἢ ὅμοια τῇ δυνάμει τό τε ἔχον καὶ τὸ ἐχόμενον, ἢ τὸ μὲ ἕν οἰκεία παύεται, ὅταν εἰς τὸν οἰκεῖον ὅθῃ τόπον (ἅπαν 
ἴξον κρεῖττρν, ὅ ὅπερ ἐνταῦθα συμβαίνει" πνεῦμα γὰρ ὕδα- γὰρ ἠρεμεῖ ἐλθὸν εἰς ὃν φέρεται τόπον κατὼ φύσα), καθ᾽ 

᾿χές ἐς! κρεῖττον τῇ δυνάμει. ἣν δ᾽ ἔχει ἀλλοτρίαν, ἀνάγκη ἔτι κινεῖσθαι, ἐκ εἰς τὸ πρό- 
9 Διὰ τί τὰ μόρια τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζῴων, ὅσα μὴ 25 σϑεν δὲ. διὰ τὸ κωλύεσθαι, ὠλλ᾽ ἃ εἰς τὸ πλάγιον ἢ εἰς τὸ ὀρθόν. 

ἐργανικα,, πάντα περιφερῆ, τῶν μὲν φυτῶν τὸ ςέλεχος καὶ ἅπαντα δὲ ἀποκηδᾷ πρὸς ὁμοίας γωνίας διὰ τὸ φέρεσθαι μὲν 
αἱ πτόρθοι, τῶν δὲ ζῴων κνῆμωι, μηροί, βραχίονες, θώραξ ἐνταῦθα ὦ ἡ κίνησις φέρει, ἣν ἐποίησεν ὁ ἀφείς" ἐκεῖ δὲ πρὸς 

τρίγωνον δὲ ἀδὲ πολύγωνον ὅτε ὅλον ὅτε μόριόν ἐςιν; πότε- ὑξεῖαν ἢ πρὸς ὀρθὴν φέρεσθαι συμβαίνει. ἐπεὶ ἦν τὸ ἀντικρῦσαν 
ρὸν, ὥσπερ ᾿Αρχύτας ἔλεγε, διὰ τὸ ἐν τῇ κινήσει τῇ φυ- κωλύει τὴν εἰς εὐθὺ κίνησιν, ὁμοίως κωλύει τὸ φερόμενον 
σικῇ ἐνεῖναι τὴν τὸ ἴσα ἀναλογίαν (κινεῖσθαι γὰρ ἀνάλογον 30 καὶ τὴν φορὼν αὐτῷ. ὥσπερ ἂν ἐν τοῖς κατόπτροις τὸ ἄκρον 
τάντα), ταύτην δὲ μόνην εἰς αὐτὴν ἀνακάμπτειν, ὥςε κύ- τῆς εὐθείας ἧ ξυνέπεσεν ἡ ὄψις φαίνεται, καὶ ἐν τοῖς φερο- 

κλυς ποιεῖν καὶ ςρογγύλα, ὅταν ἐγγένηται; ἡ μένοις ὅτω τὴ ἐναντίον γίνεται" τοσαύτην γὰρ γωνίαν ἀπέω-. 
4 ΣᾷἊδδδιὰ τί ἐν τοῖς ἐσχάτοις ἀεὶ γίνεται περιφερῆ; ἢ ὅτι ςαι ὅση γίεται ἡ κατὰ κορυφήν. δεῖ γὰρ νοῆσαι μετα- 
ἡ φύσις ἐκ τῶν ἐνδεχομένων πάντα ποιεῖ ὡς δυνατὸν ἄρις ὦ κινυμένην τὴν γωνίαν καὶ τὴν φοράν. τότε δὲ γενομώνκ φα- 
καὶ κάλλιςα, τὸ δὲ σχῆμα τῦτο καλλιςον, τὸ αὐτὸ αὐτῷ 35 νερὸν ὅτι πρὸς ὁμοίας γϑηαὶ ἀνάγκη ἀφάλλεσθαι. 
ὁμοιότατον. 

Ἀ. ΣἊΔδιὼ τί, ἐὰν κύκλος ῥιφθῇ, τὸ μὲν πρῶτον εὐθεῖαν. 12. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ἘΜΨΥ͂ΧΑ. 
γράφει, πανόμενος δὲ ἕλικα, ἕως ὧν πέσῃ; ἢ εὐθεῖαν μὲν Διὰ τί οἱ ἀσύμμετροι παρ᾽ ἀλλήλες θεωρόμενοι μεῖς 
τὸ πρῶτον, ὅτι ὁμοίως ἔνθεν καὶ ἔνθεν ὁ ὠὴρ ὠπορθοῖ; ἴσης ζἴὰς φαΐονται ἢ καθ' αὐτὸς μόνες; ἢ ὅτι τὸ σύμμετρόν ἐς ιν 

8. διὰ Ροϑὶ τὸ οχὰ .Χο7ο. ἢ αὐτὸ “4 Χ 97. ἢ 9. ἱμπις ἃ Υγγ, πιεςὰ 65. Γ πιιζόμεηος “Χο, πιεζόμενον 7... ἴ 13. εἰ 0. Χ 75. ἢ 
11. ἐξιόντος σὺ βιαιΐν 65..} δῆλον Ο5 Χ 479. 11. πιιζόμενον 65, πιεζομίνον Χο. ᾿ 18. ἀποτῆ Χο. 1 19. κρέωμαται 05) κρέμαται τὸ 

“Χο. ἃ 20. τε] τὸ Χ᾿ ἵ 28. δὲ μ. Δ γσ. ἢ 29. τῇ ροϑὶ ἐν οπι (5. ἢ 34. ὡς δυνατόν οπι (5. 1} 35. καλὰ 65, || 38. εὐθεῖα Ο5Χ 5. 
2. κα Χο. ἢ 4. τῷ σ.ΧΎγ6. ἢ 5. τῶ ἱκιτὸς μέρει (275. ἢ 1. τῶν μερῶν οταὰ 65. ἢ 9. βάλη 05. ἢ 15. ἀφέντα 65. ἢ 17. ἀνάώγκη 

ΒΕ ρος Χο. ἢ 19. ΐ ΟΣ, ἢ 25. τὸ δηα ὀρθὲν ογαὰ ὦ 7. "} 29. εἰς οὐχ (“. Ι 80. ὅν οἱχ 65. ἰ[ 31. ξυνεξέχεσεν 7. }} 32. ἀπί- 

σωςξαι Χο. Π 383. ὅσην 0475. ἢ ἡ οἵα Χ’. ἢ 35. ὅτι ὁμοίως πρὸς γωνίας ἀφάλλεσθαι .Χ5. 
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ἕν, καὶ ἡ συμμετρία ὅτι μάλιςα ἐν ποιεῖ, τὸ δὲ ἐν ὠδ᾽αΐς 

ρετον βούλεται εἶναι, τὸ δὲ ὠδιαίρετον ἔλαττόν ἐστιν, ἡ δὲ 

12. 1Η. 

ΙΗ. ΟΣΑ ΠΕΡῚ ΦΙΔΟΛΟΓΊΑΝ. 

Διὼ τί τοὺς μέν, ἐὰν ἄρξωνται ἀναγινώσκειν, ὕπνος 

συμμετρία κατὰ τὴν διαφορὰν πολλὰ ποιεῖ καθ᾽ αὑτὰ λαμβώρει. καὶ μὴ βιλομένς, τὸς δὲ ̓βομένες προσεγρη- 

μὲν ὧν θεωρέμενα μᾶλλον λανθώνει. ποῖα ὦττα τὰ μεγέθη γορέναι, ὅταν λάβωσι τὸ βιβλίον; ἢ ὅσοις μῶν εἰσι ποὺ 

ἐξί, παρ᾽ ἄλληλα δὲ ὅ. τὸ μὲν ἕν ἀδιαίρετον ἕν φαίνεται, 5 ματικαὶ κινήσεις διὼ ψυχρότητα φύσεως ἢ μελαγχολικῶν 
καὶ ἡ θεωρία μία ἐστὶν αὐτοῦ διὰ τὴν συμμετρίαν" τὸ δὲ χυμῶν, δὶ᾽ ὃς περίττωμα γίνεται πνευματικὸν ἄπεκτον διὰ 
ἀσύμμετρον. ὡς πολλὰ ὃν θεωρίαν ποιεῖ πλείω, καὶ μείζω ψυχρότητα, τύτοις ὅταν μὲν κινῆται ἡ διάνοια καὶ μ νοήσῃ 

φαίνεται τῷ ἐν ὃν πολλὰ φαδεσθαι" ἔχει γὰρ τήν τε τῷ ἐχιςήσασά τι, ἐκκρύεται τῇ ἑτέρῳ κυήσει ὕσῃ καταψυκτρεῇ, 
μεγέθες κατῷ τὴν συνέχειαν φύσιν, καὶ τὴν τῷ ἀριθμὴ κατὰ διὸ μᾶλλον καθεύδυσιν, ὅταν δὲ ἐρείσωσι πρός τι ἐν τὴ διανν 
τὸ ἀνώμαλον τῶν μερῶν, διόπερ εἰκότως τὴν ἐξ ὠμφοῖν 10 νοίᾳ, ὅπερ ἡ ἀνάγνωσις ποιεῖ, κοῦνται ὑπὸ τῆς θερμαντικᾶς 
αὔξην ἔχον μεῖζον φαύεται παρὼ τὸ ὡπλῦν καὶ ἔν. κινήσεως ὧκ ἐχκρεομώης ὑπ᾽ ὑδενός, ὥς ε ὁ δύνανται καθεύ- 

Διὼ τί ἐπὶ μῆκος μᾶλλον τὼ ζῷω καὶ τὰ φυτὰ φύε- δὲιν. τῶν δὲ κατὼ φύσιν ἐχόντων ὅταν ςῇ πρὸς ἣν ἡ διαῖ- 
ται; ἢ ὅτι τὸ μῆκος μὲν τρὶς αὔξεται, τὸ δὲ πλάτος δίς, νοια, καὶ μὴ μεταβάλλῃ πολλαχῇ ἰσχυροτάτη σα, ἴσχρ- 
τὸ δὲ βάθος ἅπαξ; ἔςι γὰρ μῆκος τὸ ὠπὸ τῆς ὠρχῆς πρῶ- ται καὶ τὰ ἄλλα ὅσω ἐςὶ περὶ τὸν τόπον τῦτον, ὧν ἠρέμη- 

τον, ὥςε μόνον τε αὔξεται, καὶ ἅμα τῷ πλάτει πάλιν γι- 16 σις ὁ ὕπνος ἐςΐν, ὅταν δὲ ςῇ καὶ οἷον κοπιάσῃ ὁ νᾷς, βα- 
νομενον, καὶ τρίτον ἅμα τῷ βάθει. τὸ δὲ πλάτος δίς, καθ' ρύνει τὴν κεφαλὴν ὧν ἐν αὐτῇ καὶ ποιεῖ τὸν ὕπνον. κινν- 
[ ΄’ Υ » 

ἑαυτό τε καὶ ἅμα τῷ μεγέθει. 
8 Πῶς τὸ πρότερον καὶ τὸ ὕστερον δεῖ λαβεῖν; πότερον 

4 « .«“ ἐσ ΕῚ ὧδ 2 4 ε ἥς ὕγ) «ἂν ὥσπερ ἡμῶν οἱ ἐπὶ Τροίας καὶ ἐκείνων οἱ πρὸ αὐτῶν καὶ 
ἀεὶ οἱ ἐπάνω πρότεροί εἰσιν; ἢ εἴπερ ἀρχή τίς ἐςι καὶ μές Ὁ 
σον καὶ τέλος τῷ παντός, καὶ ὅταν γιράσχων τις ἐπὶ τὸ πέ- 
ρας ἔλθῃ καὶ πάλιν ἐπαναςρέψῃ ἐπὶ τὴν ἀρχήν, τὼ δὲ ἐγ- 
γυτέρω τὴς ὠρχῆς πρότερα, τί κωλύει ἡμᾶς ἐν τῷ πρὸς τὴν 
ἀρχὸν εἶνωι μᾶλλον; εἰ δὲ τῦτο, κῶν πρότεροι εἴημεν. ὥσπερ 

μένης δὲ τῆς ψυχῆς κατὰ φύσιν ὁ καθεύδει" ζῇ γὼρ τότα 
μάλιςα. τὸ δ᾽ ἐγρηγορέναι τοῦ ζῆν αἴτιόν ἐστιν ἢ τὸ κα- 
θεύδειν. 

Διὰ τί οἱ ἐριςικοὶ λόγοι γυμνας ικοί εἰσιν; ἃ ὅτι ἔχοσι 
τὸ νικᾶν ἢ ἡττᾶσθαι πυκνόν. φιλονείκες ἦν εὐθὺς ποιοῦσιν" 
καὶ γὰρ νικῶντες διὰ τὸ χαίρειν προάγονται μᾶλλον ἐρίζων 
καὶ ἡττώμενοι ὡς ἀναμαχού; καὶ οἱ ἐν τοῖς ἄλλοις 
ἀγῶσι ταὐτό" διὸ καὶ μαχόμενοι καὶ ἥττος ὄντες πολλά- 

ἐπὶ τῷ ὑρανῇ καὶ ἑκάςν τῶν ἄςρων φορῷ κύκλος τίς ἐςι, τί 25 κις ὁ βόλονται διαλύεσθαι. 
κωλύει καὶ τὴν γώεσιν καὶ τὴν ἀπώλειαν τῶν φθαρτῶν Διὼ τί τοῖς παραδείγμασι χαίρουσιν ἄνθρωποι ἐν ταῖς ὃ 
τοιαύτην εἶναι, ὥςε πάλιν ταῦτα γίνεσθαι καὶ φθείρεσθαι; ῥητορείαις καὶ τοῖς λόγοις μᾶλλον τῶν ἐνθυμημάτων; ἢ ὅτι 

καθάπερ καὶ φασὶ κύκλον εἶναι τὰ ἀνθρώπινα. τὸ μὲν δὴ τῷ τε μανθάνειν χαίρνσι καὶ τῷ ταχύ, ῥᾷον δὲ διὼ τῶν 
τῷ ἀριθμῷ τὸς αὐτὸς ἀξίᾷν εἶναι ἀὲ τὸς γινομώυς εὔηθες, παραδειγμάτων καὶ τῶν λόγων μανθάνυσιν' ἃ γὰρ ἴσασιν, 
τὸ δὲ τῷ εἴδει μᾶλλον ἄν τις ἀποδέξαιτο' ὥςε κἀν αὐτοὶ 30 ἔστι ταῦτα καὶ ἐπὶ μέρους, τὼ δὲ ἐνθυμήματα ἀπόδειξίς 
πρότεροι εἴημεν, καὶ θείη ἂν τις τὴν τῷ εἷρμῶ τάξιν τοιαύ- 
τὴν εἶναι ὡς πάλιν ἐπτανακρίμπτειν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν καὶ συνε 
χὰς ποιεῖν καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχειν. τὸς γὰρ ἀνθρώπυς 

φησὶν ᾿Αλκμαίων διὰ τὰτο ὠπόλλυσθαει, ὅτι ὁὶ δύνανται τὴν 

ἐξὶν ἐκ τῶν καθόλε, ἃ ἧττον ἴσμεν ἢ τὰ μέρη. ἔτι οἷς ὧν 
μαρτυρῶσι πλείες, μᾶλλον πιςεύομαν, τὰ δὲ παραδείγματα 

καὶ οἱ λόγο; μαρτυρίαις ἐοίκασιν" αἱ δὲ διὰ τῶν μαρτύρων 
ῥῴδιοι πίςεις. ἔτι τὸ ὅμοιον μανθάνυσιν ἡδέως, τὸ δὲ παρά- 

ἀρχὴν τῷ τέλει προσάψαι, κομψῶς εἰρηκώς, εἴ τις ὡς τύπῳ 35 δειγμα καὶ οἱ μῦθοι τὸ ὅμοιον δαρινύτσιν. 
φραζοντος αὐτοῦ ἀποδέχοιτο καὶ μὴ διακριβοῦν ἐθέλοι τὸ 
λεχθέν. εἰ δὴ κύκλος ἐστί, τῷ δὲ κύκλε μήτε ὠρχὰ μήτε 
πέρας, οὐδ᾽ ἀν πρότεροι εἶεν τῷ ἐγγντέρω τῆς ὠρχῆς εἶναι, 
ὅθ᾽ ἡμεῖς ἐκείνων ὕτ᾽ ἐκεῖνοι ἡμῶν. 

1. ὅτι] ἐςὴὶν ἂν ὅτι Α7, ᾿ 5. ὗ οἵὰ (5Χ975. ἢ ἕν οτα 097. 

πλάτος οτχ (5. 1 19. ἐπὶ τῆς τροίας (5. ἢ 22. ἐγγύτερα (5. ἢ 24. 

περ οἵὴ (5. ἢ 31. πρότερον 76. ᾿ὶ ἑρμῦ Χα. 1} 33. ποιεῖ (5. 

3. προεγρηγορέναι σα Χόν. ἢ ἀ, τὸ οἀάϊάϊι 65. }} 16. ὧν] τὼ Χο. [ 24. τοῦτο 04. Χ 7εν, ἢ 95. 

Διὼ τί ῥήτορα μὲν καὶ ςρατηγὸν καὶ χρημιυτιςὴν λέ: ἃ 
γομεν δεινόν, αὐλητὴν δὲ καὶ ὑποκριτὴν ὁ λέγομεν; ἢ ὅτι 
τῶν μὲν ἡ δύναμις ἄνευ πλεονεξίας (ἀδυνῆς γὼρ ςοχαςοκή 
ἐς), τῶν δὲ πρὸς τὸ πλεονεμτεῖν" ῥήτωρ γὼρ καὶ ςρατηγὸφ 

Ι 8. τὸ Χ.. ἢ 11. αὔξησιν Χο. Π 18. αὐξάνεται 65. Π δὲς -- 16. 
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ὁ οἵ ν. ἢ 26. χαίρνσιν οἱ ἂν. 

εθρωποι ΔΉ ον, {[28. σιαίνσι ν. ἢ 34. αἷς σ΄’ ΧΟον, 32. μαρτυροῦσι (5. 1 34. ὅμοιον μὲν μανθάνουσιν ν. ἢ 36. χρηματιστὴν καὶ 
ςρατηγὸν Χο. 
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παὶ χρηματιςὴς ἀγαθός ἐστιν ὁ δυνάμενος πλέον ἔχειν, ἡ ἄγρυκνοί εἰσιν, ἐν αἷς ζυτεῖ ἡ ψυχὴ καὶ ὠπορεῖ; ἀλλ᾽ οὐκ 
δὲ δεινότης μάλιςα ἐν τῷ πλεονεκτεῖν ἐς. ἐν αἷς ἀεὶ θεωρεῖ" ἐκεῖναι μὲν γὼρ ἀοριςεῖν ποῶσιν, αὗται 

δ Διὰ τί τὸν φιλόσοφον τὸ ῥήτορος οἴονται διαφῴειν; ἢ δὲ οὖ. 
ὅτι ὁ μὲν τί ὀςιν ἀδικία, ὁ δὲ ὡς ἄδικος ὁ δεῖνα, καὶ ὁ μὲν Διὰ τί ἐν τοῖς ἐριςικοῖς ὑκ ἔνεστιν ἀδολεσχίας ἢ ὅτι 8 

ὅτι τύραννος, ὁ δὲ οἷον ἡ τυραννίς. 5 φυλλογισμός ἐςι φαινόμενος, ἐν ὀλίγοις δὲ ὁ συλλογισμός" 
6 Διὼ τί, ἅπερ ἄν τίνες προέλωνται, ἐνδιατρίβεσι τέτοις καὶ ἐὰν μηκύνη, χρόνου γινομένου ὁ παραλυγισμὸς δῇλος, 

ἐνώτε φαύλοις οὖσι μᾶλλον ὃ ἐν τοῖς σπονδαιοτέροιξ, οἷον καὶ ἔςιν ὃ ἔδωκεν ἀναλαβεῖν. 
θκυματοποιὸς ἢ μῆκος ἢ συρικτὴς μᾶλλον ἢ ἀὠςρονόμος ἣ Διὰ τί ποτε τῶν ἱστοριῶν ἥδιον ἀκούομεν τῶν περὶ ἕν 9 
ῥήτωρ εἶναι ἂν βόλοιτο ὁ ταῦτα προελόμενος. ἢ ὅτι βόλον- συνεςηκυιῶν ἢ τῶν περὶ πολλὰ πραγματευομένων; ἢ διότι 
ταὶ μὲν ἔνιοι τὰ σπυδαιότατα μεταχειρίζεσθαι, διὰ δὲ τὸ 10 τοῖξ γνωριμωτέροις μᾶλλον προσέχομεν καὶ ἥδιον αὐτῶν 
μὴ τιςεύεν ἑκυτοῖς ὡς δυνησομένοις, διὰ τῶτο καὶ πράττυσιν! ἀκέομεν" γνωριμώτερον δὲ ἐς τὸ ὡρισμένον τῷ ἀορίς. τὸ 
ἃ ὅτι ἐν οἷς οἴεται ἕκαςος κρατις εύεινν, ταῦτα προαιρεῖται" μὲν ὅν ὃν ὥριςαι, τὰ δὲ πολλὰ τὸ ἀπείρου μετέχει. 
ἃ δὲ αἱρεῖται, καὶ ἐπὶ τοῦτ᾽ ἐπείξεται, νέμων φὸ πλεῖστον Διὰ τί ἡδύμεθα ὠκύοντες τὰ μήτε λίαν παλαιὰ μήτετο 

ἡμέρας αὐτῷ μέρος, ἵνα αὐτὸς αὐτῷ τυγχάνει χράτιςος ὧν. κομιδῇ νέας ἢ διότι τοῖς μὲν πόρρω ἀφ᾽ ἡμῶν ἀπιςῦμεν, 
Ζ τι δὲ ἄν τινες ἐξ ἀρχῆς προέλωνται καὶ οἷς ἂν συνεϑι- 15 ἐφ᾽ οἷς δὲ ἀπιςῦμεν, ὧν ἡδόμεθα" τὰ δὲ ὥσπερ ἔτι αἰσθα- 
σϑῶνσιν, ὑδὲ κρίνειν ἔτι δύνανται τὰ βελτίω" διέφθαγται γὰρ νόμεθα, καὶ κερὶ τότων ὠκύοντες ἐχ ἠδόμεθα. 
ἡ διάνοια διὼ φαύλας προαιρέσεις. 

Ἴ Διὲ τί τὸς μόν, ἀν ἄρξωνται ἀνωγνώσκειν, ὅπνος λαμ- - 10Θ. ΟΣΑ ΠΕΡῚ ἉΡΜΟΝΊΑΝ. 
βάσει καὶ μὴ βυλομώνς, τὸς δὲ ὁ βυλομένες ποιεῖ δύνα- Διὰ τί οἱ πονοῦντες καὶ οἱ ἀπολαύοντες αὐλῖνται; ἢ 

σϑαι, ἴταν λάβωσι βιβλίον: ἣ ὅσοις μῶν εἰσι πνευματικαὴ Ὁ ἶνα οἱ μὲν ἧττον λυπῶνται, οἱ δὲ μᾶλλον χαίρωσιν. 

κινήσεις διὰ ψυχρότητα φύεεως ἢ μελαγχολικῶν χυμῶν, Διὰ τί πορρωτέρω ὁ αὐτὸς τῇ αὐτῇ φωνῇ γεγωνεῖ 
δι᾽ ὃς περίττωμα γίνεται πνευματικὸν ἄπεπτον διὰ ψυχρός μετ᾽ ἄλλων ᾧδων καὶ βοῶν ἢ μένος; ἢ ὅτι τὸ ἀθρόως τι 
τατα, τότοις ὅταν μὲν κινῆται ἡ διίνοια καὶ μὴ νοῇ ἐτιςξή- ποιεῖν ἢ θλίβειν ἢ ὠϑεῖν ὁ τοσαυταπλάσιόν ἐςιν ὅσος ὁ ἀριθ- 
σασά τι, ἐκκρύεται ἡ ἑτέρα κύησις, διὸ μᾶλλον μεταβάλ- μιός, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἡ γραμμὴ ἡ δίπυς ὁ διπλάσιον ἀλλὼ τε- 
λέντες πολὺ τὴν διάνοιαν καθεύδυσιν" ἡττᾶται γὰρ ἡ πνευ- 25 τραπλαίσιόν τε γράφει, οὕτω τὰ συντιθέμενα πλέον ἰσχύει 
ματική. ὅτων δὲ ἐρείσωσι πρός τι τὴν διάνοιαν, ὅπορ ἡ ἀνά. κατὰ τὸν ἀριθμὸν ἢ ὅταν ἢ διηρημέα. ἀθρόων ὧν ὄντων 
ἡνωσις ποιεῖ, κιΐνται ὑπὸ τῆς πνευματικῆς κινήσεωφ, οὐκ μία γύεται ἡ τῆς φωνῆς ἰσχὺς καὶ ἅμα ὠθεῖ τὸν ἀέρα, 
ἐρτεμένης ὑπ᾽ ἐδινός, ὥςε ὁ δύνανται καθεύδειν. τῶν δ ὥστε πολλαπλάσιον προϊέναι" καὶ γὰρ ἡ ἐκ πάντων φωνὴ 

κατὰ φύσιν ἐχόντων ὅταν στῇ πρὸς ἣν ἡ διάνοια καὶ μὴ μιᾶς ἑκάςης πολλαπλάσιος. 
μεταβιλλη πολλαχῇ, ἵσταται καὶ τὰ ἄλλα ὅτα περὶ τὸν 30 Διὸ τί τὴν παρυπάτην ἄδοντες μάλιστα ἀπορρήγνυν- ὃ 
τίτιν, ᾧ ὧν ἠρέμησις ὁ ὕπνος ἐστίν. ἑνὸς γὰρ κυρία στάντος, ται, ἐχ ἅττον ἥ ἢ τὴν νήτην καὶ τὰ ἄνω, μετὰ δὲ διαςάσεως 
ὥσπερ ν τροπῇ, καὶ τὰ ἄλλα μόρια ἴστασϑαι πέφυκεν. πλείονος; ὶ ὅτι χαλεπώτατα ταύτην ᾷδεσι, καὶ αὕτη ἀρχή; 
φύσει γὰρ ἄνω τὸ κῦφον φέρεται, τὸ δὲ βαρὺ κάτω. ὅταν τὸ δὲ χαλεπὸν διὰ τὴν ἐπίτασιν καὶ πίεσιν τῆς φωνῆς" ἐν 
νν ἡ Ψυχὴ κοῆται κατὰ φύσιν, ὁ καθεύδει" ὅτω γὰρ ἔχει. τότοις δὲ πόνος" πονῖντα δὲ μᾶλλον διαφθείρεται. 
παν δὲ ςῇ καὶ οἷον κυπιάσῃ, ὁ μὲν νῦς μεταβάλλει, καὶ 35 Διὰ τί δὲ ταύτην χαλεπῶς, τὴν δὲ ὑπάτην ῥᾳδίως; ἁ 
ἄνω τὰ σωματώδη πρὸς τὴν κεφαλὴν ἰόντα ποιεῖ τὸν ὕπνον. καίτοι δίεσις ἑκατέρας. ἢ ὅτι μετ᾽ ἀνέσεως ἡ ὑπάτη, καὶ 

ΠΣ δ᾽ ἂν ἡ ἀνάγνωσις κωλύειν καθεύδειν. ἔς δὲ ἡ δὰ ἅμα μετὰ τὴν σύστασιν ἐλαφρὸν τὸ ἄνω βάλλειν: διὰ 
τὸ νοεῖν (ὥριςαι γὼ τότε μᾶλλον ἡ ψυχὴ ἀλλὰ διὰ τὸ ταὐτὸ δὲ ἔοικε καὶ τὰ πρὸς μίαν λεγόμενα πρὸς ταύτην ἢ 
μεταβάλλειν ἡ ὠγρυπκνία, ἐπεὶ καὶ νοήσεις αἱ τοιαῦται παρανήτην. δεῖ γὰρ μετὰ συννοίας καὶ καταςάσεως οἰκειο- 

ἃ. ὡς οπι 65. ἢ 8. μῖκος ἢ συρρικτὴς μ᾽ 5. ἢ 10. σανδαιότερα ν. ἢ 14. ὁ οπὶ 65. Π 413. ὁ δὲ αἱρεῖται ἴπ τηαγρίπα ν. ἢ 14. 
τυγχάνῃ οοαϊοθβ. || φράτιςος ν. ἢ 16. βούλονται 65. ἢ 21. φύσεως οπι 5. ἢ 28. ἐκκρυομένοις Χο, ἢ 82. καὶ] κάντα Οο.Χ.5, ἢ πέφνχεν 

ἵξασθαι Χο. ἢ 35. καὶ ροβῖ μετ. οπὶ .Χ5. ||] 37. δ᾽ οπι ν. ἢ 38. ἡ ψυχὴ τότε μᾶλλον 57 “ν. 
9. πεκραηματευμένων 7.5. ἢ 412. ἣν οπι ν. ἢ 14. ὅτι 5. ἢ 15. ἔςι Χ5. "21. πορρώτερον 5Χ64. Ἱ 23. τοσαῦτα, πλησίον οοὐϊοα5. 

ὁ Ὁτὰ ὑΓ 755, ἢ 25. ἰσχύει ἢ κατὰ (4709. Π 28. ἐκ τῶν κ. Χο. ᾿ 382. αὐτὴ (5, αὕτη ἡ Χο. ἢ 34. δὲ ὁ πόνος (4. ἢ 36. αἰνέσεως 

ζο. ἢ 39. οἰκειοτάτη Χο, 
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τάτης τῷ ὅθε πρὸς τὴν βύλησιν. τῷ δὲ δὴ μετὰ συμφω- καὶ ἔ ἔνεςν ἐν τῷ μεγάλῳ τὸ μικρόν" καὶ τῇ. διαλήψει δύο 

νίας τίς ἡ αἰτία; ᾿ γῆται ἐν τῇ ἡδύν γίνονται. 

Διὰ τί ἥδιον ἀκύεσιν ὠδόντων ὅσα ἂν πρϑεπιςάμενοι Διὰ τί ἐν τῇ διὰ πασῶν τῷ ἔοι ὀξέος ἀντίφωνον γε: 12 

τυγχάνωσι τῶν μελῶν, ἢ ὧν μὴ ἐπίστανται; πότερον ὅτι ταῖ τὸ βαρύ, τότα δὲ τὸ ὀξὺ ὕ; ἢ ὅτι μάλιςα μὲν ἐν ἀμ» 

μᾶλλον δῆλος ὁ τυγχάνων ὥσπερ σχσπῖ, ὅταν γνωρίζωσι 5 φοῖν ἐστὶ τὸ ἀμφοῖν μελθευ εἰ δὲ μή, ἐν τῷ βαρεῖ" μεῖ 

τὸ φδύμενον: τῦτο δὲ ἡδὺ θεωρεῖν. ἢ ὅτι ἡδὺ τὸ ὃ μανθάνειν; ἴον γάρ. 

τότε δὲ αἴτιον ὅτι τὸ μὲν λαμβάνειν τὴν ἐπικήμην, τὸ δὲ Διὰ τί λανθάνει τὸ διὰ πασῶν, ὧν: δοκεῖ ὁμόφωνον .4 

χρῆσθαι καὶ ἐρδωνξων ἐστῴ. ἔτι καὶ τὸ σύνηθες ἡδὺ εἶναι, οἷον ἐν τῷ φοινικίῳ καὶ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ; τὼ γὼρ ἐν 

μᾶλλον τῷ ἀσυνήθες. ᾿ τοῖς ὀξέσιν ὅ ὗντα οὐχ, ὁμόφωνα, ὠλλ᾽ ἀνώλογον ἀλλήλοις 

Διὰ τί ἡ παρακαταλογὴ ἐν ταῖς φδαῖς τραγικόν; ἢ 10 διὰ πασῶν. ἢ ὅτι ὥσπερ ὁ αὐτὸς εἶναι δοκεῖ φθόγγος, διὰ 

διὰ τὴν ἀνωμαλίαν; παθητικὸν γὰρ τὸ ἀνωμαλὲς καὶ ἐν τὸ ἀνάλογον ἰσότης ἐπὶ φθόγγων; τὸ δὲ ἴσον τῷ ἑνός, ταὐτὸ 

μεγέθει τύχης ἢ λύπης. τὸ δὲ ὁμαλὲς ἔλαττον γοῶδες. δὲ τῦτο καὶ ἐν ταῖς σύριγξιν ἐξαπατῶνται. 

Διὰ τί οἱ ὠρχαῖοι ἑπταιχόρδες ποίῶντες ἁρμονίας τὴν Διὰ τί οἱ μὲν νόμοι ἀκ ἐν ὠντιςρόφοις ἐποίῶντο, αἱ δὲ 15 

ὑχάτην ὠλλ᾽ ὁ τὴν νήτην κατέλιπον; πότερον τῦτο ψεῦδος ἄλλαι ᾧδαὶ αἱ χορικαί; ἢ ὅτι οἱ μὲν νόμοι ἀγωνις ὧν ἦσαν, 
(ἀμφοτέρας γὰρ κατέλιπον, τὴν δὲ τρίτην ἐξήρουν) ἢ οὖ; 15 ὧν ἤδη μιμεῖσθαι δυναμένων καὶ διατείνεσθαι καὶ δὴ ἐγίνετο 

ἀλλ᾽ ὅτι ἡ βαρντέρα ἰσχύει τὸν τῆς ὑξυτέρας φθόγγον, μακρὼ καὶ πολνυειδής; καθώπερ ἦν καὶ τὰ ῥήματα, καὶ τὰ 

ὥςε μᾶλλον ἡ ὑπάτη ὠπεδίδα τὸ ἀὠντίφωνον ἢ ἡ νήτη, ἐπεὲ μέλη τῇ μιμήσει ἠκολύθει ὠεὶ ἕτερα γινόμενα. μᾶλλον γὰρ 
᾿ φὸ ὀξὺ δυνάμεως μᾶλλον, τὸ δὲ βαρὺ ῥᾷον φθέγξασθαι. τῷ μέλει ἀνάγκη μιμεῖσθαι ἢ τοῖς ῥήμασιν. διὸ καὶ οἱ δ 
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ΠῚ 
Διὼ τί ἡ βαρεῖα. τὸν τῆς ὀξείας ἰσχύει φθόγγον; [ θύραμβοι, ἐπειδὴ μιμητικοὶ ἐγένοντο, ἐιέτι ἔχουσιν ἀντιςρό- 

ὅτι μεῖζον τὸ βαρύ; τῇ γὰρ ὠἀμβλείῳ ἔοικε, τὸ δὲ τῇ ὀξείᾳ Ὧ φες, πρότερον δὲ εἶχον. αἴτιον δὲ ὅτι τὸ παλαιὸν οἱ ἐλεύ- 
γωνίῳ. θεροι ἐχόρευον αὐτοί" πολλὸς ἦν ὠγωνιςικῶς ᾧδειν χαλεπὸν 

Διὰ τί ἥδιον τῆς μονῳδίας ἀκούομεν, ἐών τις πρὸς ἦν, ὥςε ἐναρμόνια μέλη ἐνῇδον. μεταβάλλειν γὰρ πολλὰς 

αὐλὸν ἢ λύραν ἄδη; καίτοι πρὸς χορδὰς καὶ τὸ αὐτὸ μές μεταβολὰς τῷ ἑνὶ ῥᾷον ἢ τοῖς πολλοῖς, καὶ τῷ ὠγωνιςῇ ἢ 

λος ἄδοσιν ἀμφοτέρως" εἰ γὼρ ἔτι μῶλλον τὸ αὐτό, πλέον τοῖς τὸ ἦθος φυλάττεσιν. διὸ ὠπλύστερα ἐποίν αὐτοῖς τὼ 
ἔδει «ρὸς πολλὲς αὐλητάς, καὶ ἔτι ἥδιον εἶναι. ἢ ὅτι τυγ- 25 μέλη. ἡ δὲ γήστρεφος ἁπλῶν" ἀριθμὸς γάρ ἐστι καὶ ἑνὶ 
χάνων δῆλος τῷ σκοπῇ μᾶλλον, ὅταν πρὸς αὐλὸν ἢ λύραν; μετρεῖται. τὸ δ᾽ αὐτὸ αἴτιον καὶ διότι τὰ μὲν ὠπὸ τῆς 

τὸ δὲ πρὸς πολλὺς αὐλητὰς ἢ λύρας πολλὲς ὑχ ἥδιον, ὅτι σκηνῆς οὐκ ἀντίστροφα, τὰ δὲ τῷ χορῶ ἀντίςροφα" ὁ μὲν 

ἀφανίζει τὴν δήν. γὰρ. ὑποκριτὴς ἀγωνιςὴς καὶ μιμητής, ὁ δὲ χορὸς ἧττον με- 
Διὰ τί, εἰ ἥδιον ἡ ἀνθρώπα φωνή, ἡ ἄνευ λόγε ᾧδον- μεῖται. 

τος ὄχ, ἡδίων ἐςίν, οἷον τερετιζόντων, ἀλλ᾽ αὐλὸς ἢ λύρα; 3 Διὰ τί ἥδιον τὸ ἀντίφωνον τῇ συμφώνε; ἢ ὅτι μῶλ- 16 

αὶ ὑδ᾽ ἐκεῖ ἐὰν μὴ μιμῆται, ὁμοίως ἡδύ; ὁ μὴν ἀλλὼ καὶ λον διάδηλον γίνεται τὸ συμφωνεῖν ἢ ὅταν πρὸς τὴν συμ- 

διὰ τὸ ἔργον αὐτό. ἡ β- γὰρ φωνὴ ἡδίων ἡ τῷ ἀνθρώκπυ, φωνίαη. ἄδη: ἀνάγκη γὰρ τὴν ἑτέραν ὁμοφωνεῖν, ὥς: δύο 
χρουστικὰ δὲ μᾶλλον τὰ ὄργανα τοῦ στόματος. διὸ ἥδιον πρὸς μίαν φωνὴν Ὑννόμιεναι ἀφανίζεσι τὴν ἑτέραν. 
ἀκύειν ἢ τρίζει: Διὰ τί πότε ὑκ φϑυύν. ἐντίφωνα; ἢ ὅτι ὑχ ἡ αὐτὴ {Ἰ 

Διὰ τί ἡ ἀπηχοῦσα ὀξυτέρα; ἢ ὅτι ἔλαττον, ἀσθενε- 35 ἡ σύμφωνος τῇ συμφωνίᾳ, ὥσπερ ἐν τῷ διὰ πασῶν; ἐκείνη 
ςέρα γϑομένη; γὼρ ἐν τῷ βαρεῖ ἀνάλογον, ὡς ἡ ὀξεῖα ἐν τῷ ὀξεῖ. ὥσπερ 

Διὰ τί τῶν χορδῶν ἡ βαρυτέρα ἀεὶ τὸ ὃ μέλος λαμβάνει; ἵν ἡ αὐτή ἐςὶν ἅμα καὶ ἄλλη. αἱ δὲ ἐν τῷ διὰ πότε καὶ 

ἂν γὰρ δέηται ἦσαι τὴν παραμέσην σὺν ψιλῇ τῇ μέσῃ, διὰ τεττάρων οὐκ ἔχουσιν ὕτως, ὥςε ἐκ ἐμφαίνεται ὁ τῆς 
γίνεται τὸ μέσον ἀθὲν ἧττον" ἐὰν δὲ τὴν μέσην δέον ἄμφω, ἀντιφώνε φθόγγος" ὦ γάρ ἐςιν ὁ αὐτός. 
ψιλὰ ἀ γίνεται. ἢ ὅτι τὸ βαρὺ μέγα ἐςΐν, ὥςε κρατερόν; ἀ0 Διὼ τί ἡ διὰ πασῶν συμφωνία ᾧδεται μένη; μαγα- 18 

8. ὧν οὐχ “Χ“. ᾿ 17. τῦτο (9705. ἢ ὅτι ογα Ο"ΧοΥο. Π 12. δὲ οπὶ Χ5. | ὁμαλὸν 76. ἢ! 13, ἁρμονίας ποιῶῆντες Χ4. ἡ 23. ἄδει 
Χ,6. 1 μέρος 051 274. 1 29. ἡδίων 79. ἢ ἡ ἀνθρ.} τῆς ἀνθρ. (4. 1 31. μὴ οπλ 05. 

Ὡ. νῆτται Οσ, ἢ ὦ, ἢ οπι 4Χ 274. Π 5. ὃ] ὁ 0 Χ 75. ἃ 8. ἀτρόπω τηδτρο Χ,6. ἢ 12. σύριξιν 65, Π 17. γινόμενα οἵὰ .Χ5. ἢ 

49. ἐγίνοντο 5. ἢ 22. ἣν ἁρμονία Χο. Π} μεταβάλλει χα. ἢ 23. ἢ τοῖς] ὅτοι (5 ΧΉ γα. ἢ 24. ἐποῶττο Χο. 1 317. ἡ οτὰ Κρ, ἱ ςν 

ἐν τῷ ὦμα Δα. {[{|Ἧ38. τεσσάρων Χ5. 
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᾿δίζεσι γὰρ ταύτην, ἄλλην δὲ ὑδεμίαν. ἢ ὅτι μόνη ἐξ ἀν- Διὼ τί διπλασία, ἡ νήτη τῆς ὑπάτης; ἢ πρῶτον μὲν 23 
τιφώνων ἐςὶ χορδῶν, ἐν δὲ τοῖς ἀντιφώνοις καὶ τὴν ἑτέραν ὅτι ἐκ τοῦ ἡμίσεος ἡ χορδὴ ψαλλομόη καὶ ὅλη συμφω- 
ἐὰν ἄδη, τὸ αὐτὸ ποιεῖ; ἡ γὰρ μία τρόπον τινὰ τὰς ἀμ- νῦσα διὰ πασῶν; ὁμοίως δὲ ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν συρίγγων" ἡ 
φοτέρων ἔχει φωνάς, ὥςε καὶ μιᾶς φδομώης ἐν ταύτῃ τῇὀ γὰρ διὰ τῷ μέτα τῆς σύριγγος τρήματος φωνὴ τῇ δι᾽ ὅλης 
συμφωνίᾳ ᾧδεται ἡ συμφωνία, καὶ ἀμῴω ἄδοντες" ἢ τῆς 5 τῆς σύριγγος συμφωνεῖ διὰ πασῶν. ἔτι ἐν τοῖς ἄλλοις τῷ 
μὲν ἀδομίνης τῆς δὲ αὐλεμώης ὥσπερ μίαν ἄμφω ἄδεσιν. διπλασίῳ διαστήματι λαμβάνεται τὸ διὰ πασῶν, καὶ οἱ 

διὸ μόνη μελῳδεῖται, ὅτι μιᾶς ἔχει χορδῆς φωνὴν τὰ ἀν- αὐλοτρῦπαι ὅτω λαμβάνεσιν. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ διὰ πέντε 

τίφωνα. τῷ ἡμιολίῳ, ὅτι οἱ τὰς σύριγγας ὡρμοττόμενοι εἰς μὲν τὴν 
ν,2 δ --“,’ ’, “« ,ὔ ἃ ὦ» Ὶ .... ἡ Υ͂ Ἀ ν.», ΄ ΜΘ. δι 49 Διὼ τί δὲ ταῖς ἀντιφώνοις τοῦτο μόναις ὑπάρχει; ἢ ὑπάτην ἄκραν τὸν κηρὸν ἐμπλάττεσι, τὴν δὲ νήτην μέχρι 

20 

ὅτι μόναι ἴσον ὠἀπέχεσι τῆς μέσης; ἡ ἦν μεσότης ὁμοιότητά 0 τῷ ἡμίσεος ἀναπληρῦσιν. ὁμοίως δὲ καὶ τὴν διὰ πέντε τῷ 

τινὰ ποιεῖ τῶν φθόγγων, καὶ ἔοικεν ἡ ἀκοὴ λέγειν ὅτι ἡ ἡμιολίῳ καὶ τὴν διὰ τεττάρων τῷ ἐπιτρίτῳ διαστήματι 
ν᾿ ΄ ᾽ , Ψ Γ ᾿ .«» -“, ,, “ὠν αὐτὴ καὶ ὅτι ἀμφότεραι ἔσχαται. λαμβάνυσιν. ἔτι οἱ ἐν τοῖς τριγώνοις ψαλτηρίοις τῆς ἴσὴς 

Διὰ τί ἐὰν μέν τις τὴν μέσην κινήσῃ ἡμῶν, ἁρμόσας ἐπιτάσεως γινομένης συμφωνῦσι διὰ πασῶν, ἡ μὲν διπλα- 

τῶς ἄλλας χορδάς, καὶ χρῆται τῷ ὀργάνῳ, ἀ μόνον ὅταν σία σα, ἡ δὲ ἡμίσεια τῷ μήκει. 

κατὰ τὸν τῆς μέσης γένηται φθόγγον, λυπεῖ καὶ φαίνεται 15 Διὰ τί, ἐάν τις ψήλας τὴν νήτην ἐπιλάβῃ, ἡ ὑπάτη 24 

ἀνάρμοςον, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἄλλην μελῳδίαν" ἐὰν δὲ μόνη δοκεῖ ἀντηχεῖν; ἢ ὅτι συμφυὴς μάλιςα γίνεται ἐῷ 

τὴν λιχανὸν ἥ τινα ἄλλον φθόγγον, τότε φαΐεται διαφές φθόγγῳ ὁ ὠπὸ ταύτης ἦχος διὰ τὸ σύμφωνος εἶναι; τῷ 
,ὔ ΄ ,» ,“ “ Ἀ », 2 .«- ἦ ’ “- ὔ 27 ,ὔ εῶῖι γ. βειν μόνον, ὅταν κἀκείνη τις χρῆται; ἢ εὐλόγως τῦτο συμ- Ὧν συναυξάνεσθαι τῷ ὁμοίῳ φαίνεται μόνος, οἱ δὲ ἄλλοι 

βαίνει; πάντα γὰρ τὰ χρηστὰ μέλη πολλάκις τῇ μέση διὰ μικρότητα ἀφανεῖς. 
χρῆται, καὶ πάντες οἱ ὠγαθοὶ ποιηταὶ πυκνὰ πρὸς τὴν μέ- 20 Διὰ τί μέση καλεῖται ἐν ταῖς ἁρμονίαις, τῶν δὲ ὀκτὼ 25 

σὴν ἀπαντῶσι, κἀν ὠπέλθωσι, ταχὺ ἐπανέρχονται, πρὸ ὑκ ἔστι μέσον; ἢ ὅτι ἑπτάχορδοι ἦσαν αἱ ἁρμονίαι τὸ πα- 
δὲ ἄλλην ὅτως ὑδεμίαν. καθάπερ ἐκ τῶν λόγων ἐνίων ἔξαι-- λαιόν, τὰ δὲ ἑπτὰ ἔχει μέσον. 
ρεθέντων συνδέσμων ὑκ ἔςιν ὁ λόγος “Ἑλληνικός, οἷον τὸ τέ Διὰ τί ἐπὶ τὸ ὀξὺ ἀπάῴδουσιν οἱ πλεῖξοι; πότερον ὅτι 26 
καὶ τὸ καί, ἔνιοι δὲ ὑδὲν λυπῦσι διὰ τὸ τοῖς μὲν ἀναγκαῖον ῥᾷον ὀξὺ ἄσαι ἢ βαρύ; ἢ ὅτι χεῖρον τοῦ βαρέος; ἁμαρτία 
εἶναι χρῆσθαι πολλάκις, εἰ ἔσται λόγος, τοῖς δὲ μή, οὕτω 25 δέ ἐςι τῷ χείρονος πρᾶξις. 
καὶ τῶν φθόγγων ἡ μέση ὥσπερ σύνδεσμός ἐστι, καὶ μά- Διὰ τί τὸ ὠἀκυςὸν μένον ἦθος ἔχει τῶν αἰσθητῶν; καὶ 2 
λιςα τῶν καλῶν, διὰ τὸ πλειςάκις ἐνυπάρχειν τὸν φθόγ- γὰρ ἐὰν ἤ ἄνευ λόγου μέλος, ὅμως ἔχει ἦθος" ἀλλ᾽ 
γον αὐτῆς. οὐ τὸ χρῶμα οὐδὲ ἡ ὀσμὴ οὐδὲ ὁ χυμὸς ἔχει. ἢ ὅτι κί- 

2 Διὼ τί τῶν ἀδόντων οἱ βαρύτερον ἄδοντες τῶν ὀξὺ νησιν ἔχει μόνον οὐχί, ἣν ὁ ψόφος ἡμᾶς κινεῖ; τοιαύτη 
φδόντων, ἐὰν ἀπῴάδωσι, μᾶλλον κατάδηλοι γίνονται; ὁμοίως 3) μὲν γὰρ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει". κινεῖ γὰρ καὶ τὸ 

δὲ καὶ τῷ ῥυθμῷ οἱ ἐν τῷ βαρυτέρῳ πλημμελῦντες κατά- χρῶμα τὴν ὄψιν" ἀλλὰ τῆς ἑπομώης τῷ τοιούτῳ ψόφῳ 
δηλοι μᾶλλον. πότερον ὅτι πλείων ὁ χρόνος ὁ τῇ βαρέος, αἰσθανόμεθα κινήσεως. αὕτη δὲ ἔχει ἑμοιότητα ἔν τε 
οὗτος δὲ μᾶλλον αἰσθητός, ἢ ὅτι ἐν πλείονι χρόνῳ πλείω τοῖς ῥυθμοῖς καὶ ἐν τῇ τῶν φθόγγων τάξει τῶν ὀξέων καὶ 
αἴσθησιν παρέχει, τὸ δὲ ταχὺ καὶ ὀξὺ λανθάνει διὰ τὸ βαρέων, ἀκ ἐν τῇ μίξει. ἀλλ᾽ ἡ συμφωνία οὐκ ἔχει ἦθος. 

- -“ ,ὔ 

τάχος. 35 ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις αἰσθητοῖς τοῦτο οὐκ ἔςιν. αἱ δὲ κινής 
»" μ᾿ ᾽ὔ 2. Διὼ τί οἱ πολλοὶ μῶλλον ᾧδοντες τὸν ῥυθμὸν σώζεσιν σεις αὗται πρακτικαί εἰσιν, αἱ δὲ πράξεις ἤθους σημασία 

ἢ οἱ ὀλίγοι; ἢ ὅτι μᾶλλον πρὸς ἕνα τε καὶ ἡγεμόνα βλέ- ἐς. 
ν ὅ τύσι, καὶ βαρύτερον ἄρχονται, ὥςε ῥᾷον τῇ αὐτῇ τυγχά- Διὰ τί νόμοι καλῦνται οὃς ἄδυσιν; ἢ ὅτι πρὶν ἐπίς α- 28 

νεσιν; ἐν γὰρ τῷ τάχει ἡ ὠμαρτία πλείων. σθαι γράμματα, ἤδον τοὺς νόμους, ὅπως μὴ ἐπιλάθωνται, 

6. ὥσπερ καὶ μίαν Χο. ἢ Ἴ. τὰ ἀντίφωτα φωτήν Χο. ἢ 413. τὴν μέσην οι 65. 14. καὶ χρῆται] κέχρηται 5 ΧΆ. 1 ὅταν κατὰ] 

ὅτι (5, οτπιῖθθο Ἰῃοχ γένηται. ΠΟ15. φθήίεται ἐνάρμοςον Δα. 11 25. εἰ] οὐκ ρΥ Δ5. 1 38. ἑάδιον (4 Χο 7. 

2. ἡμίσεως γε. ἢ συμφωνῖσι 4. 1} 8. εἰς] ὅτι εἰς 65. 1Ὁ 10. διὰ τὴν 7479. }} 12. οἢ εἰ 575. 15. ψιλὰς (5. ἢ ἐπιβάλη Ος 
γα, ἐπιβάλλη Χαν. ΤΠ 117. ὃ οπι 65. Π 18. συταύξεσϑαι 6.5, Π φαίνεται ὅτι μόνος (5. ἢ 23. ἱπάδεσιν Α΄. ἢ 26. ἦθος οτχα 05.Χ΄ εἴ Ὁτ 

κι 0 31. τὴν] καὶ τὴν Δ΄. ἢ 32. ὁμοιότατα 77. 

Ἀ 
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ὥσπερ ἐν᾿Αγαθύρσοις ἔτι εἰώθασιν; καὶ τῶν ὑςέρων ἦν ᾧδῶν 
τὰς πρώτας τὸ αὐτὸ ἐκάλεσαν ὅπερ τὰς πρώτας. 

Διὰ τί οἱ ῥυθμοὶ καὶ τὰ μέλη φωνὴ ἴσα ἤθεσιν ἔοι- 
κεν, οἱ δὲ χυμοὶ ὦ, ἀλλ᾽ δὲ τὰ χρώματα καὶ αἱ ὀσμαί; 
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δροτάτη, ἀρχομώνκ δὲ καὶ Χήγοντος μαλακωτέρα; ὅτε δὲ 
σφοδροτάτη ἡ κίνησις, καὶ ἡ φωνὴ ὀξυτέρα τῷ φερομένν. 
διὸ καὶ χορδαὶ ἐπιτεινόμεναι ὀξύτερον φθέγγονται" θᾶττον 

Ν᾿ « ͵ 7 ᾿ Δ ν ἃ νυν Δ. Ν γὰρ ἡ κίνησις γίνεται. ἡ δὲ φωνὴ ἡ ἀέρος ἢ ἄλλε τινὸς 

ἢ ὅτι κινήσεις εἰσὶν ὥσπερ καὶ αἱ πράξεις; ἤδη δὲ ἡ μὲν 5 φορα" τὴν ἀνὰ μέσον τὸν πόρον ὑξυτάτην δεῖ γίνεσθαι. 
ἐνέργεια ἠθικὸν καὶ ποιεῖ ἦθος, οἱ δὲ χυμοὶ καὶ τὰ χρώ- 
ματα κὶ ποιῦσιν ὁμοίως. 

Διὰὼ τί ὑδὲ ὑποδωριςὶ ὑδὲ ὑποφρυγιςὶ ὑκ ἔςιν ἐν τρα- 
γῳδίᾳ χορικόν; ἢ ὅτι ὑκ ἔχει ἀντίςροφον. ἀλλ᾽ ὠπὸ σκη- 
νῆῇς᾽ μιμητικὴ γάρ. 

Διὼ τί οἱ περὶ Φρύνιχον ἦσαν μᾶλλον μελοποιοί, ἢ 
διὰ τὸ πολλαπλάσια εἶναι τότε τὰ μέλη ἐν ταῖς τραγῳ- 
δίαις τῶν μέτρων; 

Διὰ τί διὰ πασῶν καλεῖται, ἀλλ᾽ οὐ κατὰ τὸν ἀριβ- 

Υ̓ ». .- ν ,ὔ ᾽ μι Γ ἤ 
ὥςε εἰ τῦτο μὴ συμβαίνει, ἐκ ὧν εἴη φορά τινος. 

Διὰ τί, ἐὰν μὲν ἡ μέση κινηθῇ, καὶ αἱ ἄλλωι χορδαὶ36 

ἤχϑσι φθεγγόμεναι, ἐὰν δὲ αὖ ἡ μὲν μένῃ τῶν δ᾽ ἄλλων 
“ - ,ὔ ,΄ ἂς ν ε ὔ 

τις κινηθῃ, κινηθεῖσα, μόνη φθέγγεται; ἡ ὅτι τὸ ἡρμόσθαι 

40 ἐςὶν ἁπάσαις, τὸ δὲ ἔχειν πως πρὸς τὴν μέσην ἁπάσαις, 

καὶ ἡ τάξις ἡ ἑκάςης ἤδη δι᾽ ἐκείνην; ὠρθέντος ὧν τῷ αἰτίε 

τοῦ ἡρμόσθαι καὶ τῷ συνέχοντος οὐκέτι ὁμοίως φαίνεται 
ὑπάρχειν. μιᾶς δὲ ἀναρμόςι ἴσης, τῆς δὲ μέσης μενόσης, 

εὐλόγως τὸ κατ᾽ αὐτὴν ἐκλειπόμενον᾽ ταῖς γὰρ ἄλλαις 
μὸν δι᾽ ὀκτώ, ὥσπερ καὶ διὰ τεττάρων καὶ διὰ πέντε; ἢ ὅτι ι5 ὑπάρχει τὸ ἡρμόσθαι. 

Διὰ τί τοῦ ἐν φωνῇ ὀξέος ὄντος κατὰ τὸ ὀλίγον, τοῦ 91] 
Τώρανδρος τὴν νήτην προσέθηκε, καὶ ἐπὶ τύτε ἐκλήθη διὰ δὲ βαρέος κατὰ τὸ πολύ (τὸ μὲν γὼρ βαρὺ διὰ τὸ πλῆθος 
πασῶν ἀλλ᾽ ὁ δὶ ὑκτώ" δι᾽ ἑπτὰ γὰρ ἥν. βαρύ, τὸ δὲ ὀξὺ δὲ ὀλιγότητα ταχύ), ἔργον μᾶλλον ᾧδειν 

Διὰ τί εὐαρμοστότερον ὠπὸ τοῦ ὀξέος ἐπὶ τὸ βαρὺ ἢ τὰ ὀξέα ἢ τὰ βαρέα, καὶ ὀλίγοι τὰ ἄνω δύνανται ἄδειν, 
ἀπὸ τῷ βαρέος ἐπὶ τὸ ὀξύ; πότερον ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς 30 καὶ οἱ νόμοι ὄρθιοι καὶ οἱ ὀξεῖς χαλεκοὶ ἄσαι διὰ τὸ ἀνα- 
Ἴίνεται ἄρχεσθαι; ἡ γὰρ μέση καὶ ἡγεμὼν ὀξυτάτη τοῦ τεταμέώνοι εἶναι; καΐτοι ἔλαττον ἔργον τὸ ὀλίγον κινεῖν ἢ τὸ 
τετραχόρδα. τὸ δὲ ὑκ ὠπ᾿ ἀρχῆς ἀλλ᾽ ἀπὸ τελευτῆς. ἢ ὅτι πολύ, ὥςε καὶ ἀέρα. ἢ καὶ ταὐτό γε ὀξύφωνον εἶναι φύσει 

ἑπτὰ ἦσαν αἱ χορδαὶ τὸ ἀρχαῖον, εἶτ᾽ ἐξελὼν τὴν τρίτην 

88 

34 

5 

λ ἃ Ὁ Ν ιν Ἂ ᾿ ᾽ ΄ τὸ βαρὺ ἀπὸ τῷ ὀξέος γενναιότερον καὶ εὐφωνότερον; 
Διὼ τί δὲς μὲν δι᾿ ὀξειῶν καὶ δὶς διὰ τεττάρων ἀ συμ- 

καὶ τὸ ὀξὺ δεν, ἀλλὰ φύσει μὲν ὀξύφωνα ἅπαντα δι᾿ 
ἀσθένειαν, τῷ μὴ δύνασθαι πολὺν κινεῖν ἀέρα ἀλλ᾽ ὀλέγον, 

φωνεῖ, δὶς διὰ πασῶν δέ; ἢ ὅτι ἡ δὲς δὶ᾽ ὀξειῶν οὐ δὶς διὰ 25 ὁ δ᾽ ὀλίγος ταχὺ φέρεται, ἐν δὲ τῷ ἄδειν τὸ ὑξὺ δυνά- 
τεττάρων ἐςΐίν, τὸ δὲ διὼ τεττάρων καὶ διὰ πέντε. 

Διὰ τί ἡ διὰ πασῶν καλλίστη συμφωνία; ἢ ὅτι ἐν 
ὅλοις ὅροις οἱ ταύτης λόγοι εἰσίν, οἱ δὲ τῶν ἄλλων οὐκ ἐν 
ὅλοις; ἐπεὶ γὰρ διπλασία ἡ νήτη τῆς ὑπάτης, οἷα ἡ νήτη 

μέως σημεῖον. τὸ μὲν γὰρ σφοδρῶς φερόμενον ταχὺ φέ- 
ρεται, διὸ τὸ ὀξὺ δυνάμεως σημεῖον. διὸ καὶ οἱ ἑκτικοὶ 
ὀξύφωνοι. καὶ ἔργον τὰ ἄνω ἄδειν" τὰ δὲ βαρέα κάτω. 

Διὼ τί ῥυθμῷ καὶ μέλει καὶ ὅλως ταῖς συμφωνίαις 38 
δύο, ἡ ὑπάτη ἦν, καὶ οἷα ἡ ὑπάτη δύο, ἡ νήτη τέσσαρα, 30 χαίρεσι πάντες; ἣ ὅτι ταῖς κατὰ φύσιν κινήσεσι χαίρομεν 

καὶ ἀεὶ οὕτως. τῆς δὲ μέσης ἡμιόλια. τὸ γὰρ διὰ πέντε 
ἡμιόλιον ὑκ ἐν ὅλοις ἀριθμοῖς ἐςίν" οἷον γὰρ ἕν τὸ ἔλατ- 
τον, τὸ μεῖζον τοσοῦτον δὲ καὶ ἔτι τὸ ἥμισυ. ὥςε οὐχ 

ὅλα πρὸς ὅλα συγκρίνεται, ἀλλ᾽ ἔπεςι μέρη. ὁμοίως δὲ 

κατὰ φύσιν; σημεῖον δὲ τὸ τὰ παιδία εὐθὺς γενόμενα 

χαίρειν αὐτοῖς. διὰ δὲ τὸ ἔθος τρόποις μελῶν χαίρομεν. 
ῥυθμῷ δὲ χαίρομεν διὰ τὸ γνώριμον καὶ τεταγμένον ἀρι- 
θμὸν ἔχειν, καὶ κινεῖν ἡμᾶς τεταγμένως" οἰκειοτέρα. γαὼὶρ ἡ 

καὶ ἐν τῷ διὰ τεττάρων ἔχει" τὸ γὰρ ἐπίτριτόν ἐςιν ὅσον 35 τεταγμένη κίνησις φύσει τῆς ὠτάκτου, ὥςε καὶ κατὼ φύ- 
» ἃ Ὶ ἔτ ἃ » ΄ »,,.2 ΝΗ Ἀν τεμεῖν ὃ καὶ ἔτι ἦν τῶν τεττάρων ἐπίτριτόν ἐςιν. ἢ ὅτι 

τελεωτάτη ἐξ ὠμφοτέρων ἶσα, καὶ ὅτι μέτρον τῆς μελῳ- 
δίας διὰ παντὸς τῇ φερομώς ἡ κατὰ μέσον κίνησις σφο- 

σιν μᾶλλον. σημεῖον δέ" πονοῦντες γὰρ καὶ πίνοντες καὶ 
Σ ’ὔ Υ ον ΄ ἐσθίοντες τεταγμώα σωζομεν καὶ αὔξομεν τὴν φύσιν καὶ 
τὴν δύναμιν, ἄτακτα δὲ φθείρομεν καὶ ἐξίσταμεν αὐτήν" 

1. αθύρσοις 6. 12. τὸ οἵἷὰ 65. ἢ τῶν μέτρων τραγωδίαις Χο. ἢ 15 εἱ 2ά εἱ 26 οἱ 85 εἱ 36. τεσσάρων Χο. ἢ 17. τήττην 65. ἢ 

τότω ΧΑ, Ἱ 19. ἀπὸ τῷ ὀξέος οτχλ 5 ΧΉ7κ. ἢ 21. γίεσθαι (5. }} 22. παραχόρδυ 05 ΧΆ . ἢ 23. ὑπὸ Χο. ᾿Π 25. οὐ] οὐδὲ 05 Χ. 7... ἢ 
28. ἄλλοις 5. ἢ οἵ οὐ Χ9. ἢ ταύτης οπὶ (“Χ. 475. ἢ 29. ἡ νήτη διπλασία Χο. ἢ ὅσα (557. 1 831. γὰρ] δὲ Χ.5. 1} 83. δὲ] τεῦ ἢ 
τὸ οπὶ (575. Ε 36. τεμεῖν ὃ] τ᾽ ἐκεῖνοῦ 1} 37. ἐξ] ἡ ἐξ 7. 

2. φαινομένα Δία. 5. τὸν πόνον Κο, τῶν πόνων (5. ἢ 6. τιγὸς φορά ΧΑ. ἢ 9. κινηθῆ οπὰ Χ5. 410. πως οἠχ (5. 1 22. τε (Ὁ 

Χο. Ἱ 24. κινεῖν πολὺν 64. ἢ 25. δ᾽ ὀλίγος] δὲ λόγος 5. 11 ἐν -- 28, ὀξύφωνοι οπχλ 5. ἢ 27. εὐκτικὰ Χο 76, ἢ 80. ἢ ὁπὶ 67. ἢ 

834. τεταγμύοι Χί“. 
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αἱ γὰρ νόσοι τὴς τῷ σώματος ὁ κατὰ φύσιν τάξεως κινή- 
σεις εἰσί. συμφωνίᾳῳ δὲ χαίρομεν, ὅτι κρᾶσίς ἐς λόγον 
ἐχόντων ἐναντίων πρὸς ἄλληλα. ὁ μὲν ἦν λόγος τάξις, ὃ 
ἦν φύσει ἡδύ. τὸ δὲ κεκραμένον τοῦ ἀκράτου πᾶν ἥδιον, 

Διὼ τί δὶς μὲν δι᾿ ὀξειῶν ἢ δὲς διὰ τεττάρων ἀ συμ- ἀϊ 
φωνεῖ, δὶς διὰ πασῶν δέ; ἢ ὅτι τὸ μὲν διὰ πώτε ἐςὶν ἐν 

ἡμιολίῳ λόγῳ, τὸ δὲ διὰ τεττάρων ἐν ἐπιτρίτῳ; ὄντων δὲ 
ἡμιολίων τριῶν ἑξῆς ἀριθμῶν ἢ ἐκιτρίτων, οἱ ἄκροι πρὸς 

ἄλλως τε κἂν αἰσθητὸν ὃν ὠμφοῖν τοῖν ἄκροιν ἐξ ἴσου τὴν 5 ἀλλήλες ὑδένα λόγον ἔξυσιν" ὅτε γὰρ ἐπιμόριοι ὅτε πολ- 

δύναμιν ἔχοι ἐν τῇ συμφωνίᾳ ὁ λόγος. 
39 Διὰ τί ἥδιόν ἐςι τὸ σύμφωνον τῇ ὁμοφώνου; ἃ καὶ 

τὸ μὲν ἀντίφωνον σύμφωνόν ἐςι διὰ πασῶν; ἐκ παίδων 

γὰρ νέων καὶ ἀνδρῶν γίνεται τὸ ἀντίφωνον, οἱ διες σι τοῖς 

λαπλάσιοι ἔσονται. τὸ δὲ διὰ πασῶν ἐπειδή ἐς ιν ἐν διπλα- 

σίῳ λόγῳ, δὶς τότε γινομένε ἐν τετραπλασίῳ λόγῳ ἂν εἶεν 
οἱ ἄκροι πρὸς ἀλλήλους. ὥστ᾽ ἐκεὶ συμφωνία εὔλογον 
ἐχόντων φθόγγον πρὸς ἀλλήλους ἐςί, λόγον δὲ οἱ μὲν τὸ 

τόνοις ὡς νήτη πρὸς ὑπάτην. συμφωνία δὲ πᾶσα ἡδίων τὸ δὶς διὰ πασὼν διάλειμμα ἔχοντες πρὸς ἀλλήλες φθόγγοι 

ἁπλοῦ φθόγγου (δι᾽ ἃ δέ, εἴρηται, καὶ τότων ἡ διὰ πα- ἔχουσιν, οἱ δὲ τὸ δὶς διὰ τεττάρων ἢ δὶς διὰ πώτε οὐκ 

σῶν ἡδίςη" τὸ ὁμόφωνον δὲ ἁπλοῦν ἔχει φθόγγον. μα- ἔχουσιν, οἱ μὲν δὶς διὰ πασῶν σύμφωνοι εἶεν ὧν, οἱ δ᾽ 

γαδίζουσι δὲ ἐν τῇ διὰ πασῶν συμφωνίᾳ, ὅτι καθάπερ ἐν ἕτεροι ὅ, διὰ τὼ εἰρημένα. 
τοῖς μέτροις οἱ πόδες ἔχουσι πρὸς αὑτοὺς λόγον ἴσον πρὸς Διὼ τί, ἐάν τις ψήλας τὴν νήτην ἐπιλάβῃ, ἡ ὑπάτη 42 
[4 ἂ ΄, ν ἃ ἃ ΥΓ [2 καὶ ε» “ ,ὔ δὶ -νν - »᾽Ἢ»,,ἂν Ω αἱ ͵ὕ 
ἦσον ἢ δύο πρὸς ἕν ἢ καί τινα ἄλλον, οὕτω οἱ ἐν τῇ 15 μόνη δοκεῖ ὑπηχεῖν; ἢ ὅτι ἡ νεάτη λήγουσα καὶ μαραινο- 

συμφωνίᾳ φθόγγοι λόγον ἔχουσι κινήσεως πρὶς αὑτούς. 
τῶν μὲν οὖν ἄλλων συμφωνιῶν ἀτελεῖς αἱ θατέρου κατα- 
ςροφαί εἰσιν, εἰς ἥμισυ τελευτῶσαι" διὸ τῇ δυνάμει οὐκ 
ἴσαι εἰσίν. οὖσαι δὲ ἄνισοι, διαφορὰ τῇ αἰσθήσει, καθάπερ 

μόνη ὑπάτη γίνεται; σημεῖον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ὑπάτης τὴν 

νεάτην δύνασθαι ἄδειν᾽ ὡς γὼρ οὔσης αὐτῆς ῳδὴς νεάτης, 
τὴν ὁμοιότητα λαμβάνουσιν ὠπ’ αὐτῆς. ἐπεὶ δὲ καὶ ἠχὼ 

φδή τίς ἐςιν, ἁφή ἐςι φωνῆς τῆς νεάτης ληγούσης, ἦχρς 
ΜΙΝ ΓῚ - Ω - -“ 

ἐν τοῖς χοροῖς, ἐν τῷ καταλύειν μεῖζον ἄλλων φθεγγο- 0 ὧν ὁ αὐτὸς τῷ τῆς ὑπάτης φθόγγῳ κινεῖ, εἰκότως τῇ 
μώοις ἐςίν. ἔτι δὲ ὑπάτῃ συμβαίνει τὴν αὐτὴν τελευτὴν 
τῶν ἐν τοῖς φθόγγοις περιόδων ἔχειν. ἡ γὰρ δευτέρα τῆς 
νεάτης πληγὴ τοῦ ἀέρος ὑκάτη ἐςΐν. τελευτώσαις δ᾽ εἰς 
ταὐτόν, οὐ ταὐτὸν ποιούσαις, ἕν καὶ κοινὸν τὸ ἔργον συμ- 

ὁμοιότητι τὴν ὑπάτην ἡ νήτη δοκεῖ κινεῖν. τὴν μὲν γὰρ νεά- 

τὴν ἴσμεν οὗ κινεῖται ἐκιληφθεῖσα" τὴν δὲ ὑπάτην αὐτὴν 

ὁρῶντες ἀκαταληπτον οὖσαν, καὶ φϑόγγου αὐτῆς ὠκύοντες, 
ὔ »7] ᾽ » ΄ Ω “ εν ή ταύτην οἰόμεθα ἠχεῖν" ὅπερ ἐπὶ πολλῶν ἡμῖν συμβαζει, 

βαύνει γίνεσθαι, καθώπερ τοῖς ὑπὸ τὴν δὴν κρούεσιν᾽ καὶ 25 ἐφ᾽ ὧν μήτε τῷ λογισμῷ μήτε τῇ αἰσθήσει δυνάμεθα 
γὰρ οὗτοι τὰ ἄλλα οὐ προσαυλοῦντες, ἐὰν εἰς ταὐτὸν κα- 
ταστρέφωσιν, εὐφραίνουσι μᾶλλον τῷ τέλει ἢ λυποῦσι 
ταῖς πρὸ τοῦ τέλους. διαφοραῖς, τῷ τὸ ἐκ διαφόρων τὸ 
κοινόν, ἥδιστον ἐκ τοῦ διὼ πασῶν γίνεσθαι. τὸ δὲ μαγα- 

εἰδῆσαι τὸ ἀκριβές. ἔτι εἰ πληγείσης τῆς νεάτης μάλιστα 
ἐντεταμένης συμβαίνει τὸν ζυγὸν κινεῖσθαι, οὐδὲν ὧν εἴη 

θαυμαςόν. κινηθώτος δὲ πώσας τὰς χορδὰς συγκινεῖσθαι 
καί τιν᾽ ἦχον ποιεῖν ἀκ ἄλογον. ταῖς μὲν ἦν ἄλλαις ὁ τῆς 

δίζειν ἐξ ἐναντίων φωνῶν. διὰ ταῦτα ἐν τῇ διὰ πασῶν 30 νεώτης φθόγγος ἀλλότριός ἐξι καὶ λήγων καὶ ὠρχόμενος, 
μαγαδίζουσιν. 

ἂ 
(0 Διὰ τί ἥδιον ἀκούουσιν ἀδόντων ὅσα ἀν προεπιστά- 

, “- .“ ἊΝ ΝΣ »"Ὕ᾿ ͵7 
μενοι τύχωσι τῶν μελῶν, ἢ ἐὰν μὴ ἐπιστῶνται; πότερον 

ὅτι μᾶλλον δῆλός ἐςιν ὁ τυγχάνων ὥσπερ σκοπῇ, ὅταν 

τῇ δὲ ὑπάτῃ λήγων ὁ αὐτός. ἕ προστεθέντος τῇ ἰδίᾳ αὐτῆς 
,ὕ » ἢ ΄ νΣ; ΣΝ ““ ᾽ Δ Υ ᾽ 

κινήσει, ἐκείνης δόξαι πάντ᾽ αὐτὸν εἶναι οὐθὲν ἄτοπον. ἔς αι 

δὲ μείζων ἢ ὁ κοινὸς τῶν λοιπῶν χορδῶν ἥχος, ὅτι αἱ μὲν 
ὑπὸ τῆς νεάτης καθάπερ ὠσθεῖσαι μαλακῶς ἤχησαν, ἡ 

γνωρίζωσι τὸ ἀδόμενον; γνωριζόντων δὲ ἡδὺ θεωρεῖν. ἢ ὅτι 35 δὲ νεάτη πάσῃ τῇ αὐτῆς δυνάμει, ἦσα αὐτῶν σφοδροτάτη. 
ἌΣ ψ.ν Ν “Ὁ Ν ’ Υ ΄ συμπαθής ἐςὶν ὁ ἀκροατὴς τῷ τὸ γνώριμον ἄδοντι; συνῴδει 

ὲρ αὐτῷ. ἄδει δὲ πᾷ θὼς ὁ μὲὴ δια ἀνα γὰρ αὐτῷ. ἄδει δὲ πᾶς γεγηθὼς ὁ μὲὴ τινα ἀνάγκην 
ποιῶν τοῦτο. 

ὥστε εἰκότως καὶ τὸ δευτερεῖον αὐτῆς κρεῖττον ἂν εἴη ἡ 

τὸ τῶν ἄλλων" ὥστε καὶ βραχείας κινεῖσθαι, ὡς αὐτῆς τε 

γεγενημένης. 

4. αἢ καὶ 65. ΠΤ κυήσεις ΧΎΤΟ, 1 5. ἐξ ἴσου τὴν] ἐξιοῦσι δὲ 65. 1 6. ἐν οπὶ 65. ἢ ὁ οτὰ Ο. ΧΉ γώ. || Ἴ. τὸ] τὴν γσ. 11 9. οἱ] 
οἷον (5, [ 10. πρὸς τὴν ὑπάτην Χο. ἢ 12. δὲ οπὶ 4 Χ 7. | 16. πρὸς τοὺς αὐτούς Χα. ἢ 19. διαφθορὰ (5, διαφθορὰν 6. 1 20. ἅλ-᾿ 

λον τ ἢ 22. δευτέρα] ϑατέρα (5. ἢ 23. τελευτῶσα 64 Χ 975. ἢ] 29. τὴν 6575. ἢ} μαγιδεῖν Χ.7ι, μαδιδεῖν 65. ἢ 38. τῶτο ποιῶν Χσ. 
4. 3] ἢ καὶ 65. 5. ὑδὲν ἄλογον 65. ἢ 7. τετραπλασίονι Χα. ᾿ἃ 9. φθόγγων ΔΎ475. 1 44, ψιλὰς Οον, ἴσως λήψας κασ. Τ Ῥοδὶ 

ἐπιλάβη ΟΟΟΎΤουα ἣ ἡ ὑπάτην ἐπιλάβη. || 17. δύνασθαι --- 18. λαμβάνουσι, δύνουσι 65. ἢ 21. κινεῖν δυκεῖ Χσ. [1 22. 

Ἶ Ο,ΧΎ7κ. 11 31. ἡ 05Χ.57.5. }} 37. αὐταῖς 7. 

οὐ 65.126. «ἢ 

Ἀ2 



922 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ [90. 

48 ὀξὺ ὦσαι ἢ βαρύ; ᾧδωσι γὴν ὀξὺ μᾶλλον, καὶ ἐν ᾧ ᾧδο- 
ὔ 

σιν, ὡμαρτανουσιν. 

Διὰ τί ἥδιον τῆς μονῳδίας ἐςὶν ἐάν τις πρὸς αὐλὸν ἡ 
λύραν ᾧδη: ἢ ὅτι πᾶν τὸ ἥδιον μιχθὲν ἡδίονι ἕν ἐςιν; ὁ 

δὲ αὐλὸς ἡδίων τῆς λύρας, ὥςε καὶ ἡ ὠδὴ τότῳ μιχθεῖσα Διὰ τί οἱ ἀρχαῖοι ἑπταχόρδους ποιοῦντες τὼς ὡρμο- 4 
ἢ λύρα ἡδίων ἂν εἴη, ἐπεὶ τὸ μεμιγμένον τῷ ὠμόιτου ἥδιόν νίας τὴν ὑπάτην ἀλλ᾽ οὐ τὴν νήτην κατέλιπον; ἢ οὐ τὴν 

ἐςιν, ἐὰν ὠμφοῖν ἅμα τὴν αἴσθησίν τις λαμβάνῃ. οἶνος 5 ὑπάτην ἀλλὰ τὴν νῦν παραμέσην καλουμένην ὠφήρεν καὶ 
γὰρ ἡδίων τῷ ὀξυμέλιτος διὰ τὸ μεμῖχθαι μᾶλλον αὑτοῖς τὸ τονιαῖον διώςημα; ἐχρῶντο δὲ τῇ ἐσχάτῃ μέσῃ τὰ ἐπὶ 
τὼ ὑπὸ τῆς φύσεως μιχθώτα ἢ ὑφ᾽ ἡμῶν. ἔςι γὰρ καὶ τὸ ὀξὺ πυκνῦ" διὸ καὶ μέσην αὐτὴν προσηγόρευσαν. ἢ ὅτι 
ὁ οἶνος μοιτὸς ἐξ ὀξέος καὶ γλυκέος χυμῶ. δηλῦσι δὲ καὶ ἦν τῷ μὲν ἄνω τετραχόρδου τελευτή, τοῦ δὲ κάτω ἀρχρ, 
αἱ οἰνώδεις ῥοαὶ καλούμεναι. ἡ μὲν οὖν δὴ καὶ ὁ αὐλὸς καὶ μέσον εἶχε λόγον τόνῳ τῶν ἄκρων; 

μίγνυνται αὑτοῖς δ᾽ ὁμοιότητα (πνεύματι γὰρ ἄμφω γί τὸ Διὰ τί οἱ ἐν τραγῳδίᾳ χοροὶ ὅϑ᾽ ὑποδωριςὶ ἴθ᾽ ὑπο-- 48 
νεται ὁ δὲ τῆς λύρας φθόγγος, ἐπειδὴ ὁ πνεύματι γίεται φρνγιςὶ ἄδεσιν; ἢ ὅτι μέλος ἥκιςα ἔχουσιν αὗται αἱ ἀρ-- 
ἢ ἧττον αἰσθητὸν ἢ ὁ τῶν αὐλῶν, ἀμικτότερός ἐςι τῇ φωνῇ" μονίαι, οὗ δεῖ μάλιςα τῷ χορῷ; ἦθος δὲ ἔχει ἡ μὲν ὑπο- 

“ποιῶν δὲ διαφορὰν τῇ αἰσθήσει ἧττον ἡδύνει, καθάπερ ἐπὶ φρυγιςὶ πρακτικόν, διὸ καὶ ἕν τε τῷ Τηρυόνῃ ἡ ἔξοδος καὶ 

τῶν χυμῶν εἴρηται. ἔτι ὁ μὲν αὐλὸς πολλὰ τῷ αὑτῷ ἴχῳ ἡ ἐξόπλισις ἐ ἐν ταύτῃ πεποίηται, ἡ δὲ ὑποδωριςὶ βεγδλες 

καὶ τῇ ὁμοιότητι συγκρύπτει τῶν τῷ ᾧδὰ ὦ ἁμαρτημάτων, οἷ (5 πρεπὶς καὶ φάσιμον, διὸ καὶ κιθαρῳδικωτάτη ἐ ἐςὶ τῶν ἐρ- 
δὲ τῆς λύρας φθόγγοι ὄντες ψιλοὶ καὶ ὠμικτότεροι τῇ φωνῇ, μονιῶν. ταῦτα δ᾽ ἄμφω χορῷ μὲν ἀνάρμοςα, τοῖς δὲ ἀπὸ 
καθ᾽ ἑαυτὸς θεωρόμενοι καὶ ὄντες αὐτοῖς συμφανὴ ποῶσι σκηνῆς οἰκειότερα. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ἡρώων μιμηταί" οἱ δὲ 
τὴν τὴς ὠδῆς ἁμαρτίαν, καθάπερ κανόνες ὄντες αὐτῶν. πολ- ἡγεμόνες τῶν ἀρχαίων μόνοι ἦσαν ἥρωες, οἱ δὲ λαοὶ ἄν- 
λῶν δὲ ἐν τῇ ὠδὴ ἁμαρτανομένων, τὸ κοινὸν ἐξ ἀμφοῖν θρωποι, ὧν ἐςὶν ὁ χορός. διὸ καὶ ὡρμόζει αὐτῷ τὸ γοερὸν 

ἀναγκαῖον χεῖρον γίνεσθαι. 20 καὶ ἡσύχιον ἦθος καὶ μέλος" ἀνθρωπικὼ γάρ. ταῦτα δ᾽ 
ἀά Διὰ τί τῶν μὲν ἑπτὼ μέση καλεῖται, τῶν δὲ ὀκτὼ ἔχεσιν αἱ ἄλλαι ἁρμονίαι, ἥκιςα δὲ αὐτῶν καὶ ὑποφρυγις [" 

᾿ Ἷ λον ε ΄ μ᾿ ες 7 Ν 
ὑκ ἔςι μέσον; ἢ ὅτι ἑπτάχορδοι ἦσαν αἱ ἁρμονίαι τὸ πα- 

λαιόν, τὼ δὲ ἑπτὰ ἔχει μέσον; ἔτι ἐπειδὴ τῶν μεταξὺ τῶν 
ἄκρων τὸ μέσον μόνον ἀρχή τίς ἐςὶν (ἔςι γὼρ τῶν θάτερον 

2 θ Ν Ν Ὶ , Ν Ν᾿ Ἂν ’ ΄ ἐνθουσιαςικὴ γὰρ καὶ βακχική. κατὼ μὲν ὧν ταύτην πά- 
σχομῶν τι" παθητικοὶ δὲ οἱ ὠσθενεῖς μᾶλλον τῶν δυνατῶν 
εἰσί, διὸ καὶ αὕτη ὡρμόττει τοῖς χοροῖς" κατὼ δὲ τὴν ὑπο- 

τῶν ἄκρων νευόντων ἦν τινι διαςήματι ἀνὰ μέσον ὃν ἀρχή), Ὡς δωριςὶ καὶ ὑποφρυγιςὶ πράττομεν, ὃ ἐκ οἰκεῖόν ἐξι χορῷ. 
τοῦτ᾽ ἔςαι μέσον. ἐπεὶ δ᾽ ἔσχατα μέσον ἐςὶν ἁρμονίας 
νεάτη καὶ ὑπάτη, τύτων δὲ ἀνὰ μέσον οἱ λοιποὶ φθόγγοι, 
ὧν ἡ μέση καλουμέη μόνη ἀρχή ἐςι θατέρου τετραχόρδα, 
δικαίως μέση καλεῖται. τῶν γὼρ μεταξύ τινων ἄκρων τὸ 
"μέσον ἦν ἀρχὴ μόνον. 

ἀδ 

46 

Διὰ τί οἱ πολλοὶ ἄδοντες σώζουσι μᾶλλον τὸν ῥυθμὸν 
ἢ οἱ ὀλίγοι; ἢ ὅτι μᾶλλον πρὸς ἕνα τε καὶ ἡγεμόνα βλέ- 
πουσι, καὶ βραδύτερον ἄρχονται, ὥςε ῥᾷον τῷ αὐτῷ τυγ- 

χαάνυσιν; ἐν μὲν γαρ τῷ τάχει πλείων γίνεται ἡ ἁμαρτία, 
συμβαίνει δὲ τῷ ἡγεμόνι προσέχειν τὸς πολλές" ἰδιαζόμε- 35 

νος δὲ οὐδεὶς ὧν αὐτῶν διαλάμψειεν ὑπεράρας τὸ πλῆθος. 
ἐν δὲ τοῖς ὀλίγοις μᾶλλον διαλάμπεσιν' διὸ καθ᾽ αὐτὸς ἐν 
αὐτοῖς μᾶλλον ὠγωνίζονται ἢ πρὸς τὸν ἡγεμόνα. 

Διὰ τί ἐπὶ τὸ ὀξὺ ἀπάδουσιν οἱ πλεῖςοι; ἢ ὅτι ῥᾷον 

4. ἐφ] ἀκύομεν Χ.“, ἢ τις οχα 2 Χ 75." 
12. τῶν] τῶν αἰσθητῶν Οὐ. ' 17. κατ᾽ αὐτὸς Α΄ 7. 

ἔστι γὰρ ὁ χορὸς κηδευτὴς ἄπρακτος" εὔνοιαν γὰρ μόνον 
παρέχεται οἷς πάρες:ν. 

Διὰ τί τῶν τὴν συμφωνίαν ποιόντων φθόγγων ἐν τῷ 49 

βαρυτέρῳ τὸ μαλακώτερον; ἢ ὅτι τὸ μέλος τῇ μὲν αὐτοῦ 
30 φύσει μαλακόν ἐςι καὶ ἠρεμαῖον, τῇ δὲ τὰ ῥυθμὲ μίξει 

τραχὺ καὶ κινητικόν; ἐπεὶ δὲ ὁ μὲν βαρὺς φθόγγος μα- 
λακὸς καὶ ἦἠρεμαῖός ἐξιν, ὁ δὲ ἐξὺς κινητικός, καὶ τῶν 
ταὐτὸ μέλος ἐχόντων εἶ ἂν μαλακώτερος ὁ βαρύτερος ἐν 
ταὐτῷ μέλει μᾶλλον" ἣν γὰρ τὸ μέλος αὐτῷ μαλακόν. 

Διὼ τί ἴσων πίθων καὶ ὁμοίων ἐὰν μὲν ὁ ἕτερος κενὸς 50 
ὁ δὲ ἐ ἕτερος εἰς τὸ ἥμισυ διάμεςος, διὰ πασῶν συμφωνεῖ. 

ῶ: ἢ ὅτι διπλασία γίνεται καὶ ἡ ἐκ τοῦ ἡμίσεος τὰς ΕΟ ΠΕ Ω 

Ἰὰς κενῇ; τί γὰρ διαφέρει τῦτο ἢ ἐπὶ τῶν συρίγγων; δὸ-- 
ἴ γὰρ ἡ θάττων κίησις ὀξυτέρα εἶναι, ἐν δὲ τοῖς μείζοσι 

ἢ] καὶ ΣΦ. 3. ἡδίω ΟὙΧΉΖΈ. ἢ 8. ὁ οἷνος ὃ (5, οἷνος ὁ ΧΉ Χο. ἢ 9. μὰ νωδυ χουν : 

5. καλουμένην ταραμέσην Χ“. ἢ 6. τῇ ἰσχάτη τῇ μέση (5. ἢ 12. ἔχει οαὶ 04 Χ2 7. ἢ 23. δὲ] γὰρ 65. ἢ 29. τὸ Ροβὲ ὅτι οἵα 
“Χο. ἢ 34. αὐτὸ 6». 
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βραδύτερον ὁ ἀὴρ ἀπαντῷ, καὶ ἐν τοῖς διπλασίοις τοσότῳ, αὐαίνεται καὶ καταγηράσκει" τὰ δὲ βραδέως καὶ κατὼ 
καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἀνάλογον. συμφωνεῖ δὲ διὰ πασῶν καὶ λόγον. δι᾿ ἣν μὲν ὃν αἰτίαν τὼ μὲν βραχύβια τὰ δὲ μα- Ὁ 
ὁ διπλασίων ἀσκὸς πρὸς τὸν ἥμισυν. κρόβιά ἐςιν, ἄλλος ἔξω λόγος" ἐπεὶ δ᾽ ἔςι πᾶσιν ὅρος ἡ 

τὸ σπέρματος τελείωσις, ἀνάγκη τοῖς μὲν βραχυβίοις ἅπαξ 

ΕΣ] ὀλιγάκις ἐνεγκεῖν καρπόν, τοῖς δὲ μακροβίοις, χολλάκις, 
ὥςε τὼ μὲν ἀσϑενέξατα ἅπαξ ἐνέγκοι (διὸ ἀνάγκη αὐαΐ- 
νεσθα!)" καὶ τότων τὰ μὲν δυνάμενα ἐνιαυτῷ ἐπέτεια εἶναι, 
τὼ δέ, ὥσπερ τὸ ἱπποσέλινον, τῷ ὑςέρῳ ἔτει, ὥσπερ τὼ 
δένδρα καὶ τὰ φυτά, 

Διὰ τί σελίνου, ἐάν τις περιορύξας μέχρι κάτω πρὸς 8 
τὼς ῥίζας περιβάλλῃ τῶν καχρυδίων, εἶτα ἄνωθεν τὴν γῆν, 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ [96. Κ. 

ἙΚ. ΟΣἈ ΠΕΡῚ ΘΑΜΝΟΥ͂Σ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΩΔΗ. 

Διὰ τί τὸ ἁλυκὸν ὕδωρ τὰ μὲν σέλινα δέχεται, τὸ 
δὲ πράσον ἕ; ἢ ὅτι τῷ μὲν ἀσθενεῖς αἱ ῥίζαι, τῷ δὲ ἰσχυ- 
ραΐ; τὸ δὲ ἰσχυρότερον ὠπαθέςερον. 

2 Διὰ τί λέγεται “μίθην ἐν πολέμῳ μήτ᾽ ἔσθιε μήτε 
φύτευε;" ἢ ὅτι καταψύχει τὰ σώματα; δηλοῖ δὲ ἡ τοῦ 10 

σπέρματος φθορα. τοῦτο δὲ ὑπεναντίον πρὸς ἀνδρείαν καὶ 
θυμὸν ταὐτὸν ὃν τῷ γέφει. καὶ ὕτως ἄρδη, παμμεγέθεις γίνονται αἱ ῥίζαι; ἢ διότι τὸ 

ῷ Διὰ τί ἔνια ἄνθος ἔχοντα ἄκαρπα ἐςιν, οἷον σίκυος καχρύδιον θερμὸν ὃν καὶ σομφὸν κατέχει μὲν σύνολκον 
καὶ κολόκυνθα καὶ ῥόα; ἢ ὑκ ἄκαρπα, ἀλλὰ ταῦτα καρ- τὴν τροφὴν καὶ ὁ προΐεται ἄνω, πέττει δὲ θερμὸν ὄν, ὥςε 
«ὅς ἐστιν; περικάρπιον γῶν ἐςὶ τὸ ἀνθῶν, ὁ δὲ σίκυος περι- 15 πολλὴν τὴν αὔξησιν γίνεσθαι; 

καίριον. Διὰ τί, ἐάν τις τὼς κολοκύνθας εὐθὺς μικρὰς οὖσας 9 
Διὰ τί τῶν φυομένων τὰ μὲν ἑψανά, τὰ δὲ ὠμὰ κρύψῃ τῇ τῇ γῇ ἢ τὸς σικύους, μείζες γίνονται; ἢ διότι τὼ 

βρωτά; ἢ ὅσων οἷ χυμοὶ μὴ εὐθὺς ἐδώδιμοι, τότων πυρω- πνεύματα καὶ ὁ ἥλιος ζηραίνοντα ἀφαιρῦνται τὴν αὔξη- 
θέντων γλυκύτεροι γίνονται ὑπὸ τῷ θερμῷ, ὅσων δὲ εὐθύς, σιν, καὶ τὸς ὄγκους ἐλάττους μὲν ποιῶσι πάντων, ςιφρο- 
καὶ ὠμὰ ἐδώδιμα; ἐν προσηνέμοις 

Ἔ 

20 τέρους δέ, ὥσπερ καὶ τῶν δίνδρων τά τε ἐν 
5 Διὼ τί τὰ μὲν ἑψανά, τὼ δὲ ὀπτανώ; ἢ ὅτι τὰ μὲν καὶ ἑλώδεσι καὶ τὼ ἐν κοίλοις καὶ ἐφύδροις (τὰ μὲν γὰρ 
ὑγρότερα ὁ τοσῦτον, τὰ δὲ ξηρότερα ὁ μᾶλλον ξηρανθῆναι μεγάλα, γίνονται καὶ σομφά, τὰ δὲ μικρὰ καὶ πύξρά)" 
δεῖ: ἑψέμενα, δὲ πάντα ὑγρότερα καὶ μαλακώτερα. τὼ δὲ ἐν δὲ τῇ γῇ κρυφθέντα ἐναντία πάσχοντα ἐναντίως ἀπο- 
ἧττον ὑγρὼ ὧν πυρωθῆ, γίνεται ζηρώ. βαίνει. ὁμοίως δὰ καὶ τὰ εἰς ἀγγεῖα τιθέμενα, σύκυοι εἰς 

6 Διὼ τί δὲ τὰ μὲν ἄβρωτά ἐςι τὼ δὶ βρωτά; ἢ διὼ 25 νάρθηκας κοίλους ἢ καλυπτῆρας καὶ ῥοιαὶ καὶ μῆλα εἰς 

τὸς χυμύς; ὅσα γὰρ καὶ ὠμὼ ἀπέπτυς ἔχει καὶ πυρόμενα χύτρας, τὰ μὲν μεγώλα σομφὼ δέ, οἱ δὲ μικροὶ ςερροὶ 
μὴ μεταβάλλει, ἄβρωτα. ὅσων δὲ βρωτὸς μὲν ὁ χυμὸς αὐξανόμενοι, μὴ εἰς ἀντίτυπον. αἰτία δὲ ἡ τροφὴ πλείων 
ἰσχυρότερος δέ, ταῦτα ἡδύσματά ἐςιν" τὼ γὰρ ἐν μικρῷ γινομώη διὰ τὸ μήτε ἀποπνεῖσθαι μήτε ξηραίνεσθαι" τὸ 
ἔχοντα πολλὴν δύναμιν τῶν βρωτῶν ἡδυντικὼ τῶν ἐν πολλῷ. γὰρ ὠποςέγον κωλύει ταῦτα πάσχειν. 

Ἴ Διὰ τίνα αἰτίαν τὰ μὲν μέχρι σπέρματος τῶν φυτῶν 3 Διὰ τί τὰ σπέρματα τῶν δριμέων φυτῶν δριμύτερά10 
Ὦῷ, εἶτα ἐνεγκόντα, αὐαίνεται, οἷον ἡ πόα καὶ τὼ καλού- 

μενα λάχανα, τὰ δὲ ἦ, ὠλλὰ πολλάκις φέρει; καὶ τῶν 
μέχρι σκέώματος ζώντων τὰ μὲν πολλὼ ἐπέτεια, τὸ δὲ 
ἱπποσέλινον τῷ ὑςέρῳ ἔτει φέρει καρπόν, καὶ ἐνέγκαν ἐξ- 

ἐςιν ἢ αἱ ῥίζαι καὶ τὰ φύλλα; ἢ διότι ἐκ τῇ σπέρματος 
γίεται ὥπαντα, καὶ εἰς τὰ ἄλλα δίδοται μέρη ἐκ τότε, 
οἷονεὶ ἐνυπάρχοντα, ὥς φασί τινες, καὶ οἱ χυμοὶ καὶ αἱ 
ὀσμαΐ, ἐπεὶ καὶ αἱ ὀσμαὶ ἴδιοι γίνονται ἅμα τοῖς σπέρ- 

αυαΐεται; ἢ ἅπαντα μὲν μέχρι τέτου ἀκμαΐζει, ἕως ἂν 35 μασιν ἅπασιν. εἰ ἦν ἐκ τότε καὶ τοῖς ἄλλοις καὶ δριμύτης μέχρ μασ 
κατὰ τὸ σπέρμα ἀκμάζη;" ἐπεὶ καὶ οἱ ἄνθρωποι μέχρι 

τριάκοντα ἐτῶν ἐπιδιδόασιν, ὁτὲ μὲν τῷ πλήθει ὁτὲ δὲ τῇ 

παχύτητι. ὅταν δὲ μηκέτι δύνηται φέρειν, ὥσπερ ἐκεῖ, 

ὑπάρχει, εὔλογον καὶ αὐτὸ ὑπάρχειν μάλις α. 
Διὰ τί αἱ ῥαφανῖδες αἱ λεπταὶ δριμύτεραι; ἢ ὅτι 11 

αἱ μείζως διὰ τὸν χρόνον πεπεμμέναι μᾶλλον; 

4. τῦτο (5. Ἷ 3. διπλασίω (579, ἢ 6. σίληνα ΧΧ 5. 11. ἀνδρίαν 775. Π 13. σικυὸς 65. }} 411. ὠμὰ καὶ βρωτὰ ὅν. ἢ 18. ἰδώδ,- 

μοι εὐθὺς Χο. 1 29. τῶν ἰν πολλῷ] πολλῶ Χα, πολλῶν 4775, ἢ 31. εὐαινεγκόντα χα. ἢ ἀναίνεταί (275. 33. ἐχίτια ΟΚΟΝἜΟ “Χο, 

ἐφέτια. (575. 1 35. ἂν καὶ κατὰ ΟΚΝ6Ο“7 5. 

5. ὀλιγάκις τὸ ἐνεγκεῖν 64Χ 979. } 1. ἰφέτια 7279. ἢ 8. τὸ οἵα 5. ἢ 11. περιβάλη 975. ἢ 12. ἄρδην Υ5, ἄρδειν Χο. 44. 

προσίεται 04 Χ 67. 1 ὅν οπι 65. ἢ 18. ἀφαίρονται 65. 1} 20. ἐν οπι “Δ 475. ἢ 24. ἀγγεῖον Υ5. 1] τιθέμεθα ΧΑ. Π 25. καλυπτῖρας 
ΧΟΟῚ ῥοαὶ 0575. ἢ 26. κύθρας 47. ἢ 21. πλείν 6, ἢ 29. γὰρ] δὲ Χί6. 1 31. τῷ οτὰ .Χ.5. ἢ} 34. ἤδιοι (477. 



024 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κ. 

12 Διὰ τί ἡ κάππαρις οὐκ ἐθέλει ῥᾳδίως ἐν τοῖς ἐργασί. τὸ ἀπος ἔγειν τότες καὶ τὰ πνεύματα, τρέφει τὰ ὶ πὐξημένα; 
μοὶς γίνεσθαι χωρίοις (πολλοὶ γὼρ πεπείρανται καὶ ῥίζας τὰ δὲ διαμένειν αἴτιον τὸ ἔχιν τροφὴν ἐωμένων τῶν ῥιζῶν. 
μεταφέροντες καὶ σπέρματα καταβάλλοντες" ἐνιαχᾷῷῷξ γὰρ καὶ γὰρ ἐάν τις ἀφελὼν τὴν βλάςην, ὅταν καρποφορήσωσι, 
λυσιτελεῖ μᾶλλον τῶν ῥόδων), ἀλλὰ φύεται μάλιςα ἐπὶ καὶ ὠκοτεμὼν περισάζῃ καὶ καταπατήσῃ τὴν γὴν περὶ τὰς 

τῶν τάφων, ὅτι ἀβατώτατος ὁ τόπος ἐςΐν. περὶ δὲ δὴ τότε 5 ῥίζας, πρωΐμους οἴσει σικύες, ὡς δυναμένων σώζεσθαι τῶν 

καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, δεῖ λαβεῖν ὅτι ἐχ ἅπαντα ἐκ τῆς ῥιζῶν" οὐ γὰρ ἔςαι σίκυος τῶν προετείων. θῶττον δὲ αὐτοὶ 
αὐτῆς ὅλης γίνεται ἀδ᾽ αὔξεται, ἀλλ᾽ ἔνια ἐξ ἄλλων φθο- τῶν σπειρομένων οἴσουσι καρπὸν διὰ τὸ πολυ προῦπάρχειν 
ρᾶς καὶ ἐξ ἀρχῆς γίνεται καὶ αὐξάνεται, οἷον οἱ φθεῖρες τῷ ἔργε τῇ φύσει τὰς ῥίζας, τοῖς δὲ σπειρομένοις δεῖν γι 
καὶ αἱ τρίχες ἐν τῷ σώματι διαφθειρομένης τῆς τροφῆς, νέεσθαι τῦτο πρῶτον, ἐν ἢ περισάξεις ἀλέαν ποιεῖν, ὥςε σώ- 
καὶ ἀεὶ τὸ χεῖρον ἔχοντος. ὥσπερ ἕν καὶ τῶν ἐν σώματι το ζεσθαι καὶ θῶττον ἐνιέναι βλαςόν. διὸ καὶ ἐάν τις χειμῶ- 
ἔνια γίνεται ἐκ περιττώματος τροφῆς, τῦτο δ᾽ ἐςὶν ἀπεψία, νος φυτεύσῃ σπέρμα σικύου ἐν ταλαρίσκοις καὶ ἄρδηται 
καὶ ὕ μὴ ἐδύνατο κρατῆσαι ἡ φύσις, τὰ μὲν προχειρότατα θερμῷ καὶ εἰς τὸν ἥλιον ἐκφέρῃ καὶ παρὰ πυρὶ τιθῇ, πρώ 
εἰς κύςιν καὶ κοιλίαν ἀποκρίνεται, ἐξ ἐνίων δὲ ζῷα γίνεται, μοι σφόδρα ἔσονται, ἐὰν ὡς ἔχει ἐν τοῖς ταλάροις εἰς τὴν 

διὸ καὶ αὐξάνινται ταῦτα ἐν γήρᾳ καὶ νόσοις, οὕτως ἐν τῇ ἱκνεμένην ὥραν εἰς τὴν γὴν φυτεύσῃ. 

γῇἥ τὼ μὲν ἐκ πεπεμμένης τῆς τροφῆς γύεται. καὶ αὐξα; 45 Διὰ τί ἀρδεύεσιν ἔωθεν ἢ νυκτὸς ἢ δείλης; πότερον ἵνα 15 
νεται, τὰ δὲ ἐκ περιττωμότων καὶ ἐναντίως ἐχόντων. ἡ δὲ μὲὴ ὁ ἥλιος ἀναλώσῃ; ἢ ὅτι, ἐὰν ἢ θερμὸν τὸ ὕδωρ, δια» 
γεωργία πέττει καὶ ἐνεργὸν ποιεῖ τὴν τροφήν" ἐξ ὃ ἧς συνί. φθείρει τὰ ἀρδόμενα; 
στανται οἱ ἥμεροι καρποί, ἃ μὲν οὖν ἐκ τοιαύτης γίνεται Διὼ τί τὰ εὐώδη ἡ ἐρητοκαῖ, καὶ σπέρματα καὶ φυτά 
ἡμερότητος, ἥμερα καλεῖται διὰ τὸ ἀπὸ τέχνης ὠφελεῖσθαι ἢ ὅτι θερμὰ καὶ εὔπεπτα, τὰ δὲ τοιαῦτα οὐρητικά" ταχὺ 
ὥσπερ παιδευόμενα" ὅσα δὲ μὴ δύναται ἢ καὶ ἐξ ἐναντίως 2) γὰρ λεκτύνει ἡ ἐνῦσα θερμότης, καὶ ἡ ὀσμὴ ὁ σωματώδης, 
ἔχοντος συνίς ται, ταῦτα ἀγριά ἐς! καὶ ὑκ ἐθέλει γίνεσθαι ἐπεὶ καὶ τὰ μὴ εὐώδη, οἷον σκόροδα, διὰ τὴν θερμότητα 

ἐν γεωργησίμῳ. ἡ γὰρ γεωργία φέρει αὐτὰ παιδεύεσα" ἐκ οὐρητικά, μῶλλον μέντοι συντηκτικα, θερμὰ δὲ τὰ εὐώδη 
γὰρ φθορᾶς γύνεται. ὧν καὶ ἡ κπκαρίς ἐς ιν. σπῴματα, διότι ὅλως ἡ ὀδμιὴ διὰ θερμότητα, τινα γένεται" 

Διὰ τί, ἐάν τις ῥαφανίδων, ὅ ὅταν μάλιστα ἀκμάζωσι ὠλλὰ τὰ δυσώδη ἄπεπτά ἐστιν. δεῖ δὲ μὴ μόνον εἶναι 
τὸ χειμῶνος, ἀποτεμὼν τὼ φύλλα πεισάζῃ τὴν γὴν καὶ 25 θερμὰ ἀλλὰ καὶ εὕπεπτα, εἰ ἔσται ἐρητικά, ὅπως συγκα- 
κατακατήσῃ ὥστε ἀποστέγειν τὸ ὕδωρ, αὗται ἐν τῷ θέρει τιόντα λεπτύνῃ τὰ ὑγρά. : 
γίνονται ἄπλετοι τὸ κάχος; ἢ ὅτι τῷ μὲν μὴ φθείρεσθαι τὸ Διὰ τί θᾶττον ἐκκαυλεῖ τῶν λαχάνων τὰ ἐκ παλαιο- 11 
περισισάχθαι αἴτιον, κωλῦον τὸ ὕδωρ σήπειν; ἡ δὲ τροφή, τέρε σπέρματος, οἷον τριετῶς ἢ διετῶς, ἢ τὼ ἐκ τῶν προσφά- 

12 

14 

ἣν ἄνω ἀφίει εἰς τὸν βλαστόν, εἰσέρχεται εἰς αὐτήν, ὥστε 

ἀνάγκη αὐτὴν μείζω γίνεσθαι ἢ ὠφιέναι παραβλας νεσαν 3) 

ἄλλας ῥίζας, ὥσπερ τὰ κρόμμνα; καὶ γὰρ ταῦτα, ἐὰν 
μή τις ἐκτίλῃ ἐπέτεια ὠλλ᾽ ξώσῃ τὸν χειμῶνα, πολλακλά- 

σία γίνεται. τὰ μὲν οὖν κρόμμνα τῶν παραβλαστανόντων 
ἐςίν, ἡ δὲ ῥάφανος ὅ, ὥςε ἀνάγκη αὐτὴν γίνεσθαι παχεῖαν 
διὰ τὸ πᾶσαν λαμβάνειν τὴν τροφήν. 

Διὰ τί, ἐάν τις σικύες ἢ κολοκύνθας περὶ φρέαρ φυ- 
τεύσας, ὅταν ὡραῖοι ὦσι, καθεὶς εἰς τὸ φρέαρ ἀπος εγάση, 
γίνονται δὲ᾽ ἔτες χλωροί; ἢ διότι ἥ τε ἀπὸ τὸ ὕδατος ἀτμὶς 
ψύχουσα κωλύει ξηραίνεσθαι καὶ παρέχει θάλλοντα, καὶ 

35 

των; ἢ ὅτι ὡς ἐπὶ τῶν ζῴων θῶττον σπώμα φῴει τὸ ἀκ- 
μαζον, ὅτω καὶ τῶν σπερμάτων τὰ μὲν λίαν παλαιὰ ἐξόκ- Ὁ 
μάσται τὴν δύναμιν, τὰ δὲ ἀσθενέστερα διὰ τὸ ἔτι ἔχειν 
περίττωμα μὲ οἰκεῖον, τὰ δὲ μέσα τῷ χρόνῳ ἰσχυρότωτα 
ἀπεληλυθότος τοῦ ὑγροῦ" θᾶττον οὖν σπέμα φέρει. τὸ δὲ 
ἐκκαυλεῖν τῦτό ἐςιν᾽ ἐκ γὰρ τῷ καυλῦ τὸ σπέρμα. 

Διὼ τί πήγανον κάλλιστον καὶ πλεῖστον γίνεται, ἐάν 18 
τις ἐκφυτεύσῃ εἰς συκῆν; ἐκφυτεύεται δὲ περὶ τὸν φλοιὸν 
καὶ περιπλάττεται πηλῷ. ἢ ὅτι θερμότητος δέονται αἱ ῥίζαι 
τὸ πηγάνον καὶ ὠλέας (διὸ καὶ τὴν τέφραν ἐών τις περι- 
βάλλῃ, ὀνίνανται), ἡ δὲ συκῇ θερμή ἐςιν. δηλοῖ δὲ καὶ ὁ 
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ὀπὸς πάντων δριμύτατος ὧν, καὶ ὁ πολὺς καπνός. ἔχει νος καὶ τὰ τοιαῦτα θερμὼ ξζηρά ἐστιν ἠρέμα. δεῖ δὲ τὸ 
ὅν τοιαύτην θερμότητα καὶ ἰκμάδα οἷαν καὶ ἡ τέφρα, ὥξε μέλλον δάκρυον ποιήσειν δηκτικὸν καὶ ὑγρὸν εἶναι καὶ γὙλξ 
εἰ ἐκείνην ὀνίνησιν, ἀναγκαῖον καὶ ἐν τῇ συκῇ μάλιςα εὖὐσθε- σχρον. δὶὸ καὶ τὸ ἔλαιον ποιεῖ δακρύειν, ἀσθενῇ ἔχον δῆῇ- 

»"ν κα ὡ-. Ὅ Ἢ , ᾿ Ὁ Ἶ τὸ δ᾽ ἀπὸ τὰ ὃς ἀεὶ . διὰ ΄, Ν Ὶ ’, »- “ νεῖν, ὅσῳ ἡ μὲν τέφρα ἐκ ἐπιρρεῖ, τὸ δ᾽ ἀπὸ τῆς συκῆς ἀεὶ ἔξιν᾽ διὰ γλισχρότητα γὰρ καὶ λεκτότητα παραδῦνον ποιεῖ 
ἐπιρρεῖ, ἐκ ἀναλισκομών τῷ ὑγρῷ τῇ συκῇ. ὁ τὸν πόνον, καὶ τὴν σύντηξιν διὰ τὸν πόνον. τὸ δὲ κρόμμνυον 

49 Διὰ τί ἔνια τῶν φυτῶν ἀεὶ κενὸν φέρει τὸν καυλόν; τοιαύτην ἔχει τὴν δύναμιν ὥςε καὶ τὸ ὑγρὸν καὶ τὴν ὠτ- 
ἢ ὧν ἀνάγκη ἄλλο ᾧυειν μίδα αὐτοῦ θερμὴν καὶ λεπτὴν καὶ γλίσχραν εἶναι. ὥστε 

20 Διὼ τί ἐν τῇ ̓ Αττικῇ οἱ μὲν ἄλλοι καρποὶ γλυκύτα- προσφερόμενον μέν, διὰ τὸ τὴν ὠτμίδα τοιαύτην εἶναι καὶ 
τοι γίνονται, τὸ δὲ θύμον δριμύτατον; καΐτοι καὶ τῦτο καρ- συναφιώαι ὑγρότητα λεπτήν, ποιεῖ δακρύειν, ἐσθιομένε δὲ 
πός τίς ἐςιὶν ... ὥστε οὐ πολὺ ὑγρὸν τὰ φυόμενα ἔχει. 10 ἡ ἀναθυμίασις διὥσα ... τὸ δὲ σκόροδον θερμὸν μὲν καὶ δριμύ 
ὅσα μὲν ἵν φύσει γλυκέα ἐςί, διὰ μετριότητα τῷ ἐνυπάρ- ἐς! καὶ ὑγρότητα ἔχει, ἀλλ᾽ ὁ γλίσχρον" διὸ οὐ ποιεῖ δαὰν- 
οντος ὑγροῦ, ὅταν ἀπάγῃ ὁ ἥλιος τὸ πλεῖςον, τὸ ὑπολει- κρύειν. 
πόμενον ῥᾳδίως πέττεται" τὸ γὰρ πολὺ ἔργον πεκάνθαι, τὸ Διὰ τί τὰ μύρτα ἐν τῇ χειρὶ θλιβώτα γλυκύτερα 23 
δὲ μέτριον ῥᾷον. ὥς γίνονται οἱ φύσει γλυκεῖς γλυκύτε- ἡμῖν δοκεῖ εἶναι τῶν μὴ τεθλιμμένων; ἢ καθάπερ καὶ αἱ 
ροι.- ἐν δὲ τοῖς φύσει ξηροῖς τε καὶ μὴ γλυκέσι καρποῖς 15 ῥῶγες τετρυγημέναι τῶν βοτρύων γλυκύτεραί εἰσι τῶν ἀτρυ- 
λεΐχεται δι᾿ ὀλιγότητα τὸ οἰκεῖον, τῦτο. δ᾽ ἐςὶν ἥκιςα γλυκύ: γήτων; ὑπὸ γὰρ τῷ γλεύκες ὄντος φύσει ἡδέος αἱ μὲν το- 
ἀφαιρεῖται γὰρ ὁ ἥλιος τὸ γλυκύτατον καὶ κουφότατον’ τρυγημώαι ῥᾶγες ὥσπερ ἐοίκασιν ἡδυσμίναι (ἀνάπλεῳ γάρ 
ὅτοι δὲ ὧς ἔχεσι περιττὸν ὑγρόν, ὥσπερ οἱ ἄλλοι καρποί εἰσι καὶ ἔξωθεν), αἱ δ᾽ ἐπὶ τῶν βοτρύων ἀνήδυντοι. ὁμοίως 

2 Διὰ τί γλήχων καὶ τὰ λείρια καὶ τὰ κρόμμνα τὰ ἦν καὶ ἐπὶ τῶν μύρτων φύσει γλυκέων καὶ τὴν γλυκύτητα 
κρεμάμενω ὑπὸ τὰς τροκὰς ἀνθεῖ... ἢ ἐνυπάρχει αὐτοῖς 20 ἐχόντων ἐντός. ὥσπερ. αἱ ῥῶγες ἵν, ὅταν θλιφθῇ, ἀναπῴν- 

τροφὴ ἄπεπτος, ἢ τὸῦ μὲν χειμῶνος οὐ πέττεται διὰ τὸ πλαται ἀπὸ τῆς ἐντὸς γλυκύτητος καὶ ἔξωθεν διαφαίνεται 

ψῦχος, ὑπὸ δὲ τὰς τροκὰς πεττομένης διὰ τὴν ὥραν ἡ γλυκύτερα ὄντα. 
αὔξησις γίνεται; αὕτη δὲ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἐπίρρυσιν ταχὺ Διὼ τί τῶν τε μύρτων τὰ ἐλάττω ἀπυρηνότερά ἐστι, 24 
μαραίνεται. οὐ γάρ τινα ἔχουσα ἀρχὴν ὑδέ τινα ἐπίρυσιν καὶ ἐν τοῖς φοίνιξι καὶ ἐπὶ τῶν βοτρύων, ἔνθα δ᾽ αἱ μικραὶ 
ἀκοξηραίνεται, ὥσπερ Σκύθαις διὰ τὸ πολλὴν τὴν χιόνα 15 ῥῶγες Ὡς ἔχυσιν ἢ ἐλάττες πυρῆνας; ἢ διὰ τὸ ἀτελέστερα 
γδεσθαι συμβαίνει τὸν σῖτον μένειν καὶ ταχὺ ἀνατρέχει. εἶναι οὐκ ἔχει ἀποκεκριμένον; τέλος γὰρ ὁ πυρὴν ἔχει τὸ 

22 Διὰὼ τί τὸ κρόμμνυον μόνον οὕτως περιττῶς δάκνει τὸ σπέρμα. διὰ τῦτο δὲ καὶ ἐλάττες εἰσίν, ὡς ὄντα παραφνά- 
ἐφθαλμώ (διὸ καὶ τἄνομα φασι τοῦτ᾽ ἔχειν αὐτό, ὡς τὴν δὲς καὶ ἀτελῇ. καὶ ἧττον δὲ γλυκέα τῶν ἐχόντων πυρῆνας" 
κόρην ποιεῖν συμμύειν), ἡ δὲ ὀρίγανος οὔ, ὑδ’ ἄλλα δριμέωυ ἀπεπτότερα γάρ ἐς!ν, ἡ δὲ πέψις τελείωσίς ἐς:ν. 
ἧστα; καὶ γὰρ τὸ ἀνάρρινον μῶλλον δάκνον καὶ ποιεὶ ὁμοίως 30 Διὰ τί τῶν περικαρκίων τὰ μὲν πικρότερα τὰ πρὸς 25 
δακρύειν προσφερόμενον, τὸ δὲ προσφερόμενον καὶ κατα- τὴν ῥίζαν ἔχει, οἷον σίκυοι, τὰ δὲ πρὸς τὸ ὦκρον τὸ ἄνω, 
τρωγόμενον. ἢ ὅτι διαφοραὶ πολλαὶ ἀκολουθοῦσιν ἑκάςοις οἷον αἱ βάλανοι; ἢ ὅτι τῶν μὲν ταύτῃ ἄπεπτος ἡ τροφὴ 
τῶν δριμέων, ἃ ποιεῖ τὴν ἰδίαν ἑκάςε δύναμιν; τὸ μὲν οὖν διὼ τὸ ἐπιρρεῖν κατὰ τὴν ῥίζαν ἀεί" τὰ δὲ ξηρὰ φύτσει ἐς ΐν, 
ἀνάρρινον διὰ τὸ θερμότερον εἶναι ξηραντικώτερόν ἐστι τῆς ὥςε ἀπαγομών τῷ γλυκέος ἐκ τοῦ ἄκρου καὶ πεπεμμένον 
γινομένης ὑπ᾽ αὐτοῦ συντήζεως, ἐπεὶ ποιεῖ γε δάκρυον 35 ἤδη ξηραίνεται, καὶ λείπεται τὸ πικρὸν ὥσπερ οἱ ἅλες; ζη- 

ἐσθίοντι" προσφερόμενον δὲ ἵ, ὅτι ὑκ ἀπατμίζει ἀπ᾿ αὐτοῦ ραινόμενον δὲ μᾶλλον πικρὸν γίνεται, καθάπερ ἐλαῖαι καὶ 
λεχτόν τι" ξηρότερον γάρ ἐς, καὶ θερμότερον. ἡ δὲ ὀρίγω- βάλανοι παλαιύμενα: πικραὶ γίνονται. 

1. δριμύτερος (5. ἢ} Δ. τὸ δ᾽ -- 5. ἐπιρρεῖ οπι 65. Π 10. Ροβὲ ἔξιν χ Ἰδουῃδι 1 1ΟΓαγύσγα ἔδστης ἰγιρίηϊα, τρασρὸ .Χ6 ἴσως λεῖ- 
πα ἢ ὅτι ἀγρὸς ἱκεῖτος λεπτός τε καὶ ξηρός ἐςι. ΠΟ πολὺ τὸ ὑγρὸν 65. ΠΟ 412. τὸ αἰϊοτυπι οπὶ 5. ΠΟ 11. γὰρ] δὲ Χ9, οπι Ο0“0977.. ἢ 

49. τλίχων 65. 1 20. κρεμμάμενα (5. "ἃ 22. τὼς οτι 7.5. ἢ 30. καὶ] οὐ ΠΧ. 575. } ἀναόρινον 65. 1} 31. τρνγόμενον Ο476. } 32. ἢ] 

καὶ 5. ΠΠ 36. Κ οι Ο,Χογσ. ἢ 31. ὀριγαὴς (5, ὀρίγανις 7, ὶ 
2. ποῆσαι Κο. ΠΟ 1. αὐτοῦ οτὰ Ψ6. ἢ! ὥςε] ὅπερ Α΄. ἡ 11. ηλίσχρην Χ.. Π 1. δοκεῖ ἡμῖν 775. ἱ 15. εἰσι τῶν] εἰσιν ἢ 7, ἢ 

46. ἡδίος φύσει Χο, φύσει ἡδοῦς 5, φύσει ἡδεῖς 76. Π 18. ἀπδιςοι Χο. ἃ 20. ὅταν ἦν (57... ἃ θλιβῆ 64. 1 ἀναπίπλαται 76. ἢ 21. 

τοῦ Χο. ἢ 28, καὶ αηὶς ἧττον οἵ (5. ἢ 30. μικρότερα ἔχει τὰ πρὸς τὴν ῥίζαν 0575. ἢ 32. τῶν] τὰ 575. }} 383. δὲ ὅτι ξηρὰ Ο“Χ5 

Υο. 1 36. καὶ οπι (775. 
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3 »-» -“ 

Διὰ τί ἔνια βλαστάνει ἐκ ἐν τῇ γῇ ὄντα ὠλλ᾽ ἐχτετ- 

μημῴα, τὰ δὲ κείμενα, οἷον οἱ τῶν κρίνων καυλοὶ καὶ σκό- 

ροδα καὶ κρόμμνα: ἢ ὅτι ἔχυσι τροφὴν ἅπαντα ἐν αὑτοῖς, 

ἀλλ᾽ ἐκ ἐν ἀφωρισμένῳ τόπῳ ἀθὲν φυτόν; ἡ περισσία οὖν 

ἐστὶ τῆς τροφῆς ἡ ποῦσα βλαστάνειν. δῆλον δέ" καὶ γὰρ 5 δεσι πεδίοις, οὖσιν ἐνύγροις, οἷον περὶ ᾿Ορχομενὸν καὶ ἐν 

καὶ αἱ σκίλλαι καὶ οἱ βολβοὶ ταὐτὸ ποιῶσιν. αὔξεται δ᾽ Αἰγύπτῳ; δοκεῖ δ᾽ ἔνυδρος αὕτη ἡ χώρα εἶναι. ἔς: δὲ τὰ 
ἦκαςον ὁ τῷ ἔχειν, ἀλλ᾽ ὅταν πεφθῇ καὶ διανεμηθῇ. ἔχει ἑλώ, 

μὲν ἦν καὶ ἔμπροσθεν, αὔξεται δέ, ὅταν ἡ ὥρα ἔλθῃ ἐν ἧ 
τῦτο γίνεται πεττούσης ὥρας, οἷον καὶ τὼ τῶν κροκοδείλων τῆς γῆς ἀναγκάζονται φυτεύεσθαι; ἡ γὰρ πηλώδης καὶ πε- 
φα. συνεχὲς δὲ ὑκέτι, ὅτι ὑκ ἐπιρρεῖ ἄλλη τροφή. 10 διὰς μάλιςα γίνεται σκληρά, οἱ δὲ εἰς βάθος φυτευθέντες 

Διὰ τί ποτε τὰ σκόροδα καὶ τὰ κρόμμνα ὅσῳ ἄν ζη- βελτίες. ἢ διότι ζηρὰν δεῖ εἶναι τὴν γὴν διὰ τὸ αὐτὸ εἶναι 
ρότερα φντεύηται, τοσούτῳ βελτίω γίνεται, τὰ δὲ ἄλλα ὑγρὸν φύσει; ὕτω γὰρ ἀντισπώμενον ἐπὶ τὸ μέσον ἥξει. ἡ 
χεῴω; ἢ ὅτι πάντα τὰ τοιαῦτα μάλιστα ὑγρασίας ἐστὶ δὲ ἑλωδεςέρα μὲν βαθεῖα δὲ τροφὴν ἴσχει καὶ διὰ τὸ βά- 
πλήρη; εὔκρατα οὖν γίνεται τοῦτον τὸν τρόπον φυτευθέντα. θὸος τῆς γῆς καὶ διὰ τὸν τόπον, καὶ ὑχ ὑπερβάλλεσαν διὼ 

καὶ ὅτι ἧττον σήπεται, ὅταν ξηρανθέντα φυτευθῇ. 45 τὸ ξηραίνεσθαι τὴν γὴν πάλιν. 

Διὰ τί ποτε τὼ σκόροδα καὶ τὰ κρόμμνα μόνα τῶν Διὼ τί τὸ πήγανον δυσώδεις τοὺς ἱδρῶτας ποιεῖ, καὶ 33 
φυτῶν κείμενα βλαςάνει; ἢ διότι ὑγρασίας ἐςὶ πλήρη καὶ ἔνια τῶν μύρων; ἢ ὅτι ὅσων ἐν τῇ ὀσμῇ βαρύτης ἔνι καὶ 

τροφῆς; κἡὶ περσία ὅν ἐςὶ τῆς τροφῆς ἡ ποῶσα βλας ἄνειν. 

δῆλον δέ" καὶ γὰρ αἱ σκίλλαι καὶ οἱ βολβοὶ ταὐτὸ ποίδ- τησι κακωδεςέραν ποιεῖ τὴν ὀσμήν; 

σιν. αὔξεται δέ, ὅταν ἡ ὥρα ἔλθη ἑκάςῳ. χ Διὼ τί τὸ πήγανον βασκανίας φασὶ φάρμακον εἶναι; 34 
Διὰ τί τὰ τῷ ψυχρῷ ὕδατι ἀρδόμενα γλυκύτερα ἢ ἢ διότι βασκαίνεσθαι δοκοῦσι λάβρως ἐσθίοντες; ἢ ὑφορώ- 

τὼ τῷ θερμῷ: πότερον ὅτι ἐγκατακλειόμενον τὸ θερμὸν ἀλ- μενοί τινας δυσχερείας καὶ περὶ τὰ προσφερόμενα ὑπόπτως 
μυρώτερον, ὥσπερ καὶ τὸ ὡλμυρώτερον θερμότερον, τὸ δὲ ἔχοντες; ἐπιλέγυσι γοῦν, ὅταν τῆς αὐτῆς τραπέζης ἰδίᾳ τι 

γλυκὺ ἐναντίον, ὥσπερ ψυχρόν. τροφὴ δὲ τοῖς λαχάνοις προσφέρωνται, μεταδιδέντες, “ἵνα μὴ βασκάνης με. ἅπα»- 
τὸ ὑγρόν, καὶ οἱ χυμοὶ ἐντεῦθεν. ἤ5τες ἕν μετὼ ταραχῆς τῶν βρωμάτων προσοίσονται τὸ δὶδέ- 

Διὰ τί τὰ σκόροδα ὄζει μᾶλλον ἐγκαυλοῦντα ἢ νέχ μενον ὑγρὸν ἢ σιτίον, ὑφ᾽ ὧν ἢ καταλαμβανομένων αὶ ὠπε- 
μυμένων μετεωρισθέντα τὰ σιτία συνεξέπεσε καὶ τὼ πνεύ- 
ματα ὑπὸ τῶν ὑγρῶν πόνους καὶ ςρόφες παρέχει. τὸ πή- 

γανον ἕν προεδεσθέν, θερμαντικὸν ὃν τῇ φύσει, ἠραίωσε τὸ 

τὐναντίον αὐτῶν ξηραινομένων, τὸ δὲ φῦκος ξηραίνει ἁλμυ-. 
νι χ ᾽ ἾΝΨ 7 » ) »“ , Φ ρὸν ὄν. καὶ ταὐτὸ ἕν συμβαίνει ἐπί τε τῆς μυρρίνης οὖσι καὶ 

κειμένοις τοῖς φύλλοις. 

Διὰ τί οἱ σύκυοι πέπονες ἄριςοι γίνονται ἐν τοῖς ἑλώ- 32 

26 

᾿ δὴ ἔνυδρα" οἱ δὲ σίκυοι αὐτοὶ ὑγρότεροι" διὸ καὶ οἱ κη- 
»"»5-.Ψ , 

καῖοι φαῦλοι εἰσίν. πότερον ὅτι εἰς βάθος διὰ σκληρότητα 

21 

28 

δριμύτης, ταῦτα κεραννύμενα ταῖς περιττωματικαῖς ὑγρό- 

29 

30 

ὄντα; ἢ ὅτι νέων μὲν ὄντων ἔτι πολὺ ὑγρὸν ἀλλότριον ἐνὸν 

ἀφαιρεῖται τὴν δύναμιν αὐτῶν; ὅταν δὲ πεπανθῇ, ἐκκεκρι- 

᾿μών ἤδη τότε, τότε τὴν οἰκείαν ἔχει ὀδμήν. αὕτη δέ ἐστι 

φύσει. ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄλλοι καρποὶ οἱ πρόσφατοι 30 δεχόμενον ἀγγεῖον τὰ σιτία καὶ τὸ ἄλλο σῶμα. διὸ ἔξω- 
ὄντες ὑδαρέςεροι. διὸ καὶ τὰ κρόμμνα ἧττον δριμέω τὰ θεν τὸ ἐγκαταλαμβανόμενον πνεῦμα συμβαζει. 
γεώτερα. Διὼ τί ἡ ὀρίγανος ἐμβαλλομώη τῷ γλεύκει γλυκὺν 35 

31 Διὰ τί τῶν μυρρινῶν μὲν μὴ τεταρυχευμένων τὰ μύρτω ποιεῖ τὸν οἶνον; ἐμβαάλλονται δὲ δύο κοτύλαι εἰς τὸν ἀμ- 
ἀπορρεῖ μᾶλλον τῶν φύλλων, ταριχευομένων δὲ τῷ φύκει φορέα. ἢ ὅτι ἐξαίρει δι᾽ ὧν ἡ αὐςυηρότης γίνεται, τὸ ὑδα- 
τὼ μὲν φύλλα ὠπορρεῖ, τὰ δὲ μύρτα ἀκ ὠπορρεῖ; ἢ ἀτα- 35 τῶδες καὶ τὸ τρυγῶδες ἀναδεχομώη τῇ ξηρότητι εἰς αὐτήν; 

΄ Υ Υ̓ » Ἁ ᾿ ᾿΄.- Γ Ν ριχεύτων μὲν ὄντων οὕτως ἔχει διὰ τὴν φύσιν; ὅταν γὰρ 
'ν ᾿ » ΝῚ ,’ὔ ἐρὶ Δ» 

πεπανθῇ, ὠπορρεῖν πέφυκε τὰ μύρτα. τῦτο δὲ ὁ συμβαξ. 
᾽ ,ὔ ΄ Ἁ “ ’ὔ 

νει κειμένων, ἀλλὰ μένον κωλύει ἡ ἰκμὰς τῇ φύκες μετα- 

βάλλειν τὸ ἐν τῷ μύρτῳ ὑγρόν. τὰ δὲ φύλλα ὡὠὡποπίπτει 
- 

σημεῖον δὲ ὅτι ἐκ τούτων τὸ αὐστηρέν" οἱ γὰρ οἶνοι ἧττον 

μαλακοί, ἐὰν ὕδωρ παραχεθῇ, καὶ ἐὰν ἐν τῇ τρυγὶ πλείω 
χρένον ἐάσῃ τις. καὶ ὅταν ποιῶσι γλυκύ, ἡλιῶσι τὰς ςα- 

φυλὲς πολὺν χρόνον, καὶ ὁ ἥλιος ἀφαιρεῖ τὸ ὑδατῶδες καὶ 

2. τὰ δὲ κείμενα ογτὰ 65. ἢ καὶ σκόροδα οπὶ 64 77.5. }} 3. καὶ ἅπαντα κρόμμυα Α4. 1 ἡ. ἡ -- 6. ποιῶσι οπὶ 575. ἢ 7. πεμφῦξ 
«Χο. "ἡ 15. ξηροινῆ ἢ φυτευθὴ 0575. 1 11. βλαςάνει κείμενα 65. } 

37. ὦ οπὶ 5. {[Π.38. κείμενον Δα. ἢ ἡ οπιὶ (57. 
49. οἱ οπὶ «Χο. ἢ 30, οἱ ροβὲ καὶ οπὶ «15. {[8338. μυρίνων Ο4, ἢ 

2. μνυρίνης 65. ὶ ἡ. συκιοὶ 64. ἢ 6. ἔτι 75. ἢ 7. σίκνες 05 Χ 275. ἢ 11. αὐτὸν 75. 1 12. τὸ οἷχ Χσ. ᾿ 25. γἷν 7275. ἢ 26. 
ἀποτεμνμένων (5. [ 27. καὶ οπὶ .1.5. ἢ 28. ὑγρῶν καὶ πόνους καὶ (5705. ἢ 32. ὀρίγατις Δ. Π 35. ἑχυτήν Κα. 1 37. τῷ Χο,ο, 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κ. 

τὸ λοιπὸν συμπέττει. ταὐτὸ δὲ τῦτο ποιεῖ καὶ ἡ ὀρίγανος" 
ξηρὰ γὰρ καὶ θερμή, ὥς εἰκότως διαμέει. 

Διὰ τί αἱ μέλαιναι μυρρίναι πυκνοφυλλότεροί εἰσι 
τῶν λευκῶν μυρρινῶν; ἢ ὅτι ὠγριώτεραι τὸ γένος; σημεῖον 

46 
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Ν " ἃ ἢ 
ται τὸ ὑγρὸν ὑπ’ αὐτῶν, ὃ σήπεται ὑπὸ τοῦ θερμοῦ. καὶ 
᾽ »ν κ᾿ Η Ν Ν Ἀ “ ’ ἐν τῷ ἄρτῳ ἕν ἀναλίσκεται τὸ ὑγρὸν ὑπὸ τοῦ ὡλός, καὶ 
᾽ δ ᾿ Υ̓ ἀποπνεῖ ἔξω. διὸ καὶ οἱ ἕωλοι ἄρτοι κουφότεροί εἶσι τῶν 
θερμῶν, ψυχρότεροι. ὄντες. ἐν δὲ τοῖς μὴ ἡλισμένοις τῶτο 

δὲ ὅτι γίνονται ἐν τοῖς ὠγροῖς καὶ ἥκιστα μεταβάλλουσιν δ τὸ ὑγρὸν πλεῖον ἐνυπάρχον ποιεῖ βαρυτέρες αὐτός. 

ὑτὸ τῆς ἐπιμελείας. τὰ δὲ ἄγρια πάντα πυκνοφυλλότερα " 
διὰ γὰρ τὸ ἧττον πέττειν τὸν καρπὸν εἰς τὰ φύλλα ἡ τροφὴ 
τρέπεται. 

ΚΑ. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΑΛΦΙΤᾺ ΚΑΙ ΜΑΖᾺΝ ΚΑΙ ΤᾺ ΟΜΟΙΆ. ἢ θησαν, ψαθυρωτερόν ἰστο, 
Διὰ τί ἡ πτισάνη καὶ τὸ ἄλευρον ἐλαίου ἐπιχεομένου 

λευκότερα γίνεται; καΐτοι τὸ ἔλαιον πυρρόν. ἢ ὅτι πέφυκε 
μιγνύμενον τῷ ὑγρῷ ἀφρίζειν; τῶτο δὲ ἡ λευκότης. ἡ δὲ 
μῖξις τρόψει καὶ κινήσει. μίγνυται δὲ μᾶλλον τοῖς σωμα- 
τικοῖς᾽ ἐν δὲ τοῖς ἑψήμασι τῦτο συμβαίνει, διὸ καὶ λευκό- το 
τερα, ποιεῖ, 

2 Διὼ τί ἡ ἐκ τοῦ πυροῦ τροφὴ μάλιστα ἁρμόττει τοῖς 
σώμασι καὶ μᾶλλον τρόφιμος ἢ ἡ ἐκ τῶν κριθῶν; ἢ διότι 
μετρίαν ἔχει γλισχρότητα; δεῖ δὲ τὴν τροφὴν ἔχειν τῦτο" 

Διὼ τί οἱ μὲν ψυχροὶ ἄρτοι ἂν βρεχθέντες ἅψωνται 6 
ἀλλήλων, οὐ συνέχονται, οἱ δὲ θερμοί; ἢ ὅτι οἱ μὲν ψυ- 
χροὶ μετὰ τῆς ἀτμίδος ἀφιᾶσι τὸ ἐν αὑτοῖς γλίσχρον 
ὑγρόν, ὃ ἐξελθόντος ὁ κολλῶνται (τὸ γὰρ ὕδωρ ᾧ ἐβρέχ- 

οἱ δὲ θερμοὶ ἔχουσί τινα γλι- 
σχρότητα. ὅταν μὲν ἦν βεβρεγμένων αὐτῶν ἡ ἀτμὶς ἐξίῃ, 

τὸ μὲν θερμὸν διαπνεῖ διὰ λεκτότητα, τὸ δὲ κολλῶδες 
συνεξιὸν αὐτῷ καὶ μιγνύμενον τῷ ὑγρῷ προσέρχεσθαι 
ποιεῖ ἐν αὐτοῖς. 

Διὰ τί τῶν ὠλεύρων τὰ ἄλφιτα λαμπρότερά ἐστι, Ἴ 
τῶν δὲ ὠλφίτων τὰ τελευταῖα; ἢ ὅτι τὸ μὲν ἄλφιτον 
καπυρὸν ὃν περιθραύεται, "οἷον μάλιστα πάσχει πλεῖστον 
χρόνον κοπτόμενον, τὸ δὲ μαλακὸν καὶ λεπτὸν ἄλευρον, 

ὅ ἐςιν ἐντὸς τῷ πυρῶ, ἐκθλίβεται πρῶτον. λαμπρότατον δὲ 

προσφῦναι γὰρ δεῖ καὶ προσκολληθῆναι τῷ σώματι" οὗ ἢ ἐξὶν ἐν ὠμφοτέροις τὸ ἐντός. 
αἴτιον τὸ γλίσχρον. ἀλλὰ ψαθυρώτερον" διὸ αἱ τετριμμέ- 
ναι σφόδρα μᾶζαι τροφιμώτερωι τῶν ἀτρίπτων. 

3. Αὰ τί τῶν μὲν ὠλεύρων τὰ πρῶτα, τῶν δὲ ἀλφίτων 
τὰ τελευταῖα λαμπρότερα: ἢ διότι τὸ μὲν καπυρὸν ὃν πε- 

Διὼ τί ἡ μὲν μᾶζα ὅσῳ ἀν μᾶλλον τριφθῇ, δυσ-8 
διαχωρητοτέρα γίνεται, ὁ δὲ ἄρτος εὐδιαχωρητότερος; ἢ 
διὰ τὸ τριφθῆναι σφόδρα τὸ ςαῖς μικρότερον γίνεται; τὸ 
δὲ γλίσχρον τοιῶτόν ἐςιν, ὑπὸ δὲ τῇ πυρὸς πάντοθεν ἐξή- 

ριϑραύετωι, τὸ δὲ μαλακὸν ἐνθλίβεται; λαμπρότερον δὲ ἐν γ5 ρηται τὸ ὑγρὸν τῷ ἄρτυ, ὥςε ψαθυρώτερον γίνεται τῷ ὑγρὰ 
ἀμφοτέροις τὸ ἐντός. 

Δ Διὰὼ τί οἱ ἄρτοι λευκότεροι φαίνονται ψυχροὶ ὄντες ἣ 
θερμοί; ἢ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν τρόπον τινὰ καὶ τὸ ἔλαιον 
λευχότερον τῷ προσφάτε τὸ παλαιόν; αἴτιον γὼρ τῆς με- 

ἐξαιρεθέντος ὅλως, ὅσῳ ὧν μᾶλλον τριφθῇ, διὰ τὸ ἐν τῇ 
τρίψει μικρομερέςερον γεγονέναι" τὸ δὲ ψαθυρὸν εὐπεπτό- 
τερόν ἐςιν. ἡ δὲ μᾶζα ὅσῳ ὧν μᾶλλον τριφθῆῇ, γλισχρο- 

τέρα γίνεται τοῦ ὑγροῦ μεμιγμένον" τὸ δὲ γλίσχρον οὐκ 

λανίας τὸ ὕδωρ, τῦτο δὲ ἐν ἀμφοτέροις πλεῖον προσφάτοις 30 εὐδιαίρετον. τὰ δὲ τοιαῦτα δύσπεπταί ἐστιν" δεῖ γὰρ τὸ 
ἦσιν᾽ χρονιζομένις δὲ διὼ τὸ ἐξατμίζειν λείπεται ἔλαττον 
τὸ ἐχιπολῆς. ἐξατμίζει δὲ τῷ μὲν ἐλαΐκ ἢ ὁ χρόνος ἢ 
ὅλιος" ἐκ δὲ τῶν ἄρτων ψυχομένων τὸ θερμὸν ἐξιὸν ψυ- 
χρῶν μὲν ὄντων ἐξελήλυθεν, ἐν δὲ θερμοῖς ἕσιν ἔτι ἕνες:ν. 

πεφθησόμενον διαιρεθῆναι εἰς μικρά. 

Διὰ τί ἡ μὲν μᾶζα τριβομένη ἐλάττων γίνεται, τὸθ 
δὲ ςαῖς μεῖζον; ἢ ὅτι τὸ μὲν ἄλφιτον βρεχβὲν καὶ τρι- 
βόμενον συνίζει τῇ τὰ ὑγρῷ κολλήσει διὼ τὸ ἀραιὸν εἶναι 

5. Διὰ τί οἱ ἄναλοι ἄρτοι πλείονα ςαθμὸν ἔχουσι τῶν 35 καὶ χονδρόν, τὸ δὲ ἄλευρον μετεωρίζεται διὰ τὸ πυκνὸν 
»Ἥ ’, 

ἡλισμένων, τῶν ἁλῶν αὐτοῖς ἴσων ὑπαρχόντων; εἰκὸς δὲ 
ἫΝ ᾽ ς Ν με , ΄ ὶ ΄ “ ἦν τὐναντίον" οἱ γὰρ ὥλες πρόσκεινταί τε καὶ βαρύτεροι τῇ 

Ἁ ὕδατός εἰσιν. ἢ ὅτι ξζηραίνουσιν οἱ ἅλες; διὸ καὶ σωζεται 
ἄσηπτα τὼ τεταριχευμένα" ἀναλίσκεται γὰρ καὶ ξηραίνε- 

εἶναι σφύδρα; τὰ γὰρ πυκνὰ τριβόμενα θερμαίνεται, θερ- 

μαινόμενα͵ δὲ καὶ πνευματούμενα μετεωρίζεται, καθάπερ 
καὶ ἡ σάρξ. 

Διὰ τί δὲ πυρούμενον τὸ σταῖς μεῖζον γίνεται ἢ ἡ 10 

4, ὀρέγατις Χο Κη, ὑρνγανίς 6. "3. μυρίναι 66. 1 6. ἀργὰ (57. ἢ Ἴ. καρπὸν καὶ εἰς 65. ἢ 411, πτισσάτη Χο. ἢ 12. λευκότε- 
ρον 7. 1 18. ὅτι 66. ἢ 24. λαπρότερα 65. 25. δὲ τὸ ἄλευρον μαλακὸν «Χα. [Τ᾿ λαμπρότατον 0475. ἢ 36. δὲ] μὲν 65.ὄ Ε 39. ταρι- 
χευόμνα 76. 1 ἀναξηραύνεται ΧΆ Κκ. 

ἀ, δὲ οπὰ 65. 1] 5. πλεῖξον ἰτυπάρχον βαρυτέρυς αὐτὸς ποιεῖ .Χζα. {ΠΟ 6. ἄρτοι ἀναβρεχθύτες ἅψοωττα, Ὑγλ, ἄρτοι ἀναββρεχθέντες εἰ ἅψονται 
Χο. 1 11. αὐτῶν οτὰ .Χα. ᾿ 15. λαμπρύτατα ΧΉ7.5. ἢ 21. δυσχωρητοτέρα (5. 1 22. ἃ οτι 05. ἢ 28. μικρότερος 775. ἢ 24, τὰ ..} 

“ὰρ Ἂς ΟὙ 7, ἢ 27. μικροτερίςερον 5. ἢ 3λ. ἀραιὸν Κα, αἱ δο]εῖ. ἢ 36. σφόδρα εἶναι ΧΎ 6. ἢ 38. καὶ οτὰ (5. 

5 
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μᾶζα; ἃ ὅτι ἔχει ὑγρὸν ὁ κεχωρισμένον, ὥςε ἐξιέναι θερ- μὲν πρὸς τὴν πρώτην ἐργασίαν τοῦ σώματος πεφθεῖσα, 
μαινόμενον διὰ τὴν τρᾶἅψιν" ἐξ Ὦ θερμαινομένε πνεῦμα γί. ὡς δὲ πρὸς τὸ τέλος καὶ τὴν ἐκ διαδοχῆς γινομένην ἅπε- 
νετάι, ἐκ δὲ τοῦ πλείονος ὑγροῦ ἀνάγκη γίνεσθαι πλεῖον πτος; τοιαῦτα δέ ἐςι καὶ τῶν ἡδέων τὼ πλεῖςα. τὰ μὲν 
«νεῦμα. γὰρ λιπαρὼ καὶ γλυκέα καὶ πίονα ἥδιστα δοκεῖ εἶναι 

11 Διὰ τί τῷ μέλιτος κολλητικωτέρα ὄντος ἢ τῷ ὕδατος, 5 γευομένοις ἡμῖν, ταῦτα δέ ἐστι πάντα τὰ τρόφιμα καὶ 
τὸ τῷ μελιιράτῳ φυραθὲν ἄλευρον ψαθυρώτερον γίνεται, οὐκ ἄπεπτα καὶ ἐπιπολαςικά, ἐν ἢ ἀν ἧ διαφορᾷ" ὥςε 
ὅταν ἑψηθῇ ἢ ὀπτηθῇ, ἢ τὸ τῷ ὕδατι; ἢ διότι τὸ μὲν ὑπὸ ἔναυλον εἶναι τὴν δύναμιν, ἐάν τις αὐτῶν πληρωθῇ καὶ 

-“ Ν ᾿ ΄, 7, ν᾿ ν Νὰ Ἁ ν» , Ν Ψ ᾽ Ν ’, ᾽ »“ 
τοῦ πυρὸς πήγνυται καὶ συνίςαται, τὸ ὕδωρ, τὸ δὲ μέλι μὴ ταχὺ ἐκλίπῃ τὴν αἴσθησιν. οὐ γὼρ μόνον ἐν τῇ κοι- 
συνιςῷ μὲν ἀλλ᾽ ἐπιξηραίνει, διὸ μᾶλλον ψαθυρὸν ποιεῖ" λίᾳ ἐνόντων γίνεται ἡ πλήρωσις, ἀλλὰ καὶ διαδυθείσης 
ἡ γὰρ ψαθυρότης ὑπὸ ξηρασίας γίνεται. 10 τῆς τροφῆς ἐν ἄλλοις μέρεσιν. ἢ οὐ μόνον τοῦτο αἴτιον, 

12 Διὰ τί οἱ δίπυροι ἄρτοι ψυχθέντες ὁ γίνονται σκλη- ἀλλὰ καὶ τὸ τῇ φύσει ἔνια σύμμετρα εἶναι καὶ οἰκεῖα 
ροί; ἢ ὅτι ἔχει τινὰ ἐν αὑτῷ ὁ πυρὸς γλυκὺν καὶ γλίς. ἡμῖν; πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα διὼ τὸ κατὰ φύσιν εἶναι 

΄, ω ᾽ ᾽ν,“ ΄, ΄, ., .-. , Ν 4 Ν Ν “ Ψ- σχρὸον χυμόν, ὅς ἐςιν αὐτῷ καθάπερ ψυχή; σημεῖον δέ; μᾶλλον προσίεται τὰ σώματα, τὰ δὲ παρὰ φύσιν ἧττον. 
ξηραινόμενος μὲν γὰρ ὅλως κενοῦται, νοτιῶν δὲ ἐκφύεται. ἄλλα τε ἄλλῃ κράσει ὡρμόττει, οἷον τὸ μέλι ταῖς με- 

-᾿ » “ ͵ὔ ᾽ ᾿ 2 “᾿͵᾿ν» Ρῳ ας Ν ΄ »Ν Υ̓ , ΄ τοῦ οὖν χυμῆ τότε ἐνυπάρχοντος καὶ ἐν τῷ ὠλεύρῳ καὶ (5 λίτταις κατὰ φύσιν ἐςὶν ὥςε προσφέρεσθαι μόνον" καΐτοι 
μάλιςα τῷ καθαρωτάτῳ, ςαιτὸς. γενομών τῷ ἀλεύρε καὶ ἀσθενεῖς γέ εἰσι τὴν δύναμιν. ὥστε δεῖ λείπειν τὸ ἀναλι- 
τριβομένου συμβαίνει αὐτό. σημεῖον δέ ἑψόμενον γὰρ σκόμενον, ἀλλ᾽ εἶναι ἀνάλογον τὸ πλῆθος πρὸς τὴν ἰσχὺν 

διαχωρητικώτερον γίνεται, ὀπτωμένε μὲν ἕν τὸ πρῶτον τῷ οό τὴν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων" ὥςε ὅσα τῶν ἡδέων τοιαῦτά ἐς, 

ἄρτε, τὸ ψαθυρὸν καὶ ἐλαφρὸν τῷ δὲ ὑγρῷ τῷ ἐκ τῷ ἀρ- διὰ μὲν τὸ ἐν τῇ φύσει ἧττον ὑπάρχειν ἡδέα φαΐζεται, 
του ὠπατμίζει, καὶ τοῦ ἀλεύρου τὸ ἀχυρωδές «τον ὠπο- 20 ὀλίγον δὲ χρόνον" εἶτα πληροῖ ταχύ. τῶν δὲ κατὰ φύσιν 

καίεται. ἐξαιρεθέντος δὲ καὶ τριβομένε πάλιν τοῦ ςαιτός, ἀεὶ δέονται, ὥστε καὶ προσφερομένων συνεχῶς δὶ αὐτὰ 
΄ ““᾿ ’ ὁ »-. :ς “ν ΄, γ᾽ -“ . Ἀ ᾽ ἅ “ἢ - “ τό τε τοῦ ὠλεύρου λειότατον καὶ τοῦ ὑγρᾷ γλισχρότατον ἃ τῶν ἡδίςων, ὠλλ᾽ ἑτέρων ἧττον πληρῦνται. 

λειπόμενα μίγνυται μᾶλλον ἑαυτοῖς, διά τε τὸ τοιαῦτα Διὰ τί τὼ αὐτὼ συνεθιζομένοις τε ἡδέα φαίνεται καὶ 14 
καὶ μᾶλλον γεγονέναι, καὶ διὰ τὴν πύρωσιν" βαφῇ γὰρ λίαν συνεχῶς προσφερομένοις ἐχ ἡδέα; τὸ δὲ ἔθος ἐςὶ τὸ 
ἡ μῖξις αὐτῶν ὁμοία γίνεται, ὥστε γίνεσθαι τὸ ὕστερον 25 πολλάκις καὶ συνεχῶς τι ποιεῖν. ἢ ὅτι τὸ μὲν ἔθος ἕξιν 
τριφθὲν ςαῖς ὅμοιον τῷ ἑψομένῳ ἀλεύρῳ. καὶ γὰρ ἐκεῖνο, δεκτικήν τινος ἐν ἡμῖν ποιεῖ, οὐ πλήρωσιν, τὸ δὲ συνεχῶς 
τριφθέντος τῇ ςαιτὸς καὶ λειφθέντος τῇ λεπτοτάτα ὠλεύρς προσφέρεσθαΐ τι πληροῖ τὴν ἐπιθυμίαν, καὶ καθάπερ αἴτιον; 
καὶ τῇ γλισχροτάτι ὑγρῦ, πυρωθὲν κολλῶδες γίνεται καὶ ἔστι γάρ τι καὶ ἡ ἐπιθυμία. αἱ μὲν οὖν ἔξεις γυμναζό- 
᾿ ΄ ΄ λ ΄, ἈΝ ᾿ς  ᾧ 2 Ἁ Ν Η -“ ᾿ ἀνεξίιμαστον" τό τε γὰρ γλίσχρον δυσδιαίρετον, καὶ τὸ μεναι αὔξονται καὶ ἐπιδιδόμισιν" τὼ δὲ ἀγγεῖα σαττόμενα 

λ ᾽ νἀ ἂν ς , ᾿ ων 2 δὰ “ , ἈΝ Υ, Ἅ ,ὔ πυκγὸν οὐθὲν δὶ᾽ αὑτοῦ προΐεται. ὑγρότατον οὖν τῦτο, καὶ 30 οὐδὲν μείζω γίνεται. διόπερ τὸ μὲν ἔθος ὃν γυμνάσιον 

διὰ πυρὸς πάσχει ἄρτος διὰ τὰ εἰρημένα" ἔχων δὲ ἀὲ αὔξει τὴν δεκτικὴν ἔξιν. τὸ δὲ συνεχῶς προσφερόμενον 
ὑγρότητα καὶ γίνεται σκληρός. σάττει μὲν καὶ πληροῖ τὴν ἐπιθυμίαν, ἧς πληρωθείσης 

43 Διὼ τί τὴς τροφῆς καὶ τῆς ξηρᾶς καὶ τῆς ὑγρᾶς ὑκέτι προσιέμεθα, αὔξει δὲ ἐθὲν αὐτὴν διὰ τὰ προειρημένα 
ἐνίοις δυνάμεθα πολὺν χρόνον χρῆσθαι, οἷον τῇ γινομθη ἐπὶ τῆς σάξζεως. ἔτι τὸ ἔθος οὐ τῷ ἀεὶ ἡδύνειν ἡδύ ἐστι 
τροφῇ ἐξ ἀλφίτων καὶ ἀλεύρων καὶ τοῖς οἴνοις τοῖς αὐςη- 35 (λυπεῖ γὼρ καὶ τὼ τοιαῦτα, ἐάν τις συνεχῶς ποιῇ) ἀλλὰ 
ροῖς καὶ ὕδατι, τοῖς δὲ οὐ δυνώμεθα, καὶ ταῦτα ἡδίοσιν τῷ τὴν ἀρχὴν τῷ ἔργε ἡδέως ἡμᾶς προσίεσθαι, καὶ πλείω 
μ, ἍΝ λ ᾿ .“ » Ν ,ὔ Ἷ ἅν ς »ν Ἀν» ἥ Υ ᾽ - 
ὅσιν; ἢ ὅτι τὰ μέν ἐστι τῶν προσφερομένων ἐπιπολαςικὰ χρόνον δύνασθαι ταὐτὸν ποιεῖν ἢ ἀσυνήθεις ὄντας, ἐν ὦ 
καὶ τρόφιμα, ὥςε καὶ ὅταν κερωθῶσι, τῆς πρώτης τροφῆς ὧν καὶ τῦτο λυπεῖ ἡδὺ ὄν, ἐν ταὐτῷ καὶ τὰ ἄλλα ἡδέα. 
ἀναλωθείσης ἔτι ἕνεςιν ἐν τῷ σώματι πολλὴ δύναμις, ὡς συνεχῶς γὰρ γινόμενα ἢ προσφερόμενα ἀμφότερα λυτεῖ, 
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αἴτιον δὲ τὸ μὴ ἀπείρους ἡμῶς ἐν αὐτοῖς δυνώμεις ἔχειν Διὼ τί ὁ χόνδρος πλεῖον ὕδωρ δέχεται ἢ ἢ οἱ πυροὶ ἐξ 

τὰς δεκτικὼς καὶ ποιητικάς, ἀλλὰ πεπερασμένας, αἱ τυγ- ὧν ὁ τοιοῦτος ἐγύετο χόνδρος; ἢ ὅτι ἄλευρα πώς ἐστιν ὁ 
χανουσαι τοῦ συμμέτρου αὐταῖς (τῦτο γὼρ συνεχῶς ἐξὶν χόνδρος, τὰ δὲ ἄλευρα πλεῖον δέχεται. καὶ γὰρ γίνεται ὁ 

αἰσθητὸν εἰς ἐπίδοσιν) αἱ μὲν πληρῖνται, αἱ δὲ ἀδυνατῶσιν ὄγκος πλείων ἢ ὁ τῶν πυρῶν' σέσακται γὰρ καὶ τὰ ἐν τοῖς 
ἐνεργεῖν. 5 πυροῖς. τὰ δὲ πλείω χωρεῖ πλεῖον. καὶ τῦτο καὶ ὅτι ἔχει 

15 Διὼ τί τὸ μὲν ςαῖς γίνεται τριβόμενον λευκόν, ἡ δὲ θερμότητα καὶ τὰ ἄλευρα καὶ ὁ χόνδρος. τὸ δὲ θερμὸν καὶ 
μᾶζα μελαντέρα; πότερον ὅτι ξηραίνεται μᾶλλον τὸ ἐπι ἕλκει μᾶλλον τὸ ὑγρόν, καὶ ἐξαναλίσκει ἐξατμίζον. 
πολῆς ἐν τῷ ἀλφίτῳ, οἷον ἐν ὑγρῷ θερμόν, ὃ ποιεῖ τὴν Διὰ τί τὸ ἄλευρον τριβόμενον μεῖζον πολὺ γίνεται ἢ 22 
λευκότητα; ἢ διὰ τὸ ὑμδυύόω ἕλκει τὸ ὑγρὸν εἰς αὐτό, τὸ ἄλφιτον κατὰ λόγον; ἢ ὅτι τὸ μὲν πολὺ ὕδωρ δέχεται, 
μεγαλομερέξερον ὄν. “οτὸ δὲ ὀλίγον; διὰ τί δὲ δέχεται πλεῖον; μᾶλλον γὰρ εἰκὸς 

46 Διὰ τί τὰ ἄλφιτα μᾶλλον τῷ ὕδατι συμμένει φυ- τὸ ἄλφιτον" πεκύρωται γάρ, τὸ δὲ ἄπυρον" μᾶλλον. δὲ 
ρόμενα ἢ τῷ ἐλαίῳ, ὄντι ΕΕΘΕΥΤᾺ καΐτοι κολλητικώ- ξηρὸν τὸ πεπυρωμένον. ἢ διότι τρᾶψιν μᾶλλον δέχεται τὸ 
τερον τὸ γλίσχρον, τὸ δὲ ἔλαιον τῷ ὕδατος γλισιχρότερον. ἄλευρον; τότε δὲ αἴτιον τὸ μικρομερέςερον εἶναι. ὥσπερ ὧν 
Ἃ ὅτι λεπτότερον τὸ ὕδωρ, ὥστε εἰσέρχεται εἰς ἅπαν καὶ ὁσαπλάσιόν ἐςι δυνάμει τῇ μικρότητι, τοσταυταπλάσιον δέ- 
μαλακὰ ποιεῖ, συμφύεταί τε μᾶλλον καὶ συνθλίβεται (5 χεται τὸ ὕδωρ. κόλλῃ γὰρ χρῆται τῷ ὕδατι, ὥσπερ καὶ 
πρὸς ἄλληλα, καίτοι θλιβόμενα καὶ χωρὶς τῆς τράψεω. ᾿Ἐμπεδοκλῆς μετήνεγκεν ἐν τοῖς Περσικοῖς εἰπὼν “ἄλφιτον 

11 Διὰ τί οἱ ἄτριπτοι ἄρτοι καὶ οἱ σφόδρα τετριμμώοι ὕδατι κολλήσας. καὶ ἀναλίσκει πολυ διὰ τῦτο. 
ῥήγνυνται; ἢ ὅτι οἱ μὲν ἄτριπτοι διὰ τὸ ἀσύνδετοι εἶναι; ἡ Διὰ τί δὲ καὶ πεπυρωμῶον τὸ ςαῖς μεῖζον γίνεται ἢ 25 
γὰρ τρῖψις συνδεῖ" προωδοποήινται οὖν τὸ ῥήγνυσθαι. ἔτι ἡ μᾶζα; ἢ ὅτι ἔχει ὑγρὸν οὐ κεχωρισμένον, ὥστε ἐξιέναι 
ἀμιγὲς καὶ πολὺ ἔχουσι τὸ ὑγρόν. οἱ δὲ τετριμμένοι σφό- 29 θερμαινόμενον, ὦ πνεῦμα γινόμενον, καὶ ὁ δυνάμενον ἐξιέναι 
δρα λίαν εἰσὶ ξηροὶ διὼ τὸ λέγον ἔχειν ὑγρόν" θερμαινο- ὁμοίως καὶ ἐν τῇ μαϊζῃ διὼ τὴν πυκνότητα τῷ ςαιτός; πυ- 
μένων γὰρ πὰν ἐξέρχεται. ὥςε ἄμφω διὰ τὸ πολὺ ὑγρὸν κνὸν γὰρ τὸ ἐκ μικρομερεστέρων. αἴρει οὖν, καὶ ποιεῖ τὸν 
ἐξιέναι ῥήγνυνται" πολὺ γὼρ ἐν μὲν τοῖς ἀτρίπτοις ἁπλῶς ὄγκον. ἔτι δὲ καὶ πλεῖον ἔχει τὸ ὑγρόν, ἐξ οὗ θερμαινο- 
ἔνεςιν, ἐν δὲ τοῖς τετριμμένοις πρὸς τὸ ὑπόλοιπον. μόν πνεῦμα γίνεται" ἐκ δὲ τοῦ πλείονος ἀνάγκη γίνεσθαι 

18 ΔΙιὼ τί κυφότερον τὸ φύραμα γύεται ἢ ἄμφω, τό τε γς πλεῖον. 
ὑγρὸν καὶ τὸ ἄλφιτον; πότερον ὅτι μιγνυμένων πνεῦμα Διὼ τί οἱ περὶ τὴν τῶν σιτίων ἐργασίαν, οἱ μὲν περὶ 24 
συγκατακλείεται; ἢ ὅτι ὑπὸ τῷ θερμὴ τῇ ἐν τοῖς ἀλφίτοις τὰς κριθὰς ἄ χροοι" γίνονται καὶ καταρροϊδκοί, οἱ δὲ περὶ τὸς 
ἐξατμίζεται τῷ ὕδατος, ὥςε ἔλαττον γίνεται τὸ μεμιγμέ- πυροὺς εὐεκτικοί; ἢ διότι εὐπεπτότερος ὁ πυρὸς τῆς κριθῆς, 
γον; ὁ δὲ ἀήρ, εἰ καὶ μίγνυται, οὐθὲν ἂν κεφότερον ποιοῖ" διόπερ καὶ αἱ ὠπόρροιαι; 
ἔχει γὰρ βάρος καὶ ὁ ἀὴρ ἐν τῷ ἀέρι. 30 Διὼ τί ὁ ὦρτος, ἐάν μὦώ τις αὐτὸν ὑπτᾷ, σκληρότερος 25 

49 Διὰ τί μετὼ τοῦ ἀλφίτου πινόμενον τὸ γάλω καὶ ὁ γίεται, ἐὰν δέ τις αὐτὸν χλιαίνῃ, ὑγρότερος ἄχρι τινός; ἢ 
γλυκὺς φαίνεται γλυκύτερα: πότερον παρὼ τὸ μὴ γλυκὺ ὅτι ὁπτωμών αὐτῇ τὸ ὑγρὸν ἐκπορεύεται; σκληρότερος οὖν 
μᾶλλον φαίνεται; τὸ γὰρ ἄλφιτον ὁ γλυκύ. ἢ ὅτι ἐνδια-- γίνεται" ἐκιθερμαινομώνου δὲ τὸ ὑγρὸν συσταθὲν διωχεῖται 
τρίβει τὸ ἄλφιτον ἔχον γλυκύτητα, ὥστε πλείονι χρόνῳ ἡ ὑπὸ τῷ πυρός, διὸ ὑγρότεροι γίνονται. 
αἶσθησις. 8 Διὰ τί τὰ μὲν ἄλευρα ψυχόμενα ἧττον σάττεται, τὰ 26 

20 Διὰ τί ἧττον ἄκρατον φαίνεται τὸ αὐτὸ πόμα μετὰ δὲ ἄλφιτα μᾶλλον; ἢ ὅτι τὰ μὲν μικρομερῇ οὐ διαλείπει 
τὸ ἀλφίτο πινόμενον; πότερον ἢ ὅτι κεράννυσιν ἄλλο ἔχον χώραν, καὶ τὰ βαρέα τῇ θλίψει τὰ πλείω ἐλάττω κατέ- 
μετ᾽ ἄλλου; ἣ ὅτι ἀντιφράττει τῷ πόματι καὶ ἀφανίζει, χει τὸ ἴσον; τὼ μὴν ἵν ἄλφιτα ὠὡδρά ἐς:ν. ψυχόμενα ἕν 
ἀντισπῶν εἰς αὐτό; ἐλάττω γύεται, ὥςε τὸ ἔλαττον συμπιέζει τὸ πλέον. τὼ 
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δὲ ἄλευρα ὑπάρχει μὲν μικρομερᾷ ὄντα, ὥς οὐ διὰ τῦτο 
ψύχεται, ἀλλ᾽ ἵνα ἦ κουφότερα καὶ μὴ σάττηται διὰ τὴν 
θλῖψιν’ βαρύτερον γὰρ φύσει τὸ ἄλευρον τῇ ἀλφίτε ἐς. 

ΚΒ. ΟΣΑ ΠΕΡῚ ΟΠΩΡΑΝ. Ἢ 

Διὼ τί τὴν ὀπώραν ὕστερον ἢ πρότερον φαγοῦσιν οὐκ 
ἀνάλογον τοῖς αὐτοῖς ὁ ὄγκος τῆς πληρώσεως γίνεται; ἢ 

ὅτι βαρυτέρα ἐςὶν ἡ ὀπώρα τῶν σιτίων πολύ. δηλοῖ δὲ καὶ 
τὼ σῦκα, ἐὰν ὕςατα βρωθῇ" τελευταῖα γὰρ ἐμεῖται. ἐὰν 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑ. ΚΒ. 

ἐν τοῖς ὠἀσκοῖς ἄσηπτα γίνεται, ὅταν σφόδρα φυσηθῶσι, καὶ 
τὼ ἐν τοῖς ἀκριβῶς περιπωματιζομένοις ὡσαύτως; ἢ διότι 
σήπεται μὲν κινόμενα πάντα, τὰ δὲ πλήρη ἀκίνητα" ἀδύ- 
νῶτον γὼρ ἄνευ κενξ κινηθῆναι, ταῦτα δὲ πλήρη. 

Διὰ τί μετὰ τὰ σαπρὰ τῶν περικαρπίων ὁ οἶνος πι- 5 
κρὸς φαίνεται πινόμενος; ἢ ὅτι τὴν πικρότητα ἔχει ἡ σα- 
πρότης ἡ τοιαύτη; τὸ οὖν ἐπιμένον ἐπὶ τῇ γλώττῃ, μιγνύ- 
μένον τῷ πόματι καὶ διαχεόμενον, πικρὸν ποιεῖ τὸ πόμα. 
αὐτὸ δὲ καθ᾿ αὐτὸ ἧττον φαίνεται ἐσθιόμενον διὰ τὸ πολ- 

μὲν οὖν πρῶτα, διὰ βάρος κάτω πορευόμενα εὐρυχωρίαν 10 λῶν ὥπτεσθαι καὶ εἰς μικρὰ διανενεμῆσθαι τὸν τοιοῦτον 
Υ ἄνω ποιεῖ, ὥστε ῥᾳδίως δέχεσθαι τὸν ὄγκον τῶν σιτίων. 
Ἁ ἀνάπαλιν δὲ εἰσελθόντα τὼ σιτία, διὰ τὸ μὴ κάτω φέρε- 

ν, “ ΄ σθαι, ταχιὺ τῷ ἄνω κενῇ προσλαμβάνει. 
- Δ 

Διὼ τί τῶν γλυκέων ὄντων ὁμοιοτέρων ἡμῖν ἢ τῶν δρι- 
μέων, θῶττον πληρούμεθα ὑπὸ τῶν γλυκέων; εἰκὸς δὲ ἥν τς 
ἧττον ὑπὸ γὰρ τῶν ὁμοίων ἧττον ἦν εἰκὸς πληροῦσθαι. ἣ 
ὅτι ἐχ ὁμοίως τό τε ἀγγεῖον πληρῦται ταχύ, ἐξ Ὦ πληρό- 

μεθα, καὶ τὸ τρεφόμενον, ἀλλ᾽ ἐνίοτε ἡ μὲν κοιλία πλήρης 
ἐςίν οἷον τῶν διψώντων, τὸ δὲ δίψος οὐδὲν ἧττόν ἐστιν. οὐ 

γαρ τῷ ταύτην εἶναι πλήρη παυόμεθα διψῶντες, ἀλλὰ τῷ Ὦ 
ἕκαςον τῶν τοῦ σώματος τὸ αὑτῷ οἰκεῖον ἐσπακέναι, καὶ 
ὅταν ἐκεῖνα ἀπολάβῃ ἱκανῶς, τότε πανόμεθα διψῶντες. 
καὶ πεινῶντες δὲ ὡσαύτως. 

Διὰ τί θῶττον πληρόμεθα ἀπὸ τῶν γλυκέων ἢ ἀπὸ 
τῶν δριμέων; ἢ ὅτι θῶττον παυόμεθα ἐπιθυμᾶντες τῶν γλυ- 25 
κέων; ἢ ὡς μὲν ἡ κοιλία πληρῦται, ὅτω καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τῶν 

γλυκέων; οὐχ, ὁμολογεῖται" ὅτι δὲ ἡ ἐπιθυμία θᾶττον ὑπ᾽ 
αὐτῶν πληρῦται, τῦτ᾽ ἂν εἴη λεκτέον. ἢ ὅτι ἡ μὲν ἐπιθυμία 

ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν ἔςι μὲν ἔνδεια... καὶ ὅταν μηκέτι ἔχωμεν 

τροφὴν ἢ ὀλίγην; τὰ μὲν ἵν δριμέα ὑκ ἔςι τρόφιμα, ἀλλὰ 30 
τροφὴν μὲν ὀλίγην ἔχει, τὸ δὲ περίττωμα πολύ. εἰκότως 
οὖν πολλὰ ταῦτα ζητοῦμεν ἐσθίειν, καὶ οὐκ ἐμπιπλάμεθα 

χυμόν. 
Διὰ τί τὰ τραγήματα ἐδεςέον; ἢ ἕνεκα τῷ πιεῖν ἱκα- δ 

γόν; ὁ γὰρ μόνον ποτέον τῆς δίψης χάριν τῆς ἐπὶ τοῖς σι- 
τίοις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸ σιτίον. 

Διὼ τί τὰ ὀπτὰ κάρυα ψυχβέντα χείρω γίνεται, καὶ 
ὁ ἄρτος δὲ καὶ ὁ βάλανος καὶ πολλὰ τῶν τοιούτων, θερ- 
μανθώτα δὲ πάλιν βελτίω; ἢ διότι ψυχϑέντος μὲν πέτη- 
γεν ὁ χυμός, ἀναχλιανθέντος δὲ πάλιν χεῖται; ἡ δὰ ἡδονὴ 
γίνεται διὰ τὸν χυμόν. 

Διὼ τί ἐπὶ τῇ ἀπολαύσει τῆς ὑπώρας, οἷον σύκων καὶ 8 
τῶν τοιότων, ἢ οἶνον ἄκρατον δεῖ ἐπιπίνειν ἢ ὕδωρ; ταῦτα 
δὲ ἐναντία. ἢ ὅτι ἡ ὀπώρα καὶ θερμή ἐς! καὶ ὑγρὰ δια 
τὴν γώεσιν; ἔχει γὰρ πολι πῦρ καὶ ὑγρότητα, ὥςε διὰ 

μὲν τὸ πῦρ οἷον ζέσιν ποιεῖ ὁ χυμὸς εἴσω, ὅπερ ἔξω τὸ 
γλεῦκος ποιεῖ. ἧττον δὲ ἔχει δύναμιν καὶ τὰ ἄλλα τὰ 
ἀκρόδρυα. τὸ δὲ τῆς ὑγρότατος πλῆθος ὠπεψίαν ποιεῖ τὸ 
μὲν ἦν ὕδωρ διὰ τὴν ψυχρότητα σβεννύει τὴν ζέσιν, ὁ δὲ 
οἶνος διὰ τὴν θερμότητα ὡς ἐπὶ τὸ πολύ" ὥσπερ γὰρ πῦρ 
ἐνίοτε πυρός, ἐὰν ἢ ἔλαττον, ἀφαιρεῖται τὴν ἰσχύν. μᾶλ-- 
λον δὲ τῇ θερμότητι πεπτικός ἐς! τῆς ὑγρότητος, καὶ διὰ 
βάρος κατακρατεῖ τὸν τῆς ζέσεως ἐπιπολασμόν. 

Διὰ τί τῶν ἰσχάδων γλυκύταται αἱ δίχα ἐσχισμέ- 9 
αὐτῶν τὴν ἐπιθυμίαν, διὰ τὸ ἔτι προσδεῖσθαι τροφῆς, ταῦτα ναι, οὔτε δὲ αἱ πολυσχιδεῖς οὔτε αἱ ἀσχιδεῖς; ἢ διότι ἐγ 

δὲ μὴ ἔχειν τροφήν. τὰ δὲ γλυκέα ἅπαντά ἐστι τροφή, μὲν τῶν πολυσχιδῶν διαπέπνευκε καὶ ἐξίκμακε μετὰ τοῦ 

καὶ ἀπὸ μικρῶν τοιότων πολλὴν λαμβάνει τὸ σῶμα. ὅταν 35 ὑγρᾷ τὸ πλεῖξον τῷ γλυκέος, ἐν δὲ ταῖς μεμυκυίαις πολὺ 
οὖν ἀπολαΐββη πολλὴν τροφήν, ὑκετι δύναται ἐσθίειν διὰ τὸ τὸ ὑδατῶδές ἐςι διὰ τὸ μὴ ἡτμικίαι. αἱ δ᾽ ἐσχισμίναι 

μὴ ὑποφέρειν. εἰκότως οὖν θᾶττον ὑπὸ τῶν γλυκέων πλη- μῶν, μὴ εἰς πολλὰ δέ, ὠμφοτέρων τούτων ἐκτός εἰσι τῶν 
ρόμεθα. παθημάτων. 

Διὰ τί τὰ περικαάρπια καὶ τὰ κρέα, καὶ ὅσα τοιαῦτα, Διὰ τί ταῖς καμίνοις ζηραινόμενα τὰ σῦκα σκληρό- 10 4 
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τερὰ γίνεται, ἐὰν ψυχθὴ ἐν τῇ καμίνῳ, ἢ ἀν ἐξαιρεθδώτα πρώτη τὴν ἐχομένην ἀεὶ ταὐτὸν ποιεῖ; διόπερ οὔσης αὐτῆς 
ψυχϑῇ: ἢ ὅτι ἐν μὲν τῇ καμίνῳ ἐζατμίζε πᾶν τὸ ὑγρὸν συνεχῶς καθάπερ μιᾷ πληγῇ συνεχεῖ πάσαις γίνεται. τὸ 
ὑπὸ τῷ θερμοῦ, ἔξω δὲ περιεςηκῶς ὁ ἀὴ » ψύχων κωλύει δὲ ἐν ἑνὶ χρόνῳ γίνεται, ὥςε συμβαίνει τήν τε πρώτην καὶ 

τὸ ὑγρὸν ἐξιέναι καὶ συνίς σθαι: ἄν; γὰρ ἐξατμίζει. τὴν ἐσχάτην ἅμω κινεῖσθαι. ὁ δὲ ἀὴρ ἃ πάσχει τῆτο, ὅτι 
ἔςι δὲ τὼ μὲν ξηρὰ σκληρά, τὰ δὲ ὑγρὰ μαλακά. 5 ὅτ᾽ ἐξὶν ἐν σῶμα συνεχές, τῷ πολλὰς πάντοθεν ἀντικρό- 

411 Διὼ τί παρὰ τὼ ςρυφνὰ ὁ οἶνος καὶ τὸ ὕδωρ φαΐε- σεις λαμβάνειν, αἱ πολλάκις κωλύουσι τὴν πρώτην καὶ 
’ ιν ». ,, λ ’ Υ͂ »“ ’ὔ ’ ΄ ΄ ; “ “ ταὶ γλυκύτερα, οἷον ἐάν τις βαλάνους ἢ μύρτα ἤ τι τῶν νεανικωτάτην κίνησιν, τήν τε θώλασσαν οὐ ποιοῦσι τοῦτο 

τοιότων διατράγῃ; ἢ εἰκότως, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων; διὼ τὸ βαρυτέραν καὶ δυσκινητοτέραν αὐτῷ εἶναι. 
πᾶν γὰρ τὸ αὐτὸ παρὰ τὸ ἐναντίον μᾶλλον φαίνται, οἱ Διὰ τί τὼ πλοῖα γέμειν δοκεῖ μᾶλλον ἐν τῷ λιμένιϑ 
δὲ τῶν ἐναντίων χυμοὶ ἀντοιείμενοί πώς εἰσιν. ἢ ὅτι, κα- 10 ἢ ἐν τῷ πελάγει, καὶ θεῖ δὲ θῶττον ἐκ τῷ πελάγους πρὸς 
θάπερ ἐπὶ τῶν βαπτομένων, ὑπὸ τῶν ςρυφνῶν ἡ γλῶττα τὴν γὴν ἢ ὠπὸ τὴς γῆς εἰς τὸ πέλαγος; ἢ ὅτι τὸ πλέον 

προδιεργώζεται καὶ τοὺς πόρους ἀνοίγεται, ὥστε μᾶλλον ὕδωρ ἀντερείδει μᾶλλον ἐκ τῷ ὀλίγου, ἐν δὲ τῷ ὀλίγῳ δὲ- 
διιέναι τὸ γλυκύ; καὶ γὰρ τὼ βαπτόμενα τούτου ἕνεκεν δυκε, διὼ τὸ κρατεῖν αὐτοῦ μᾶλλον; ὠθεῖ γὰρ κάτω τὸ 
προβρέχουσο ἐν τοῖς ςρυφνοῖς, τῷ διεργασθὲν μᾶλλον δέ- ὕδωρ ἄνωθεν. ἐν μὲν οὖν τῷ "λιμέι ὀλίγη ἐςὶν ἡ θάλασσα, 
χέσθαι τὴν βαφήν. 45 ἐν δὲ τῷ πελάγει βαθεῖα. ὥςε καὶ ἄγειν πλέον δόξει ἐν 

12 Διὼ τί τὰ γλυκέα ἦ ἧττον δοκεῖ γλυκέα εἶναι θερμὰ τῷ λιμώι καὶ κινήσεται χαλεπώτερον διὰ τὸ δεδυκέαι 
ὄντα ἢ ὅταν ψυχθῇ; πότερον ὅτι ἅμω δύο αἰσθήσεις γίνον. μᾶλλον καὶ ἧττον ἀντερείδειν τὸ ὕδωρ. ἐν τῷ πελάγει δὲ 
ται ἀμφοῖν, ὥςε ἡ τῷ θερμοῦ ἐκκρούει τὴν ἑτέραν; ἢ ὅτι τἀναντία τότων ἐς. ᾿ 
καὶ τὸ γλεῦκος θερμόν᾽ ὥσπερ ἦν πῦρ «γίνεται ἐπὶ πῦρ. Διὼ τί, ὅταν τι ῥιφθὴ εἰς τὴν θάλατταν κυμαίνεσαν,ά 
κωλύει οὖν ἡ θερμότης. ἢ. ὅτι τὸ πῦρ ἀφαιρεῖται τὰς δυνά- 20 οἷον ἡ ἄγκυρα, γαλήνη γίνεται; ἢ διότι ἴςαται ἡ θάλαττα 

μεῖς ἁπάντων διὰ τὸ κινητικὸν εἶναι. ἐγγυτέρω ἵν τὰ με- τῷ φερομένῳ, μεθ᾽ Ὁ ἀὴρ συγκαταφέρεται, ὃς ἐπ᾿ εὐθείας 
ταβώλλειν ἐςὶ θερμὰ ὄντα, ὠποψυχθέντα δὲ ἔς κεν. κάτω φερόμενος καὶ ἐνταῦθα ἐκισκασθεὶς συνεπισπῶται τὸ 

42. ΔΙιὼ τί ποτε τὰ ἄχυρα τὼ μὲν σκληρὰ πέττει, τὰ ἐκ πλαγίου κινὸν τὴν θάλατταν; ὁ δὲ κλύδων τῆς θαλάτ- 
δὲ πεκεμμώα οὐ σήπει; ἢ ὅτι τὰ ἄχυρα θερμόν τε καὶ τὴς οὐκ ἄνωθεν κάτω γίνεται ἀλλ᾽ ἐπιπολῆς οὗ λήξαντος 
ὁλκόν ἐςιν; τῇ μὲν ὅν θερμότητι πέττει, τῷ δὲ ὁλκὸν εἶναι 25 γαλήνη γίνεται. ἔτι συνῶσα ἡ θάλασσα εἰς τὰ διαςάντα 

τὸν ἰχῶρα τὸν σηπόμενον δέχεται, διὸ ὁ σήπει. τῷ φερομένῳ δίνην ποιεῖ; ἡ δὲ δίνη κύκλῳ φέρεται. ἐπεὶ 
4 Διὼ τί τὰ σῦκα μαλακὰ καὶ γλυκέα ὄντα λυμαίνε- δὲ ἡ εὐθεῖα τῷ κύκλου κατὰ σημεῖον ἅπτεται, τὰ δὲ κύ- 

ται τὸς ὀδόντας; ἢ διὰ τὴν γλισχρότητα προσέρχεται τοῖς ματα ἐπ᾽ εὐθείας λοξῆς φέρεται, συμβαίνοι ὧν αὐτὰ τοῦ 
ὅλοις, καὶ παρεμπέπτει διὰ τῶν ὀδόντων εἰς τὰ διὰ μέσου - ἐξωτάτου τῆς δίνης κατὰ σημεῖον ἅπτεσθαι, διώ τε τὰ 
διὼ τὸ μαλακὼ εἶναι, καὶ σῆψιν ποιεὶ ταχέως ἅτε θερμὰ 30 εἰρημένα καὶ διὰ τὴν τῆς δίνης φοράν, ἣ προσῶσα ὠπωθεῖ- 
ὄντα; τάχα δὲ ἴσως καὶ διὰ τὴν σκληρότητα τῶν κεγχρα- ται αὐτά. ἀκύμου δὲ ὄντος τοῦ κατ᾽ αὐτὴν τόπου, γα- 
μίδων ἐν τῇ τότων κατεργασίᾳ πονῶσι ταχέως οἱ ὀδόντες. λήνην ἐν τῇ ῥήξει αὐτῆς συμβαίνει γίνεσθαι, ὅτι συγκατα- 

βὰς ὁ ἀὴρ τῷ ἐνεχθέντι κάτω, ἀναφερόμενος καὶ ὠθῶν 
ΚΤ. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΤῸ ΑΛΜΎΡΟΝ ὙΔῺΡ ΚΑΙ ΘΑΛΑΤΎΑΝ. ἄγω τὴν θάλατταν ὥσπερ πομφολυγοῖ αὐτήν" ἡ γὰρ πομ- 

Διὼ τί τὸ κῦμω ἕο ἐπιγελῷ ἐν τοῖς βαθέσι πελάγεσιν ὃς φόλυξ ὑγρὰ ὑπ᾽ ἀέρος κάτωθεν ἀνωθουμώου ἐς΄. πομφό- 
ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μικροῖς καὶ βραχέσιν; ἢ ὅτι τὸ μικρὸν ὑγρὸν λυξ δὲ πᾶσα λείᾳ καὶ γαληνός ἐςιν. σημεῖα δὲ τῶν εἰρη-- 
φερόμενον μᾶλλον διαιρεῖται ὑπὸ τῷ πνεύματος ἢ τὸ πολύ; μώων ἐςί" μετέωρος γὰρ ἡ κατὼ τὸ ἐνεχθὲν κάτω θάλαττα 

2 Διὼ τί τὰ κύματα πρότερον φοιτῷ ἐνίοτε τῶν ἀνέμων; τῆς πέριξ γίνεται μικρὸν ὕς ρον. 
ἢ ὅτι πρὸς τῇ ἀρχῇ τοῦ πνεύματος ἡ θάλαττα ὠσθεῖσα ΄. Διὰ τί ἐνίοτε πλοῖα θέοντα ἐν τῇ θαλάττῃ εὐδίας κα- 5 
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ταπύεται καὶ ἀφανῇ γίεται, ὥστε μηδὲ ναυάγιον ἀνω- καὶ τὰ ἁλυκὼ τῶν γλυκέων; πότερον ὅτι πυκνότερον ἡ 
πλεῖν; ἢ ὅταν ἀντρώδης τόπος ἐν τῇ ὑπὸ τὴν θάλατταν γῇ θάλαττα καὶ μᾶλλον σῶμα; τὼ δὲ τοιαῦτα ἧττον ψύς 
ῥαγῇ, ἅμα εἰς τὴν θάλατταν καὶ ἔσω ἀκολουθεῖ τῇ τοῦ ἔχεται, ὥσπερ καὶ θερμαίνεται μᾶλλον" σωςικωτέρα γὰρ 
νεύματος φορᾷ: ὁμοίως δὲ καὶ πάντη φερομένη κύκλῳ τοῦ θερμοῦ διὰ τὴν πυκνότητα. ἢ ὅτι λιπαρωτέρα ἡ θώ- 

φέρεται κάτω. τῦτο δ᾽ ἔς δῖνος. τὰ δὲ περὶ ΜΙεσήνην ἐν 5 λαττα; διὸ καὶ οὐ σβώνυσι τὴν φλόγα. ὁμοίως δὲ καὶ 

τῷ πορθμῷ πάσχει μὲν τῦτο διὼ τὸν ῥὸν (γίνονται γὼρ αἱ ἐπὶ τῶν ἄλλων. τὸ δὲ λιπαρώτερον θερμότερον. ἃ ὅτι γῆς 
δῖναι ὑπὸ τότου) καὶ καταπίνεται εἰς βυθὸν διὰ ταῦτά τε, πολὺ ἔχει, ὥςε ζηρότερον; τὸ δὲ ξηρότερον θερμότερον. 

καὶ ὅτι θάλαττά τε βαθεῖα καὶ γῆ ὕπαντρος μέχρι πόρρω. Διὼ τί αὶ θάλαττα εὐδιοπτοτέρα, τῇ ποτίμε, παχυ-8 
φέρουσιν οὖν εἰς ταῦτα ἀποβιαζόμεναι αἱ δῖναι" διὸ οὐκ τέρω ὅσα; λεπτότερον γὰρ τὸ πότιμον τῷ ἁλμυρᾷ. ἢ οὐ 

ἀναπλεῖ αὐτόθι τὼ ναυώγια, ὁ δὲ ῥῆς γίνεται, ὅταν παυ- 10 τὸ λεπτὸν αἴτιον, ἀλλ᾽ εὐθυωρίαι τῶν πόρων πλεῖςαι καὶ 
σαμένου τῷ προτέρου ἀντιπνεύσῃ ἐπὶ τῆς θαλάττης ῥεούσης 
τῷ προτέρῳ πνεύματι, μάλιςα δὲ ὅταν νότος ἀντιπνεύσῃ. 

᾽ ς- 
ἀντιπνέοντω γὰρ ἀλλήλοις τὰ ῥεύματα παρεκθλίβεται ὥσ-. 
περ ἐν τοῖς ποταμοῖς, καὶ Ὑίνονται αἱ δῖναι. φέρεται δὲ 

μέγιςαί εἰσιν; τὸ μὲν ὃν πότιμον πυκνὸν διὰ λεκτομέρειάν 
ἐςι, τὸ δὲ ἁλμυρὸν μεγάλα ἔχει τὼ διάκενα. ἢ ὅτι κα- 
θαρώτερον ἡ θάλαττα; γῆ μὲν γὰρ ὧκ ἔςιν, ἡ δὲ ἄμμος 
βαρεῖα σα ὑφίςαται. τὰ δὲ πότιμα γεώδη. αὐτὴ δὲ ἐν 

ἑλπτομένη ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ἄνωθεν ἰ ἰσχυρὰ ἔσα. ἐπεὶ 15 τῷ μεταξὺ ΜΦιερομέη ἀναθολῦται ταχύ. 
ἕν εἰς πλάγιον οὐκ ἔςιν ὁρμῶν (ἀντωθεῖται γὰρ ὑπ᾿ ἀλλή- 

λων), ἀνάγκη εἰς βάθος ὠθεῖσθαι, ὥς ε καὶ ὃ ὧν ληφθῇ ὑπὸ 

τῆς δίνης, ἀνάγκη συγκαταφέρεσθαι. διὸ ἀνάσιμα τὰ 

πλοῖα ποιοῦνται" ἤδη γὰρ ὀρθόν ποτε μινημονεύεται κα- 
ταποθέν. 

6 Διὰ τί ἡ θάλαττα λευκοτέρα καὶ ἡ ἐν τῷ Πόντῳ ἢ ἡ ἐν 

Διὰ τί ἐν τοῖς βορείοις εὐδιοπτοτέρα ἡ ΠΕΡ 9 
ἐν τοῖς νοτίοις; ἢ ὅτι ἐν τῇ γαλήνη χρῶμα ἔχει ἡ θά- 

λαττα; λιπαρὸν γὰρ ἕνεςιν ἐν τῷ ἁλμυρῷ χυμῷ. ση- 
μεῶν δέ" ἐκκρίνεται γὰρ ἔλαιον ἐν ταῖς ἀλέαις. εὐδίας 

φῷ οὖν ἔσης καὶ ἀλεεινοτέρας τῆς θαλάττης διὼ κουφότητα, 
ἐπανθεῖ ἄνω ὃ τοιῦτος χυμός. τοῖς δὲ βορείοις ἧττον διὰ 

τῷ Αἰγαίῳ; πότερον διὼ τὴν ἀνάκλασιν τῆς δ ϑώς τὴν γι. τὸ ψῦχος. ἔςι δὲ τὸ ὕδωρ εὐδιοπτότερον τοῦ ἐλαίου" τὸ 
νομένην ἀπὸ τῆς θαλάττης εἰς τὸν ἀέρα; ὁ μὲν γὰρ περὶ γὰρ ἔλαιον χρῶμα ἔχει, τὸ δὲ ὕδωρ ἄχροον παρεμφαι- 
τὸν Πόντον ἀὴρ παχὺς καὶ λευκός, ὥςε καὶ τῆς θαλάττης 

ἡ ἐπιφάνεια τοιαύτη φαίνεται, ὁ δὲ ἐν τῷ Αἰγαίῳ κυανῶς 25 
ἡ θάλαττα 

ἢ ὅτι πᾶσαι αἱ λίμναι 

λευκότεραι τῆς θαλάττης; ὁ δὲ Πόντος ἐςὶ λιμνώδης διὰ 

τὸ πολλὲς ποταμὸὲς εἰς αὐτὸν ῥεῖν. αἱ δὲ λίμναι διαλευ- 

κότεραι τῆς θαλάττης καὶ τῶν ποταμῶν" 
γραφεῖς τὸς μὲν ποταμὸς ὠχρός, τὴν δὲ θάλατταν κυα- 
νέαν. ἢ ὅτι διὰ μὲν τῷ ποτίμου διέρχεται ταχὺ ἡ ὄψις, 
καὶ ὑκ ἀνακλᾶται πρὸς τὸν ἀέρα, ἀπὸ δὲ τῆς θαλάσσης 

ὌΝ ΠΣ ΄ » , [ή διὼ τὸ μέχρι πόρρω εἶναι καθαρός, ὥστε καὶ 
-“ “ 

ἀνταυγοῦσα τοιαύτη φαίνεται. 

νόμενον σαφες ραν ποιεῖ τὴν ἔμφασιν. 
Διὼ τί λουσάμενοι τῇ θαλάττῃ θᾶττον ξηραίνονται, 10 

βαρυτέρᾳ οὔσῃ τῶν ποτίμων; ἢ ὅτι παχυτέρα καὶ γεώ- 
δὴς ἡ θάλαττα; ὀλίγον οὖν ἔχουσα τὸ ὑγρὸν ξηραίνεται 
θᾶττον. 

Διὼ τί τὰ κύματα ἀνεμώδη; ἢ ὅτι σημεῖω ἐς!᾿ πνεύ--11 

γρώφυσι γῦν οἶϑο ματος ἐσομένου; ἔστι γὰρ τὸ πνεῦμα σύνωσις ἀέρος. ἢ 
διὼ τὸ ἀεὶ προωθεῖσθαι γίνεται; προωθεῖ δὲ ἃ συνεχές πω 
ὃν τὸ πνεῦμα, ἀλλὰ ὠρχόμενον. τὸ μὲν δὴ πρῶτον ὥσ-- 
περ προεμαράνθη, ἄλλο δὲ τῦτο προέωσε καὶ ἄλλην πυ- 

οὖ; ὅτ᾽ ἄνω ἀνακλᾶται διὰ τὸ μὴ λεῖον εἶναι τὸ ὕδωρ' κνότητα ἤγαγεν καὶ ἀπεμαράνθη. ὥςε δῆλον, ὅταν ἥ 

κάτω δὲ ἀποκάώμνει βαδίζεσα" διὸ μέλαινα φαίνεται. ἐν 35 τὸ προωθούμενον παρῇ, ὅτι ἥξει καὶ τὸ κινῶν" ἀρχόμενον 
δὲ τοῖς λιμνώδεσιν ἐπιπολῆς ὄντος τῷ ποτίμν, κάτω δὲ τό. γὰρ τῦτο ποιεῖ. 
ὡλμυρᾷ, ὁ διέρχεται, ἀλλ᾽ ἀνακλᾶται πρὸς τὴν αὐγήν" Διὰ τί τὸ κῦμα προεκπίπτει τοῦ πνεύματος; ἢ ὅτι 12 

διὸ φαίνεται λευκὴ ἡ ἐπιφάνεια αὐτῆς. οὐχ ἅμα παύεται τὸ πνεῦμα [τὸ] πνέον καὶ ἡ θάλαττα, 

Διὰ τί ἡ θάλαττα τῷ ποτίμε ὕδατος ἧττον ψυχρά, κυμαΐνουσα, ἀλλ᾽ ὕςερον ἡ θάλαττα, ἐνδέχεται τὸ κ- 
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νῆσαν πνεῦμα φθαρῆναι πρὸ τῷ γενέσθαι αἰσθητόν. ὥςε ὁ ἅπαντας εὕροι τις ὧν, ἡ δὲ θάλαττα οὔτε ψυχρὰ οὔτε 
πρότερον τὸ κῦμα πνεύματος, ἀλλὰ τὸ μὲν λανθάνει τὸ θερμὴ σφέδρα ἐφίν. οὔτε οὖν τὸ ἀποπνέον ψυχρὸν ἀπ᾽ 
δὲ οὔ. ἢ οὐχὶ τὰ πνεύματα ἅμω πανταχοῦ πνεῖ, ἀλλ᾽ αὐτῆς ἐσί, διὰ τὸ μὴ ψυχρὰν εἶναι, ὕτε ψύχεται ταχύ, 
ὅθεν ἡ ἀρχὴ πρότερον; ἅμα δὲ πνεῖ καὶ τὴν πλησίον θά- διὼ τὸ μὴ θερμὴν εἶναι σφόδρα. 

λατταν κινεῖ, αὕτη δὲ τὴν ἐχομένην' καὶ ὕτως ὧν ἐνδέ- ς Διὼ τί ἐν τοῖς μείζοσι πελάγεσι βραδύτερον καθί- 11 
χριτο πρότερον τὸ κῦμα ἐκπίπτειν. ὑπὸ γὰρ τῆς θαλάσ- ςαται κύματα ἣ ἐν τοῖς βραχέσιν; ἢ ὅτι ἐκ τὴς πολλῆς 
σης καὶ οὐχ ὑπὸ τῷ πνεύματος ἡ κύησις ἡ θάττων τοῦ κινήσεως βραδύτερον καθίςαται πᾶν ἢ ἐκ τῆς ὀλίγης; ἐν 

ἀέρος ἢ τῆς θαλάττης. δὲ τοῖς μεγάλοις πελάγεσι πλείων ἡ ἄμπωτις γίνεται ἢ 
48 Διὰὼ τί ἐν τῇ θαλάττῃ μᾶλλον νεῖν δύνανται ἢ ἐν τοῖς ἐν τοῖς βραχέσιν. ὀθὲν οὖν ἄλογον τὸ πλεῖον βραδύτερον 

ποταμοῖς: ἢ ὅτι ὁ νέων ἀεὶ ἐπιςηριζόμενος ἐν τῷ ὕδατι νεῖ, το καθίς ασθαι. 
ἐν ἃ τῷ σωματωδεςέρῳ μᾶλλον ἀποςηρίζεσθαι δυνώμεθα, Διὰ τί τὸ ὡλμυρὸν ὅδωρ ψυχρὸν μὲν οὐ πότιμον, 18 
σωματωδέςερον δέ ἐςι τὸ θαλάττιον ὕδωρ τοῦ κοταμίκ" θερμαινόμενον δὲ μᾶλλον γίνεται πότιμον, καὶ θερμὸν δὲ 
παχύτερον γάρ ἐςι καὶ μᾶλλον ἀντερείδειν δυνάμενον. ὃν καὶ ὠποψυχόμενον; ἢ διότι εἰς τὸ ἐναντίον ὠπὸ τοῦ 

44 Διὰ τί ποτε ἐν τῇ θαλάττῃ πλείω χρόνον διατελεῖν ἐναντίε πέφυκε μεταβάλλειν; ἔςι δὲ τὸ πότιμον τῷ ἀλ- 
δύνανται ἢ ἐν τῷ ποταμῷ; ἢ διότι τὸ ποτάμιον ὕδωρ 15 μυρῷ ἀντικείμενον" καὶ θερμαινομένου μὲν ἀφέψεται τὸ 
λεττόν ἐςιν; μᾶλλον ὅν παρεισδυόμενον πνίγει. ἁλμυρόν, ψυχομένν δὲ ὑφίςαται. 

45 Διᾷ τί ἡ μὲν θάλαττα κάεται, τὸ δὲ ὕδωρ οὖ; ἢ Διὰ τί τὰ πρὸς τῇ θαλάττῃ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὕδατα 19 

κάτται μὲν κἀκεῖνο, ἡ δὲ θώλαττα ἧττον σβώνυσι τὸ πῦρ γλυκέα [ὕδατα] ἀλλ᾽ ὑχ ὡλμυρά; ἢ διὰ τὸ ποτιμώτερα 
διὰ τὸ λιπαρωτέρα εἶναι; σημεῖον δὲ ὅτι λιπαρωτέρα" ἀπὸ διηθόμενα γίνεσθαι; διηθεῖται δὲ τὸ ἐγγύτερον τῆς θαλατ- 

γὰρ τῶν ἁλῶν ἔλαιον ἀφαιρεῖται. ἢ καὶ ἧττον δύνανται 2) της μᾶλλον. 
οἱ πόροι ὡρμόττειν τῷ πυρὶ διὰ τὸ καχύτεροι εἶναι, καὶ . Διὰ τί τὸ ἁλμυρὸν ὕδωρ ἐκ ἀπόρρυτόν ἐςιν: ἢ διότι 20 
μᾶλλόν γε δή, ἅτε καὶ τῶν ἁλῶν ἐνυπαρχόντων; ὥσπερ τὸ μὲν βαρὺ ςάσιμον, τὸ δὲ ἁλμυρὸν βαρύ; διὸ καὶ τὰ 
ἦν τὸ ξηρὸν τοῦ ὑγρᾷ ἧττον σβεςικόν, καὶ τὸ ξηρὸν μᾶλ- θερμὰ μόνω τῶν ἁλμυρῶν ὑδάτων ὠπόρρυτά ἐςιν. ἔχει 
λον κατὰ λόγον καυςικόν ἐςὶ, καὶ ἕτερον ἑτένς μᾶλλον, γὰρ κυφότητα ἐν αὑτοῖς, ἢ κρατεῖ τῆς κατὰ τὴν ὠλμυ- 
τῷ ἐγγυτέρω τῷ θερμῆ εἶναι, τὸ ξηρότερον δὲ τῇ θαλάττῃ" 25 ρίδα βαρύτητος" τὸ γὰρ θερμὸν κουφότερόν ἐςιν. ἔτι τὼ 
ἄμφω δὲ ταῦτα μᾶλλον ὑπάρχει. μὲν ὠπόρρυτα διηθεῖται διὰ τῆς γῆς᾽ ἠθεμένων δὲ ἀεὶ μά- 

46 Διὼ τί ὠπὸ μὲν τῆς θαλάττης οὐκ ὠποπνεῖ ἕωθεν λιςα ὑφίξαται τὸ παχμτατον καὶ βαρύτατον, ἐκκρίνεται 

ψυχρόν, ἀπὸ δὲ τῶν ποταμῶν; ἃ ὅτι ἡ μὲν θάλαττά δὲ τὸ κῦφον καὶ καθαρόν" ἔςι γὰρ τὸ μὲν ἁλμυρὸν βαρύ, 
ἐςιν ἐν ἀναπεχταμένοις τόποις, οἱ δὲ ποταμοὶ ἐν ςενοῖς; τὸ δὲ γλυκὺ κῦφον. διόπερ ἐςὶ γλυκέα τὰ ἀπόρρυτα. τὸ 
ἡὶ μὲν οὖν ὠπὸ τῆς θαλάττης αὖρα εἰς πολὺν τόπον σκί- 30 δ᾽ αὐτὸ αἴτιόν ἐςι καὶ διὰ τί τὸ ἁλμυρὸν ὕδωρ κινόμενον 
δναται, ὥςε εἶναι ἀσθενής, ἡ δὲ ἀκὸ τῶν ποταμῶν ἀθρόως καὶ μεταβάλλον γλυκύτερον γίνεται" κυφότερον γὰρ καὶ 
φῴεται καὶ ἔστ ἰσχύει, διὸ μᾶλλον εἰκότως φαίνεται ἀσθενέςερον διὰ τὴν κύησιν γύεται. 
ψυχρά. ἢ ὁ τῦτό ἐςιν αἴτιον, ἀλλ᾽ οἱ μὲν πὐταμοῖ, ψυ- Διὰ τί ἐν ω Λιβύῃ ἐὰν ὀρύξῃ τις πες τὴν θάλατο 21 

χροΐ εἰσιν, ἡ δὲ θάλαττα ὅ ἴτε θερμὴ ἅτε ψυχρά: γίεται ταν, τὸ πρῶτον πότιμον, εἶθ᾽ ὠλμυρὸν γύεται ταχύ, ἐν δὲ 
δὲ ἡ αὖρα καὶ ἡ ἀναπνοὴ θερμαινομένων ἢ ψυχομένων 35 τοῖς ἄλλοις τόποις ἧττον ποιεῖ τοῦτο; πότερον ὅτι τὸ μὲν 
τῶν ὑγρῶν" ὁπότερον γὰρ ὧν τούτων πάσχῃ, ἐξαεροῦται, πρῶτον τὸ ὑπάρχον ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ καὶ τὸ πεπεμμένον 
ἔζαερουμένου δὲ τῷ ὕδατος ὁ ἀὴρ ὁ γινόμενος φέρεται, ὅ ὑπὸ τῆς γῆς ἐς, ὅταν δὲ χρονισθὴ, ἡ θάλαττα προσδὶη- 
ἐξιν αὖρα. τὸ μὲν ἦν ἀπὸ τῶν ψυχρῶν ψυχρὸν εἰκότως ὀθεμέώῃ διὰ τὸ πρόσφατον εἶναι ποιεῖ ἀλμυρώτερον; ἐν δὲ 
ἀποπνεῖ, τὸ δὲ ἀπὸ τῶν σφόδρα θερμῶν ἀποπνέονν ψύχε- τοῖς ἄλλοις ἢ ὑκ ἔχει ἢ πολὺ ὕδωρ διὰ τὸ μὴ ζηραίνε- 
ται καὶ γίνεται ψυχρόν. τοὺς μὲν οὖν ποταμοὺς ψυχρὸς 40 σθαι τὸν τόπον. 
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Διὰ τί τοὺς ἅλας θῶττον τήκει τὸ ἁλμυρὸν ὕδωρ ἢ θερμότητα, καθώπερ οἱ ἅλες; ὅμοιον γὰρ ἐξανθήματι. ἢ 

τὸ πότιμον; ἢ διότι τὸ μὲν τήκεσθαί ἐςι τὸ ὑπὸ τῇ ὑγρᾷς δι᾽ ἄλλην αἰτίαν; εἰ γὰρ οὐ διὰ τῦτο καὶ ἐπὶ τῷ γλυκεῖ 

θερμῦ εἰσιόντος διαιρεῖσθαι, ὥςε ὑγρὸν εἶναι; ὁ τήκει δὲ ἢ μᾶλλον, ἐκ ἄλογον᾽ θερμότατος γάρ. 

τὰ ὅλως μὴ δυνάμενα εἰσιέναι, ἢ τὰ ὕὅτως ὥςε μὴ θιγ- Διὰ τί τὰ κύματα πρότερον φοιτᾷ ἐνίοτε τῶν ὠνέ- 28 

γάνειν. μόλις δὲ τήκει τὰ ῥῳδίως διεξιόντα" τὰ δ᾽ ἐπιόντα 5 μων; ἢ διότι καὶ τελευτᾷ ὕςερον; τὸ γὰρ πρῶτον πνεῦμα 

βιαζόμενα, ταῦτα τάχιςα διαιρεῖ. οὐκ εἰσέρχεται δὲ τὲ ὡσανεὶ προδιαλύεται τῷ ὠσθέντος κύματος“ ἀφοινεῖται δὲ 

λίαν μεγαλομερῆ᾽ ὑπερέχει γὰρ τῶν πόρων. τὰ δὲ μι- οὐκ αὐτὸ τὸ πρῶτον ὠσθέν, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἡ ὦδις γίνεται τοῦ 

κρομερέξερα διέρχεται ἡ ψαυόμενα. ἔςι δὲ τὸ μὲν πότι- ἐχομένου. 

μὸν λεχτόν, τὸ δὲ ἁλμυρὸν παχύτερον. ὥςε τὸ μὲν ῥᾳ- Διὼ τί αἱ κυματωδέςεραι γαῖ ςερραὶ γίνονται πολ- 29 

δίως διὰ τὴν λεπτότητα διαδῦνον. μόλις τήκει, τὸ δὲ εἰσέρ- τὸ λάκις οὕτω σφόδρα ὥσπερ ἠδαφισμέαι; καὶ ἡ μὲν κυ- 

22 

29 

χεται μὲν ἧττον δὲ διὰ τὸ μεγαλομερέςερον εἶναι διαιρεῖς 
καὶ βιάζεται ϑῶττον. | 

Διὰ τί τὸ ὕδωρ ἧττον φαίνεται λευκόν, ἐὰν κινῆται, 

οἷον καὶ ἡ φρίκη; διὸ καὶ Ὅμηρος ἀρχομένου φησὶ τοῦ 

ματώδης γῆ ςερρα,, ἡ δὲ ἄποθεν χαῦνος. ἢ διότι ἡ μικρὰ 
ἄμμος ὁ πόρρωθεν ἐκβάλλεται ὑπὸ τῷ κύματος, ἀλλὰ ἡ 

μείζων μᾶλλον; ὥσπερ καὶ. τῇ χειρὶ βάλλειν πόρρω οὐ 

τὸ ἐλάχιςον μάλιςα δυνατόν. ἔπειτα πολλῶν κυκωμένων 

πνεύματος “μελάνει δέ τε πόντος ὑπ᾽ αὐτῇ! ἢ διὰ δύο τ» τὰ ἐλάχιςα ἐμπίπτοντα πυκνοῖ; ἡ δὲ τοῦ κύματος λω» 

αἰτίας, ἐγγύθεν μὲν τὴς ὄψεως οὔσης, διὰ τὸ διιίναι τὴν 

ὄψιν μᾶλλον ἠρεμᾶντος, κινυμένα δὲ μὴ εὐθυπορεῖν" τὸ δὲ 
διαφανὲς λευκὸν φαίνεται. δι’ ὦ γὰρ μὴ διέρχεται ἡ ὄψις, 
μέλαν φησὶν εἶναι. διὸ καὶ ὁ ὠὴρ πόρρωθεν μέλας φαΐ- 

φῶντος κῴησις ἐδαφίζει, κινεῖ δὲ ὑκέτι. διὰ μὲν οὖν τὸ 
τὰ μοιρότατα μὴ πόρρω δύνασθαι πηδᾶν, ἐκ μικρῶν σφό- 
δρα συντέθειται" διὰ δὲ τὸ πολλάκις κινεῖσθαι συνεχὲς 

, ΄ Υ ΄ . ,ὔ Ἁ Ν γίνεται πιπτούσης ὥμμου, ἕως ἂν συναρμόσῃ" διὼ δὲ τὸ 

νεται, ὁ δὲ ἐγγὺς λευκός, καὶ θαλάττης τὸ μὲν ἐγγὺς 20 κῦμα τὸ τελευταῖον ἐδαφίζεται, καὶ τὸ ἠρέμα ὑγρὸν συγ- 
χευκόν, τὸ δὲ πόρρωθεν κυανοῦν καὶ μέλαν. πόρρωθεν δέ, κολλᾷ. ἡ δὲ πόρρω ξηρά τε σα διίςαται, καὶ ἐκ μειζό- 
κινουμένης πως τῆς ὄψεως, καὶ τῷ διανακλᾶσθαι ἀθρόον νων ἐςὶ λιθιδίων καὶ ἀνεδάφιςος. 

τὴν ἔψιν, ἐὰν ἠρεμῇ πρὸς τὸ φῶς, κινουμένου δὲ μὴ δύ- Διὼ τί τῆς θαλάσσης τὼ ἄνω τῶν ἐν τῷ βάθει ἀλ. 50 
νασθαι. μυρώτερα καὶ θερμότερα; ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς φρέασι 

Διὰ τί ἐν τοῖς βαθέσι πελάγεσι τὸ κῦμα οὐκ ἐπι- 25 τοῖς ποτίμοις τὸ ἐπιπολῆς ἁλμυρώτερον τῷ εἰς βάθος" καί 
γελῷ, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μικροῖς; πότερον ὅτι τὸ μικρὸν φερό- τοι ἔδει τὸ κατωτέρω" βαρύτερον γὰρ τὸ ἁλμυρόν. ἢ διότι 
μενον ὕδωρ διαιρεῖτωι ὑπὸ τοῦ ἀέρος μᾶλλον ἢ τὸ πολύ; ὁ ἥλιος καὶ ὁ ὠὴρ ἀνάγει ἀεὶ τὸ ἐλαφρότατον ἀπὸ τῶν 
διὸ θραύεται πατάξαν μᾶλλον. ἐν μὲν ὄν τῷ βαθεῖ πολὺ ὑγρῶν; τὸ δὲ ποτιμώτερον ἀεὶ καφότερον, μᾶλλον δὲ ὠπα;- 
τὸ κινέμενον, ἐν δὲ τῷ βραχεῖ ὀλίγον. γει ἀπὸ τῶν ἐγγυτέρω τόπων. ὥςε καὶ τῆς θαλάττης 

Διὰ τί οἱ πρὸς νότον τόποι ὡλυκώτερα τὰ ὕδατα 30 ἀπὸ τῶν ἐπιπολῆς καὶ τῶν ποτίμων ἀνώγκη τὸ λειπόμε-- 
νον ὡλμυρώτερον εἶναι, ἀφ᾽ ὧν ἀνῆκται, ἢ ἀφ᾽ ὧν μηθὲν 
ἢ ἔλαττον τὸ γλυκύ. διὰ τῦτο δὲ καὶ θερμότερα τὰ ἄνω" 

Διὰ τί τῶν ὑδάτων τὸ ἁλμυρὸν ἐπὶ τῷ γλυκεῖ οὗῳ τὸ γὰρ ὡλμυρὸν θερμότερον τῷ ποτίμνυ. διὸ καὶ φασί τι-- 
μᾶλλον ἐπιπολάζει ἢ ἐπὶ τῷ αὐςηρῷ; πότερον ὅτι μᾶλ- νες τῶν ἡρακλειτιζόντων ἐκ μὲν τοῦ ποτίμν ξηραινομένου 
λον ἔχει γὴν ὁ γλυκύς, ὥσπερ ἡ ἀςαφίς; ἢ ὅτι βαρύτε- 35 καὶ πηγνυμώε λίβες γίνεσθαι καὶ γῆν, ἐκ δὲ τῆς θαλάτ-- 
ρος καὶ γλισχρότερος ὁ γλυκύς, ὥσθ᾽ ἧττον μίγνυται, μὴ τῆς τὸν ἥλιον ἀναθυμιῶσθαι. 
μιγνύμενος δὲ ἐφίςαται. Διὰ τί τῆς θαλάττης τὼ πρὸς τῇ γῇ γλυκύτερα ἐςιν: 31 

Διὰ τί ὅλως ἐφίςαται γεῶδες ὄν; ἡ γὰρ οἰκεία φορὰ ἢ διότι ἐν τῇ κινήσει μᾶλλόν ἐςιν; κινούμενον δὲ τὸ ἀλ-- 
κάτω, πότερον ὅτι μᾶλλον ἔχει γὴν ὁ γλυκύς; ἢ διὰ τὴν μυρὸν γλυκύτερον γίνεται. ἢ ὅτι καὶ ἐν τῷ βάθει ὧλμυ-- 

24 

25 

ἔχεσιν; ἢ διὰ τὸ τὴν θάλατταν ὑπὸ νότου ὠθεῖσθαι ὑπὸ 

τὴν γὴν κεράννυται; 

26 

21 

Ὡ,. ὑγρῶ ἢ δερμῶ (67, ἢ 6. τάχιςα δὲ διαιρεῖ 5. ἢ 10. τὴν οἷῆ 47. ἢ 14, δὲ καὶ διὰ 1“. ἢ 15. μελαίνει 09 ΧΆ 7... 17. 

μὴ] διὰ τὸ μὴ 65. ἢ 22. τὸ ΤΠ }7ο, ᾿ὶ 30. πρὸς τὸν νότον ὅσ. ἴ 384. μᾶλλον ογαὰ (475. ἢ ἐμπίπλαται 5 ΧΆ͵ο, ἢ 86. μὴ οἵα 6“. ἢ 
87. μιγύμενον ΔΎ 76. ἢ 39. ὅτι -- ὃ οπὶ 6 75. 

2. καὶ Χο, Ἰ 9.. γαῖαι ὅσ. ἢ 11. ςερεώ, ἡ δὲ ἄπωθεν 775. ἢ 12. πόρρω 5. 1] 15. λοφῶντος Χο. ἢ 17. τὼ μακρότατα μὴ Χ“, 
μὴ τὰ μακρότατα Υ5, μὴ τὰ μικρότατα 65. ἢ 22. ἀνεφίδαςος 65. ἢ .26. τῷ κι Χ97.5. ἢ 29. βαῤβύτερον οοάϊσε5. {Πἐγγντέρω εοάϊςα5. [} 
32. θερμότατα ἄνω Δ. ἢ 35. γενίσθαι (5 7. 
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ρώτερόν ἐςξι τὸ ὕδωρ, τὰ δὲ πρὸς τῇ ὙΠ ἧττόν ἐςὶ βαθέα. τὸ ςρογγύλον σχῆμα ἔρχεται; τούτου γὰρ τὸ ἔσχατον 
διὸ καὶ τἀγχιβαθὴ ἁλμυρά ἐς! καὶ ἐχ ὁμοίως γλυκέα. ὅμοιον, ἡ δὲ θάλαττα πάντῃ κινῦσα ὁμοίως περιθραύει. 
τότε δ᾽ αἴτιον ὅτι βυ ὃν τὸ ἁλμυρὸν φέρεται μᾶλλον Διὼ τί ἐνιαχζ, ἐαν τις ὀρύξῃ παρὰ τὴν θάλατταν, τὸ 21 
εἰς βάθος. μὲν πρῶτον πότιμόν ἐςιν ὕδωρ, εἶθ᾽ ἁλμυρὸν γίνεται; ἢ 

42 Διὰ τί ἡ θήλαττα μόνον τῶν ὑδάτων κάεται, τὰ δὴ ς ὅτι αὐτῆς ἐὶ τῆς θαλάττης τῆς διηθόσης ὑπὸ τὴν γὴν τὸ 

πότιμα καὶ ποτάμια ὅ; πότερον ὅτι γῆν πολλὴν ἔχει; δὴ- ὕδωρ; εἰκότως ἕν τὸ πρῶτόν ἐξι γλυκύ" ἐλαφρότερον γάρ 
λρῦσι δὲ οἱ ἅλες. ἢ διότι λιπαρώ; δηλοῖ δὲ τὸ ἐν τοῖς ἐς! τὸ γλυκὺ τοῦ ὡλμυροῦ, καὶ ἡ θάλαττα ἔχει τι τοῦ 

ἅλασιν ὑφιςάμενον ἔλαιον. γλυκέος, ὃ μεχθὲν τῇ Ὑῇ μᾶλλον ἐπιπολάζει. τὸ δὲ ὧλο 

32 Διὰ τί ἐν ταῖς λίμναις ἄμμος ὁ ὄ Ὑδεται ̓  ἧττον ἢ μυρὸν διὼ τὸ βάρος καὶ διὰ τὸ τμητρκὸν εἶναι κάτω φέ- 

ἐν τῇ θαλάττῃ καὶ τοῖς ποταμοῖς; ἢ ὅτι ἐν τῇ θαλάττῃ ιο ρεται. εἴτε ἕν ὕτως εἶτε κατὰ τὰς φλέβας ἐκ τῆς ἠπείρε 
πέτραι γίνονται, καὶ ἡ γὴ ἐκκέκαυται μάλιςα; ἡ δὲ ἄμ- ῥεῖ ἐπὶ τὴν θάλατταν τὸ γλυκὺ ὕδωρ, εἰκότως ἂν ἐπιπο- 

μος ἰξὶ πέτρα ἐψηγμέη εἰς μικρὰ καὶ ἐλάχιςα μόρια. λῆς εὖ) τῆς θαλάττης, ἢ μίγνυται αὐτῇ. ἀνοιχθῴτων δὲ 
ψήχαται δὲ διὰ τὴν πληγὴν τῶν κυμάτων. ἐν δὲ ταῖς λίμν. τῶν πόρων, ὕςερον διὰ πλῆθος τὸ ἀλυκὸν κρατοῦν τοίζτο 
γαις οὖ γίνονται ὁμοίως πέτραι καθαραί, οὐδὲ θραύονται πᾶν ποιεῖ, συμβαει γὰρ πεφρωγμένων τῶν ἄνω πόρων 
ὁμοίως διὰ τὸ μὴ γίεσθαι κύματα ὁμοίως. ἐν δὲ τοῖς «5 ἄλλην ὁδὸν ζητεῖν τὸ ἐπιρρέον" ἀνοιχθέστων δὲ ἐνταῦθα 
ποταμοῖς μᾶλλον, ὅτι τὴν μὲν γῆν καταφέρουσι, τὰς δὲ πᾶν φέρεται, καθώπερ ἐπὶ τῶν τῇ σώματος φλεβῶ. Ὁ 
πέτρας τῇ πληγῇ θραύυσιν. Διὰ τί ἡ θάλαττα ἴσα βαρυτέρα τ ποτίμε ὅδατοςὸδ 

34. Διὰ τί, ὅταν ἡ λίμνη ἢ κοπάσῃ ἢ ξηρὰ γένηται, μᾶλλόν ἐςιν εὐδίοπτος; πότερον ὅτι λιπαρωτέρα: τὸ δὲ 

ἀποκάεται ὁ σῖτος ἐν τῷ πεδίῳ μᾶλλον; πότερον ὅτι τὸ ἔλαιον ἐπιχυδὶν πομῖ μᾶλλον εὐδίοπτον. ἔχουσα δὲ ἐν 
ὑγρὸν τὸ ἐν τῇ λίμνῃ ἀεαν μἰ τοὶ τῇ ἀτμίδι θερμαίνει τὸν ἢ αὐτῇ λίπος εἰκότως μᾶλλον εὐδίοπτός ἐςιν. ἢ ἐχ ἅπαν 
ἀέρα, ὥςε ἐλάττυς καὶ ἀσθενεςέρος ποιεῖ τὸς πάγος ἢ ἐν τὸ ἐλαφρότερον καὶ εὐδιοπτότερον; αὐτὸ γὰρ τὸ ἔλαιον 
τοῖς κοίλοις καὶ προσελώδεσι τόποις; ἢ ἐκ τῆς γῆς, ὥσπερ ἐλαφρότερον τῇ ὕδατος, εὐδιοπτότερον δὲ ὕ, ἢ οὐκ εὐδὶο- 
λέγεται, τὰ ψύχη ἄρχεται καὶ λανθάνει εἰσδυόμενα: ζη- πτότερόν ἐς», ἀλλὰ φαδεται; τὸ γὰρ πότιμον ὕδωρ ὠπὸ 
ρᾶς ἵν ὕσης τῆς λίμνης, διὰ πλείονος τόπου ἡ ψυχρότης τῆς γῆς ἢ ἀπὸ ῥευμάτων ἐςΐν, ἡ δὲ πηγὴ συναφίσι μείὰ 
πλείων προσπίχτυσα πήγνυσι καὶ ἀποκάει μᾶλλον. ἐν δὲ 25 τὸ ὕδατος καὶ γῆν, ὥςε τῷ μὴ καθαρὰ εἶναι τὰ ῥεύματα 
ταῦ τοιαύταις χὠώραις τὰ ψύχρι κάτωθεν γίνεται, ὥσπερ συγκατώγει τὴν γῆν καὶ ἰλύν. αὕτη ἦν ἐςὶν ἡ αἰτία τοῦ 
καὶ δοκεῖ, καίτοι ἡ ὙᾺ θερμὴ τὸ χαιμῶνος" ἀλλὰ διὰ τὸ ἧττον εἶναι εὐδίοπτον. 
ἔφυγρον εἶναι κατέψυκται τὸ ἐπιπολῆς θερμὸν τὸ ἐν ῇ ὀ ὀ Διὰ τί οἱ νέοντες ἐν τῇ θαλάττῃ λαπαροὶ γένονται; 39 
Ὑἢἡ. τὸ γὰρ ὑγρὸν ὅτε ὕτω πόρρω ἐςὶν ὥςε μὴ ψύχεσθαι, εἰ γὰρ ὅτι πονῦσι, καὶ οἱ τροχιζόμενοι ἰσχυρὸν πονῦσι πό- 
διὰ τὴν ἐνῆσαν θερμότητα ἐν τοῖς ὑγροῖν, ὅτε ὕτως ὀλίγον 80 νον καὶ ὁ λαπάττονται. ἢ ὅτι ἀ πᾶς πόνος ποιεῖ λάπαξιν, 
ὅξε μηβὶν ἰ ἰσχύειν, διὰ τὸ διάβροχον εἶναι. τὴκ γῆν. οἷον ἀλλ᾽ ὁ μὴ ποιῶν σύντηξιν; ἡ δὲ ἐν τῇ θαλάττῃ διατριβὴ 
ἦν διὰ τὴν ψύξιν αὐτῷ συμβαίε; ἐκὶ χρυςάλλν περιπα-- καὶ ὅλως δοκεῖ βρωτικωτέρυς ποιεῖν καὶ λαπαρός" θερμή 
τεὴν καὶ οἰκεῖν. τε γάρ ἐςι καὶ ξηρὼ ἡ ὠπ᾽ αὐτῆς ἀτμίς. 

δὲ Διὰ τί ἡ θάλαττα ἁλμυρὰ καὶ πικρά ἐς; ὃ ὅτε Διὰ τί Πᾶσα λίμνη πότιμος ἦσα πλύνει καὶ ῥύκτει 40 

ἐν τῇ θαλάττῃ πλείες εἰσὶν οἱ χυμοί; καὶ γὰρ τὸ ἀλμυ- 35 τὰ μάτια; πλύνει μὲν γὰρ τὸ γλυκύ, ῥύπτει δὲ τὸ πι- 
ρὸν καὶ τὸ πριρὸν ἅμα φαΐεται. κρόν, ἅμα δὲ οὐχ οἷόν τε ἔχειν ταῦτα. ἣ οὐ τῷ τὐρραν! 

86 Διὰ τί τὰ ἐν τῇ θαλάττῃ ὕςρακα δὼ λίθοι φροΎ- εἶναι ἐθὲν ῥύπτει, ἀλλ᾽ ἡ γλισχρότης ῥυπτικόν; διὸ καὶ τὰ 

γύλα γύεται; ἣ ὅτι ὁμοίως περιθραυόμενα τὰ ἔσχατα εἰς ἀκροκώλια καὶ ὅσα μυξώδη τοιαῦτα. ὥςε καὶ τῶν πι- 

ὦ. λυκεῖα (575, ἢ 5. μέη σ΄ Χο. ἢ 1. δὲ καὶ οἱ 5. ἢ τὸ οτὰ Χο. ἢ 8. ἄλεσιν 0579. ἢ ἰφιςάμενον Κ775. Π 1ἀ.. οὐ] οὐδὲ σ5.Χ 
75. 19. ἀποκαΐεται εἰ 25. ἀχοκαίε; 5, χαὶ [ἴα 8ο]οὲ. ἢ 20. τῇ ἀτμίδ!} τῷ ἀτμίδι 64. ἢ 24. τὸς πάγυς πομῖ Χα. ἢ 29. ὑδὶ οοαίοοα. ἢ 
31. ἄβροχον Ο5Χο. ἢ 34. ὑγρά 65. ἢ 35. οἱ οἵα (579. αὶ 36. φκύσεκι: Χε. ἢ 38. γένονται Χο. 

8. πιὰ σ΄ ΧΑ. ΠΠ 1. ἁλυκοῦ 0679. ἢ) 8. ἀλυκὸν 06 76. ἢ 12. δὲ] οὖν Χο. Π 13. διὰ τὸ χλ, Χ 5; ΠΠ ἀλυκοῦν 65. [Γ τῦτο ΧΙ, ἢ 
4Α, πᾶν οτοὼ 5. ἢ πόρων ἄνω Χα. ἢ 18. εὐδίνπτός ἰςιν (5. ἢ 419. ἐπεψυχϑὲν 65. ἢ 24. γῆς] γὰρ Χ.“. ἢ 26. ὑλήν ὅ5. Π 28. ἩΝΑΙΝ, 
εἰ 32. λιταρύς 05 Χ 276. Π 29. εἴ οἱ Χο. ᾿ τρσχαζέμενοι Χο. 

τ 
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κρῶν ὅσα τούτα μετέχει. ἐν δὲ τῇ λίμνῃ ταύτῃ συμβές ὑπέρζεσίς ἐξιν ἡ ἀναβολὴ τῶν πομφελύγων; τὸ μὲν οὖν 
βηκε τῦτο, ὥςε τῆς νιτρώδες δυνάμεως τὸ μὲν πικρὸν ἐκ- ὕδωρ αὐτὸ θερμαίνεται τότε οὐθὲν ἧττον ἢ τοῦ ψύχας, αἱ 

κεκαῦσθαι, ἐμμένειν δὲ τὸ λιπαρὸν καὶ γλίσχρον. τούτῳυ δὲ πομφόλυγες αἴρεσθαι οὐ δύνανται ὁμοίως διὰ τὸ τὸν 
μὲν ἵν ῥύπτει, πλύνει δὲ τῷ ποτίμῳ αὐτῆς. . περιέχοντα ἀέρα εἶναι ψυχρόν, ἀλλ᾽ ἐλάττες τε τὰ μά- 

41 Διὰ τί τὸ γαληνίζον τῆς θαλάττης λευκὸν φαίνεται, 5. γέθη αἴρονται ὑπὸ τὰ ψύχες δλιβόμεναι, καὶ διακάπτον- 

τὸ δὲ κατάφορον μέλαν; ἢ ὅτι τὸ ἧττον ὁρώμενον μελάν- τος τῷ ἀέρος ταχὺ διωπέπτεσιν. ὥςε ἐλάττες τε τῷ ὄγκῳ 
τερον μᾶλλον φαίνεται; ἧττον δὲ φαίνεται τὸ κινόμενον καὶ τῷ πλήθει γίνονται τοῦ χειμῶνος, τῷ δὲ θέρες τύναν- 

τῷ ἠρεμῆντος. ἢ διότι τὸ μὲν διαφαινόμενον λευκόν, τὸ δὲ τίον. ἡ δὲ ὑπέρζεσις γίεται διὰ τὰ πλῆθος καὶ τὸ μέγε- 
μὴ διαφαινόμενον μέλαν; ἧττον δὲ διαφαίνεται τὸ κινού- θος τὰ ἀφρῶ. ' 
μενον. 4 Διὰ τί τὸ μὲν θερμὸν ὕδωρ ῥντιδοῖ, τὸ δὲ πῦρ θερ-Ἴ 

μὲν ὃν οὖ; ἢ ὅτι τὸ μὲν πῦρ ποιεῖ πνεῦμα, ὥςε ὀγκοῖς 
ΚΔ, ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΤᾺ ΘΕΡΜᾺ ὙΔΑΤΑ, περιτείνεται γὼρ τὸ δέρμα. ἡ δὲ κάμψις ῥντίς ἐςιν. 

Διὼ τί τὸ θερμὸν ὕδωρ, ἐὰν ἐπικεχρισμένοι ὦσιν ἐλαίῳ, Διὼ τί τῶν ἀγγείων οἱ πυθμένες θερμαινομένου τοῦ 8 
ἧττον θερμόν ἐςι καταχεόμενον, τοῦ ἐλαΐκ θερμῶ ὄντος; ἃ ὕδατος, ἕως ἄν ἦ ψυχρὸν τὸ ὕδωρ, ϑερμότεροί εἰσιν; ἢ 
διὰ τὸ λεαίνειν ὀλισθαίνει καὶ ἧττον ἐνδύνει; (5 διότι ψυχροῦ μὲν ἔτι ὄντος τῷ ὕδατος ἐγκατακλείεται τὰ 

2 Διὰ τί τὰ ὕδατα ἐν τοῖς φρέασι μετὼ μεσημβρίαν θερμὸν καὶ ἀντιπεριίςαται εἴσω, κωλυόμενον ἐξιέναι, ὅταν 
γίνεται τῷ θέρες θερμά; ἢ διότι τηνικαῦτα ἤδη κεκράτηκε δὲ διαθερμανθὴ τὸ ἐνὸν ὕδωρ, οὐκέτι ὠποςέγοντος ἀλλὰ 

τὸ θερμὸν τὸν ἀέρα; πρὸ μεσημβρίας δὲ τὸ θερμὸν λύει διαπνέοντος καὶ ἐλάττονας γινομένε τῷ πυρὸς ψυχρότερος 
τὸ ψυχρὸν καὶ παύει" ὁχ ἅμα δὲ πέκανται καὶ κρατεῖ, γίνεται ὁ πυθμήν, ὁμοίως ὥσπερ καὶ τὰ βαλανεῖα" καὶ 
ἀλλ᾽ ὅταν ἐπιχρονίσῃ. 2) γὰρ ταῦτα τῷ χειμῶνος θερμότερα ἢ τῷ θέρος διὼ τὸ ἐγ- 

ῶ Διὰ τί τὸ ὕδωρ θερμότερον ἐνίοτε τῆς φλογὸς γινό- κατακλείσθαι τὸ θερμὸν ἐν τῷ χειμῶνι μᾶλλον ἢ ἐν τῷ 
μενον ὁ κατακάει τὼ ξύλα, ἡ δὲ φλὸξ κατακώει; ἢ ὅτι θέρει ὑπὸ τῷ περιέχοντος ἀέρος ὄντος ψυχρῦ. 
ἡ μὲν φλὸξ λεκτομερές, καὶ τὸ ὠπ᾿ αὐτῆς πνεῦμα, τὸ δὲ Διὰ τί τὸ μὲν ὕδωρ ζέον οὐκ ἐκκαφλάζει, τὸ δὲ 9 
ὕδωρ μεγαλομερές, ὥςε ὧς εἰσδύεται; ἡ δὲ φλὸξ καὶ τὸ ἔτνος καὶ ἡ φακῆ; καΐτοι κουφότερον τὸ ὕδωρ τέτων, τὰ 
ἀπὸ τῶν ἀνθράκων διὰ λεπτότητα εἰσιὸν διαλύει. 295 δὲ κοῦφα ῥᾷον ῥίψαι πόρρω. κοιεῖ δὲ καὶ τὸ ἀργύριον 

ά ΔΔιὼ τί τὸ μὲν ὕδωρ τὸ ζέον οὐ τήκει, ἡ δὲ κοιλίω ταύτό, καὶ τῦτο καθαιρόμενον" διὸ οἱ ἐν τῷ ἀργυροκοπκεΐῳ 
τήκει; πότερον ὅτι τὸ μὲν θερμὸν τὸ ἐν τῇ κοιλίῳ εἰσέρχα- καλλύνοντες κερδαίνουσιν" τὸ γὰρ ὡαρριπτόμενον συγκαλ-- 
τῶι διὰ λεπτότητα, τὸ δὲ ὕδωρ ἐκ εἰσέρχεται διὰ παχύ- λύνοντες λαμβάνουσι τὰ λείψανα. ἣ διότι ποιεῖ μὲν τὸν 
τητα; ἢ διότι καὶ τὼ ἄλλα κωλύει τήκεσθαι τὸ ὑγρόν; ἐχπαφλασμὸν τὸ θερμὸν ἐξατμίζον καὶ βιαζόμενον τὼ 
ὀθὲν γὰρ ἐν ὑγρῷ τήκεται. ἐν δὲ τῇ κοιλίᾳ τὰ ὑγρὸν εἰς 30 ἀντικρύοντα τῇ κατὰ φύσιν αὐτῷ φορᾷ; τὸ μὲν ἦν ὕδωρ 

ΝῚ ΄ ς »“ Υ{ῃ ΄ Ν ΄ , " ᾽ ΓΖ » 
τὴν χκύςιν ὑπονοςῦν στω λύει. διὰ κουφότητα καὶ λεπτότητα ὑπ ἀποβιάζεται, ὥςε οὐκ 

5 Διὰ τί τῶν ὠγγείων ὁ πυθμὴν οὐ κάει ἐνόντος τοῦ ἀθροίζεται πολὺ θερμόν, ἀλλὼ πρὶν ὠλισθῆναι φθάνει 
ὕδατος καὶ ζέοντος, ἀλλὰ καὶ φέρεσι τοῦ πυθμένος ἐχό- διακόψαν τὸ ἀεὶ προσελθόν. τὰ δὲ ἔχοντα ἐν αὑτοῖς 

: Δ , Δν ΝΣ ΄ “ Φ. νι ς ΄ Δ. γΥ δ , Ἀ μανοι, ἐξαιρεθέντος δὲ κάει; ἢ ὅτι σ᾽ ὧἱ τὸ ἐγγινόμε- σῶμα, οἷον τὰ ῥοφήματω ἢ ὁ ἄργυρος, διὼ βάρος τὸ 
νον θερμὸν ἐν τῷ πυθμένι ὑπὸ τῷ ὕδατος; διὸ καὶ ὁ τή- 35 σωματοειδὲς ἔχοντα πολύ, καὶ ἀνταπωθῶντα διὰ τὸ ὠπο-- 

ἐκαταὶ τὰ τηκτά, ἂν μὴ ψόφος ἐμπέσῃ. βιάζεσθαι βίᾳ, ἐξιόντος ὠπκοσφαιρίζεται ἢ ἂν κρατήσῃ τὸ 
6. Διὰ τί ὁχ ὑπερζεῖ τῷ χειμῶνος ὁμοίως καὶ τοῦ θές θερμόν" οὐ γὼρ δίεισι διὰ πυκνότητα, ἀλλὰ κρατεῖ, ἕως 

ρους τὸ ὕδωρ, οὐ μόνον ὁμοίως θερμαινόμενον, ἀλλὼ καὶ ἀν ὑπὸ τῷ ἐπιρρέοντος θερμῷ ἀπορριφθῇ. γύεται δὲ πληγή, 
μᾶλλον καὶ ὁμοίως θερμὸν ὄν, καὶ ἔτι μᾶλλον; ἢ διότι ἡ ἐκ ὦσις, διὰ τὸ ταχὺ φέρεσθαι τὸ θερμὸν κάτωθεν ἄνω. 

5. γίνεται 65. 1 6. κατάφερον ΧΟ ο, καταφερόμενον 65, ἢ 8. ὅτι 05. ἢ 19. τε ΧΉ74. Π 21. φλεβὸς Χο. ἢ 44. τὰ] μᾶλλον τὰ 
Χο. 1 832. οὐκ ἀὴ 65. κὶ 35. καὶ ογἵὰ 65. ἢ 31. ὑπερζῇ Χο. ἢ 38. καὶ οπλ 65. ἢ 39. ἡ οἵὰ (5. 

4. ἀνατολὴ Χ5. ΠΠ 3. τὸ οπ'ὶ 65. ἢ ἀ. ἀλλ] ἀλλὰ καὶ Χο, ἀλλὰ καὶ τὸ τηαῦρο Χ5. ΠΠ ἰλάώττυς τὴ] ἐλαττῦσθαι ΟΑΧΉ Υ. ἢ τῷ 
μεγέϑει Χ.5. 1 6. ἐλαττῆσθαι τῷ 6575. 1 Ἴ. δὲ οτα 6579. 1 18. διαπτεύοντος Χ'α, ἃ 19. ὁμοίως οπὶ Ο5. 1 20. καὶ ἐκ τῷ 415. ἢ 23. 

ἰμπαφλάζε; 65. {Π 27. καλύναντες 65. }} συγκαλύοντες 05. [ 38. ἀπορριφῆ (5. 
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Διὼ τί τὰ μὲν ὀλίγον χρόνον ἐν τῷ θερμῷ βρεχό- τὸ ὕδωρ καὶ τὸ ψυχρὸν λκομένοις καὶ τὸ θερμὸν τὸ ὑπὸ 
μενα ἀνοιδεῖ, τὰ δὲ πολὺν συμπίπτει καὶ Ὑϑεται ῥυσά; τοῦ πυρὸς χρήσιμον" τὸ δὲ ὑπὸ τῷ ἡλίου διὰ τὴν ἀσθϑέ. 
ἢ διότι τὸ βωμὸν ἐ ἐκ πετηγίτος ὑγρὸν ποιεῖ, ἐκ δὲ ὑγρᾷ. νείαν τῆς θερμότητος ἀδέτερον τότων ποιεῖ, ἀλλὰ ὑγραίνει 
πνεῦμα, τὰ δὲ πυκνὰ ἀραιοῖ; τὸ μὲν ὅν πρῶτεν θερμαῖξ. ὥσπερ τὸ τὴς σελήνης φῶς. 
γον τὰ πεπυγύτα ὑγρότερα ποῖ, καὶ ἐξ ὑγρῶν πϑευμα- δ Διὰ τί τὸ ἐν τῷ ἡλίῳ θερμανθὲν ὕδωρ οὐκ ὠγαθόν; 15 
τοποῖν ὀγκηρὰ ποιεῖ δαχέον" ὅταν δὲ μᾶλλον θερμαύῃ αὶ ὅτι τὰ ψυχόμενα ῥιγῶν ποιεῖ; ᾿ 

τὸ πέριξ, ἀραιὸν ποιεῖ, ὥςε ἀποκνεῖται ἡ ὠτμίς, καὶ τὸ Διὰ τί τὰ ἐν Μαγνησίῳ καὶ τὰ ἐν ᾿Αταρρεῖ θερμὰ 16 
ὑγρὸν ζηραινόμενον συμπίπτειν ποιεῖ τὺς ὄγκους, συμτ»- πότιμα ἐςιν; ἢ διότι ἐμβάλλει ὕδωρ πλεῖον εἰπορρέρντι τῷ 

ττόντων δὲ ῥυσῦται τὸ πέριξ δέρμα πάντων. ἢ δὲ ἀνω- θερμῷ, οὗ ἡ μὲν ἀλμυρότης ἀφανίζεται, ἡ δὲ θερμότης 
μάλως, ταύτῃ ῥυσὸν γίνεται. 10 διαμένει; 

Διὰ τί ὑπὸ τῶν θερμῶν ὑδάτων μᾶλλον ἢ ὑπὸ τῶν Διὰ τί ἐν Μαγνησίᾳ τὰ θερμὰ τῷ μὲν ϑεμα εἶναι 11 
ψυχρῶν πήγνυνται λίθοι; πότερον ὅτι τῇ τῷ ὑγρῇ ἐκλες ἐπαύσωτο, ἀλμυρὸν δὲ ἦν τὸ ὕδωρ; ἢ πλεῶν ἐκεχύθη ἅμα 
ψει γίνεται λίθος, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τῷ θερμῇ ἢ τῷ ψυχρξέο ψυχρὸν. ἐπὶ τὼς πηγὰς ἀλλότριον, καὶ ἐναπέσβθεσε σὴρ 
ἐχλείπει τὸ ὑγρόν, καὶ ὠπολιθῶται δὴ διὼ τὸ θερμιόν, κα- θερμότητα; ἡ δὲ γὰ ὠὡλμυρὰ μὲν ἦν θερμὴ δὲ ὅ, διὰ τὸ 

θώπερ καὶ ᾿Εμπεδοκλῆρ φησὶ τας τε πέτρας καὶ τὸς ΔΕ 15 πλῆθος τῷ ὕδατος τῷ ἐμβάλλοντος. ὅμοιον ἕν συνέθη τῷ 
ὄους καὶ τὼ ϑερμεὶ τῶν ὑδάτων γίεσθαι. ἃ τὸ θερμὸν διὰ τῆς τέφρας ὕδατι ἠθυμένῳ" καὶ γὰρ τῦτο διὰ θέρμης 
ἐπολιθοῖ" καὶ ὑπὸ τὸ ψυχρὰ δὲ λιϑῆται διὰ τὸ τὴν ὑπερ’ ἀθόμενον ἐκείνην μὲν καταψύχει, καὶ αὐτὸ ψυχρὸν γίνε- 
βυλὴν τῷ πώγε τὸ ὑγρὸν ἀναλίσκεσαν σκληρύνειν; δῆλον ται, ὠλμυρόν τε καὶ πικρὸν διὰ τὴν τέφραν ἐς ν. ἐπεὶ δὲ 
ἦν ἐκ τῆς ὑπερβολῆς. καὶ τὸ ἁπλῶς. τὸ προσιὸν ἠλλοτριωμένον ἐςί, δι᾽ ἄλλην αἰτίων ἐκράτησεν 

Διὰ τί ἐν τῷ θερμῷ ὕδατι ἐὼν τὸν πόδα ἔχῃ τις, 9 ἡ θερμότης ἐνῦῆσα ἐν τῇ Ὑὴ τῆς ψυχρότητος τῷ ὕδατος δὲ 
ἄρεμῶστος μὲν ἧσσον δυκεῖ εἶναι θερμόν, ἐὰν δὲ κινηθῇ, ὀλιγότητα, καὶ ἐγένετο. πάλιν θέρμά. 
θερμότερον; ἢ ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ σώματοσ, ἐὰν ἐν τῷ Διὰ τί τὰ ὅλα τῶν θερμῶν ὑδάτων ἁλμυρά; ἢ διότι 18 
πνεύματι τροχάζῃ τις, ἀεὶ ὁ προϊς ἄμενος ἀὴρ ψυχρότε- τὰ πολλὰ διὰ γῆς ἠθεῖται ςυπτηριώδες (δηλοῖ δὲ ἡ ὀσμὴ 
ρος εἰς δὲ τὸ πορρώτερον εἰσιὼν μᾶλλον ἀσθάνετα. αὐτῶν) κεκαυμένης δέ; ἡ δὲ τέφρα πάντων ἁλμυρὰ καὶ 

13 Διὰ τί ἐν τῷ ἡλίῳ μᾶλλον ἢ τῇ σκιᾷ τὰ θερμὰ 15 θείς ὄζει. διὸ καὶ συγκάει ὅτως ὥσπερ ὁ κεραυνός. πολλὰ 
ψύχεται; πότερον ὅτι τὸ θερμὸν τὸ ἔλαττον ὑπὸ τῷ πλείο. ὧν θερμά ἐςιν ὠπὸ ἐπισημείνσεως κεραυνῶν. 
νος φθείρεται; ἢ ὅτε ἐν μὲν τῇ σκιᾷ τὸ ψυχρὸν περιεςη» Διὼ τί τὼ θερμὰ λυτρὰ ἱερά; ἢ ὅτι ὠπὸ τῶν ἱερω- 19 
κὸς θλίβει τὸ ἐνὸν θερμὸν καὶ ὧο ἐξ ἐπεξιέναι, ὥσπερ καὶ τάτων γίνονται, θείς καὶ κεριουνδ: 
τοῖς θνήσκουσι ποιεῖ τὲ ψυχρὸν προσχχόμενον" ἔγκατα» 
κλείει γὰρ τὸ θερμὸν καὶ κωλύει ἐξιέναι" καὶ ὅλως τοῦ 90 ΚΕ. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΤῸΝ ΔΕΡΑ, 
χαιμῶνος ἅπασι συμβαΐει τὼ ἔσωθεκ θερμότερα" ἐν δὲ Διὶ τί ἐν τοῖς ἀσκαοῖς τοῖς πεφυσημίνοις ἀρμροδ 
τῷ ἡλίῳ οὐδενὸς ἀντιφρώττοντος φέρεται καὶ θῶττον ὠπο- βανόμενα τὰ μέλη πόνον παρέχει; πότερον διὰ τὴν πίεσιν 
λείπει. τὸ ἀέρος; ὥσπερ γὰρ οὐδὲ τοῖς ἔζωθιν εἰμ όνμν τὸν ἀσκὸν 

14 Διὰ τί τὸ ἐν τῷ ἡλίῳ θημαινόμενον ὕδὼρ ἃ ὥςε λώε- Αῤπρμὸὰν ὁ ὠήρ, ἀλλ᾽ ἀπωθεῖ, οὕτω καὶ τὰ ἐντὸς ἐναπο- 

σθαι ἐκ ἔςιν ὑγιεινότερον; πότερον ὅτι διὰ τὸ ψύχκεθαι; ὃς λαμβανόμανα θλίβει ὁ ἀήρ. ἃ διότι βίῳ κατέχεται καὶ 

καὶ ἔτι ἐπεὶ τὸ σωμώτιον φρίττειν ποιεῖ; ἢ ποιεῖ μὲν καὶ πεπίληται; ἔξω ἕν πάντῃ ὁρμῶν κατὼ φύσιν προσωπερεί- 
τοῦτο, ἀλλὰ κἂν πολλάκις λαύηταί τις, νοσερόν ἐςξιν; τὸ δέεται. πρὸς τὸ ἐντὸς ἀπειλημμώον σῶμα. ' 

μὲν γὰρ δερμὸν ὅλως πεκτικόν ἐςὶ καὶ ζηραντικόν, τὸ δὲ Διᾷ τί ἐν τοῖς ἕλεσι τοῖς παρὼ τὸς ποταμὺς γύον- 
ψυχρὸν ςαλτιιόν, ὥςε. ὥμιφω πομῖ.τι ἀγαθόν. διὸ καὶ ταῖ οἷ καλούμενοι βόμυκοι, οὖς μυθολογῦσι τωιΐρος ἱεροὺς 
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εἶναι τοῦ θεοῦ; ἔςι δὲ τὸ γινόμενον ψόφας ὅμοιος φωνῇ κάει διὰ τὴν παχύτητα. ἡ δὲ αὐτὴ αἰτία καὶ διότι τὰ 
ταύρε, ὥςε αἱ βέες ὅτω διατίθενται ὠκύωσαι ὥσπερ ταύρςε ἑλώδη τῷ μὲν χειμῶνος ψυχρά, τῷ δὲ θέρους θερμά. ἢ 

μυκωμών. ἣ ὅτι ὅσοι ποταμοὶ λιμνάζεσιν εἰς ἔλη, ἢ ὅσα διὰ τὴν τοῦ ἡλίου φοράν; τοῦ μὲν γὰρ χειμῶνος πόρρω 
ὅλη λιμναζονται, ἢ ὑπὸ θαλάττης ἀντικρούονται, ἢ τὸ γίνεται, τῷ δὲ θέρους ἐγγύς. 
πνεῦμω ἀφιᾶσιν ἀθροώτερον, ἐν τοῖς τοιότοις γίνεται τῦτο; ἃ Διὰ τί τῆς νυκτὸς αἰθρία, μᾶλλον ἢ μεθ᾿ ἡμέραν; 
αἴτιον δὲ ὅτι αἱ κοιλίαι τῆς γῆς γίνονται. ὕὅτως οὖν κλυ- ἢ καὶ τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ταραχὰς ὁ ἥλιος αἴτιος; 
ζόμενον τὸ ὕδωρ, διὰ τὸ ἐνεῖναι ῥεῦμα ἐν τῇ τοιαύτῃ λι- ταῦτα γὼρ κινήσεώς τινος γενομώης συμβαύει γίνεσθαι. 
μνασίᾳ, ἀπωθεῖται τὸν ἀέρα διὰ ςενοῦ εἰς εὐρυτέραν κοι- αἴτιον τοίνυν τὸ θερμόν. ὅταν οὖν τῦτο μὴ παρῇ, ἠρεμεῖ 
λίαν, οἷον εἴ τις εἰς ἀμφορέα κενὸν κατὰ τὸ ςόμιον ποιοῖ τὸ πᾶν, καὶ αἰρομώπ τῷ ἡλίν μᾶλλον ἢ τοὐναντίον" καὶ 
ψόφον, μυκήματι ὅμοιον γίνεται" καὶ γὼρ ἡ μύκησις διὰ 0 τὸ “ μήποτ᾽ ἀπ᾽ ἠπείρα" τῶτ᾽ ἐς», ὅτι Ὦ πλείςη κίνησις, 
τὔτο γίνεται τὸ σχῆμα τοῖς βυσίν. πολλὰς δὲ καὶ ἀτόπες 
φωνὼς κοῦσι τὰ σχήματα τῶν κοιλιῶν ἀνώμαλα ὄντα, 
ἐπεὲὶ καὶ ἀμφορέως τὸν πύνδακα ἐάν τις ἀφελὼν διὰ τῷ 
πυθμένος τρίθῃ ἕλκων ἔσω καὶ ἔξω, εἰ τρέψει διὰ τῷ κα- 

ἐκεῖ ἥκιςα ἄν τι μένοι καὶ συςαΐη, μὴ ὁμαλῖ ὄντος καὶ 
κρατῆντος τῷ συνιςαμίώνυ. τῷ μὲν δὴ χειμῶνος ἡ θάλαττα 
τοίῦτον, τῷ δὲ θέρες ἡ γῆ. 

Διὰ τί, ὅταν διαχυθῇ τὸ ὑγρὸν εἰς ἀσκός, οὐ μόνον 8 

ταδήματος, ψόφον ποιεῖ, ὥςε φεύγειν τὰ θηρία, ὅταν οἷ 5 τὸ ὑγρὸν δέχεται ὁ πίθος μετὰ τῶν ἀσκῶν, ἀλλὰ καὶ 

ὀπωροφύλακες κατασκευάσωσιν αὐτό. ἄλλο προσλαμβάνει; ἢ ὅτι ἐν τῷ ὑγρῷ ἐνυπάρχει ὁ ἀήρ; 
8 Διὰ τί ὁ ἀὴρ ὑχ ὑγρός, ἁπτόμενος τῷ ὕδατος; τῶν ὅτος ἕν ὅταν μὴ ἐν τῷ πίθῳ ἐνῇ, ἀ δύναται ἐκκρίνεσθαι διὰ 
γὰρ ἄλλων ἀθὲν ὅ τι οὐχ ὑγρόν, ἂν ἅψηται. ἢ διότι τὸ τὸ μέγεθος τῷ πίθα᾽ ἐκ γὼρ τῷ μείζονος χαλεπώτερον ἐκ- 
ἔσχατον αὐτῶν ἅμα, τὸ δὲ ἐπίπεδον ἑκατέρου ἀχ ἕτερον; θλᾶψαι ὁτῶν καὶ ὑγρὸν καὶ πνεῦμα, ὥσπερ καὶ ἐκ τῶν 
τὰ μὲν ἕν ἄλλα βαρύτερα, ὁ δὲ ἀὴρ ὁ ῥέπει κατωτέρω ἢ σπόγγων. ὅταν δὲ μερίζηται εἰς μικρά, ἐκθλίβεται ἐκ τῇ 
τῷ ἐσχάτυ. ἅπτεται μὲν ἦν, ὅτι ἀθὲν μεταξύ, ὁ βρέχεται ὠσκὰ μετὰ τῷ ἐνόντος, ὥσθ᾽ ἡ τῷ ἀέρος χώρα κενὴ γύεται, 
δέ, ὅτι ἀεὶ ἄνωθεν τῷ ὕδατος. διὸ καὶ τὸς ἀσκὺς καὶ ἔτι ἄλλο ὑγρὸν δέχεται ὁ πίθος. 

ἀ Διὰ τί μέσων νυκτῶν καὶ μεσημβρίας μάλιςαω εὐδία καὶ μᾶλλον ἐπὶ τὸ οὖν τῦτο γίνεται, ὅτι πλείων ὠὴρ ἐν 
γίνεται; ἢ διότι ἡ νηνεμία ἐςὶν ἀέρος στάσις, ἔστηκε δὲ τῷ οἴνῳ ἔνεστιν ἢ ἐν τῷ ὕδατι. ὅμοιον δὲ τούτῳ καὶ τὸ 
μάλιςα, ὅταν κρατῇ ἢ κρατῆται, μαχόμενος δὲ κινεῖται. 5 ταὐτὸ ἀγγεῖον τήν τε κονίαν καὶ τὸ ὕδωρ χωρεῖν ἅμα, 
κρατεῖ μὲν οὖν μάλιςα μέσων νυκτῶν, κρατεῖται δὲ με- ὅσον ἑκάτερον χωρὶς ἐγχεόμενον. ἔοικε γὰρ πολλὰ εἶναι 
σημβρίας" τότε μὲν γὰρ ὁ ἥλιος πορρωτάτω, τότε δὲ ἐγ- τὼ διάκενα τῆς τέφρας. ἅτε ἦν λεπτότερον τὸ ὕδωρ δὶιαν- 
γυτάτω γίνεται. ἔτι ἄρχεται τὰ πνεύματα ἢ περὶ ἕω ἢ δύνει μᾶλλον καὶ συσσάττει ἤδη ὥςε πυκνῦσθαι, καὶ διὰ 
κερὶ δυσμάς, λήγει δὲ τὸ μὲν ἕωθεν, ὅταν κρατηθῇ, τὸ τὸ παρ᾽ ἕκαςον τῶν μερῶν εἶναι τὴν σάξιν (μᾶλλον γὰρ 
δὲ ὠπὸ δυσμῶν, ὅταν παύσηται κρατῶν. συμβαίνει οὖν 3. σάττεται κωτὼ μικρὸν σαττόμενον ἅπαν ἢ ἀθρόον), τύτον 
τὰ μὲν μεσημβρίας παύεσθαι, τὰ δὲ μέσων νυκτῶν. δὲ γινομένε ὑποκαταβαΐνειν τὴν κονίαν" ἅμα δὲ καὶ ἡ τέ- 

Ε Διὼ τί ὑποφωσκύσης ἕω καὶ ἤδη πρωὶ μᾶλλόν ἐςι ᾧρα εἰς αὐτὴν δέχεται τὸ ὑγρὸν διὰ τὸ ἔχειν κοιλίας. ἡ 
ψῦχος ἢ τῆς νυκτός, ἐγγυτέρω ὄντος τῇ ἡλίου ἡμῶν; ἃ δὲ βαλλομέη τέφρα εἰς τὸ ὕδωρ θερμὴ ὅσα τέμνει αὐτὸ 
ὅτι πρὸς ἡμέραν δρόσος καὶ πάχνη πίπτει, ταῦτα δέ ἐξι καὶ ἐξαεροῖ. καὶ πρότερον δὲ ὕδατος ἐγχυθώντος καὶ ὕςε- 
ψυχρά’ ὥσπερ ἵν ῥανθέντος τῇ παντὸς τόπε ὑγρῷ ψυχρῷ 35 ρον κονίας ἐμπίπτυσης τὸ αὐτὸ γύεται, ὥςε καὶ τὸ ὕδωρ 
γύεται κατάψυξις. ἔχοι ἂν κοιλίας καὶ διάκενα αὐτὸ ἐν αὐτῷ. ἢ ὁ τὸ ὕδωρ 

6 Διὰ τί ἐν τῷ Πόντῳ καὶ ψύχη μάλιςα καὶ πνίγη; τὸ δεχόμενον τὴν κονίαν, ἀλλ᾽ ἡ κονία τὸ ὕδωρ; τὸ γὰρ 
ἢ διὰ τὴν παχύτητα τῷ ἀέρος; τῷ μὲν γὰρ χειμῶνος οὐ λεπτομερέξερον εἰκὸς εἶναι τὸ εἰσιόν. ἔτι καὶ ἐκ τῆς πεῖ- 
δύναται διαθερμαίνεσθαι, τοῦ δὲ ϑέρους, ὅταν θερμανθῇῆ, ρας δῆλον. ὅταν γὰρ ἐπιπάττηται ἡ τέφρα, καθ᾿ ὃν ἂν 
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τόπον ἐπικάττηται, εἰς τῶτον συρρεῖ τὸ ἄλλο ὕδωρ' ἔδει τότε κουμώκ ὑπὸ τοῦ θερμοῦ γόεται, πέφυκε δὲ τὸ πῦρ 
δὲ τὸ ἐναντίον, εἴπερ ἣν τὸ ὕδωρ τὸ δεχόμενον. ἢ ἡ συμ- ἄνω φέρεσθαι, καὶ τὸ πνεῦμα εἰς τὸ ἄνω ἐβάδιζεν, εἴπερ 
βαΐει τοῦτο, ἐὼν πρότερον ἐγχυθῇ τὸ ὕδωρ καὶ σφόδρα τό τε κινοῦν εἰς τὸ ἄνω θεῖ καὶ τὸ κινόμιενον οὕτω πέφυκε 

διαμεςώσῃ" ἀλλ᾽ ἐὼν ὁτῶν ἐπιβληθὴ, ὑπερχεῖται. ἐὰν δ᾽ φέρεσθαι. νῦν δὲ φαίνεται λοξὴν τὴν φορὰν χοιόμενος. 

ἅπαξ ὑπερχυθῇ καὶ ἐπιπέσῃ ἡ τέφρα, ἤδη συμβαίνει" ἡ 5 Διὰ τί τὸ ἀφ᾽ ἕω ψυχρότερον ἢ τὸ ἀφ᾽ ἑσπέρας; ἢ 185 
γὼρ τέφρα ἦν δεχομένη. ταὐτὸ δὲ τῦτο καὶ ὅτι οἱ βόθυ- ὅτι τὸ μὲν ἐγγύτερον μέσων νυκτῶν, τὸ δὲ μεσημβρίας; 
νοι τὴν ἐκβληθεῖσαν ἐξ αὐτῶν γὴν ὁ δέχονται" ἔοικε γὰρ ἔστι δὲ ἡ μεσημβρία θερμότατον διὰ τὸ εἶναι ἐγγύτατον 

᾿ δὴ ἀήρ τις προκαταλαμβάνων τὸν τόπον καὶ διὰὶ τοῦτο ἡλίε, αἱ δὲ μέσαι νύκτες ψυχρότεραι διὰ τὸ ἐναντίον. 
μὴ δέχεσθαι. Διὼ τί αἱ νύκτες τῶν ἡμερῶν ἐν ταῖς ἀλέαις πνιγη- 16 

9 Διὰ τί ὁ ἀὴρ παϊχύτερος ὧν τοῦ φωτὸς διέρχεται 10 ρότεραι; ἢ διὰ τὴν ἄπνοιαν; οἱ γὰρ ἐτησίαι καὶ πρόδρο- 
διὰ τῶν ςερεῶν; ἢ διότι τὸ μὲν φῶς κατ᾽ εὐθεῖαν φέρεται μοι τὰς νύκτας ἧττον πνέεσιν. 
μόνον, διὸ καὶ διὰ τῶν ἀραιῶν οὐ διορᾷ ἡ ὄψις, οἷον Διὼ τί τὰ ἐν τοῖς ἀσκοῖς ἄσηπτα φυσηθεῖσι, καὶ ἐν 11 
πισιήριδος; ἐπαλλάττουσι γὰρ οἱ πόροι" ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τῇ τοῖς περικωματιζομένοις; ἢ διότι σήπεται μὲν κινούμενα, 

ὑάλῳ. ὁ δὲ ἀὴρ οὐ κωλύεται διὰ τὸ μὴ εὐθυπορεῖν οὖ ἅπαντα δὲ τὼ πλήρη ἀκύητα, ταῦτα δὲ πλήρη. 

διέρχεται. 45 Διὰ τί τῆς αἰδρίας μᾶλλον ψῦχὸς γίνεται ἢ ἐκπινε- 18 
40 Διὰ τί ὁ ἀὴρ ψυχρὸς μὲν γύεται διὰ τὸ ἅπτεσθαι τὸ φέλων ὄντων; τὰ δὲ ἄστρα καὶ ὁ οὐρανὸς θερμός. ἣ ὅτι 

ὕδατος, δίυγρος δὲ ἵ, κἀν σφόδρα τις φυσᾷ εἰς τὸ ὕδωρ ἀθὲν ἀποςέγει ἐν τῇ αἰθρίᾳ τὴν ἀτμίδα, ἀλλὰ διαχεῖται" 
ὥςε κυμαΐειν; ὅτι δὲ ψυχρός, δηλοῖ μεθιςάμενος" ψύχει ἐν δὲ τοῖς ἐκινεφέλοις ἀπος γεται; καὶ βορείων γε ἃ νο- 
γὰρ ἀπὸ τῶν ὑδάτων. ἢ ὅτι ψυχρὸς μὲν πέφνκεν εἶναι τίων διὰ τὸ αὐτό" ὁ μὲν γὰρ νότος ἄγει τὸ τοιῶτον, ὁ δὲ 
καὶ θερμός, ὥςε μεταβάλλει τῇ ἁφῇ ὧ ἄν τινος ἅπτηται, 0 ἀπωθεῖ; καὶ ἀτμίζειν δὲ φαίνεται βορείοις μᾶλλον ἣ νο- 

ὑγρὸς δὲ ὑκέτι διὰ τὸ κεφότερος εἶναι" καὶ οὐδέ ποτε εἰς τίοις, καὶ χειμῶνος ἢ θέρας. ἢ παρὰ τὸ ἀνόμοιον; ἃ ὅτι 
τὸ βάθος τῷ ὕδατος ἔρχεται, ἀλλ᾽ ἀεὶ τοῦ ἐπιπέδε ἅπτε- θερμὲ ψυχομένε ἐςὶν ἡ ἀτμίς; 
ται, κἂν βιάζηται κάτω" καὶ τὸ ὕδωρ ἔτι κατωτέρω φέ- Διὰ τί ἀὴρ ὁ ἐλάττων θερμότερος τοῦ πλείονος; αἱ19 
ρέται, ὥςε μήποτε εἰς βάθος ἰέναι. γῶρ στενοχωρίαι ὠλεεινότεραι. ἢ διότι κινεῖται μᾶλλον ὁ 

41. Διὰ τί ὁ ἐκ τῶν πομφολύγων καὶ κάτωθεν ἀνιὼν ὁ 5 πολύς, ἡ δὲ κϑησις ποιεῖ ψυχρόν; σημεῖον δὲ τούτου, ὅτι 
διερὸς ἐξέρχεται; ἢ διότι ἐκ ἐπιμένει τὸ ὑγρόν, ἀλλ᾽ ὁλ-. κινόμενα ψύχεται τὰ θερμά. 
σόαζει τὸ ὕδωρ; τὸ δ᾽ ἐπὶ τῇ πομφόλνγι καὶ ἔλαττόν Διὼ τί ὕδωρ μὲν καὶ γῆ σήπεται, ἀὴρ δὲ καὶ πῦρ20 
ἐςιν ἢ ὥς: διαιρεῖν. ᾿ ὁ σήπεται; ἢ ὅτι θερμότατον γίνεται τὸ σηπόμενον ἅπαν, 

1. Διὰ τί ὁ ἀὴρ ὑκ ἀναπίμπλησι, τὸ δὲ ὕδωρ: καὶ εἰς “πυρὸς δὲ οὐθὲν θερμότερον; ἢ ὅτι ψυχθῆναι δεῖ πρότερον, ᾿ 
τὸν ἀέρα γὰρ μετατιθέμενον διερόν. ἢ ὅτι ὥσπερ οὐδὲ ὁ 30 τὸ δὲ πῦρ ἀεὶ θερμόν, ὁ δὲ ἀὴρ πυρὸς πλήρης. σήπεται 

λίθος; οὐ γὰρ πᾶν ἐςὶν ἀνωπληςικόν, ἀλλὼ τὸ γλίσχρον δὲ ὑδὲν θερμόν, ἀλλὰ ψυχϑέν" γὴ δὲ καὶ ὕδωρ καὶ ἀὴρ 
ἢ ὑγρόν. καὶ θερμὰ καὶ ψυχρὰ γίνεται. 

4. ἢ ὅτι ὁ ἀὴρ ἄνω φέρεται; ὁ γὲρ ἀσκὸς ὅταν μὲν Δια τί τὰ ἐκνέφελα ἀλεεινότερα τῶν αἰθρίων; πό- 21 
κενὺς ἢ, κάτω φέρεται, ὅταν δὲ φυσηθῆ, ἄνω ἐπιμένει διὰ τερον ὡς οἱ ἀρχαῖοι ἔλεγον, ὅτι τὼ ἄςρα ψυχρά; ἣ λίαν 
τὸ τῦτον ἀναφέρειν. εἰ δὲ ὁ ἀὴρ ἀνακεφίζει καὶ κωλύει 3ς τῶτό γε ἄτοπον, ἀλλὼ διότι ἀτμίζει; ἐπισημαντέον δὲ ὅτι 
κατω φέρεσθαι, διὰ τί βαρύτεροι γίνονται φυσηθέντες; καὶ ἐν νηνεμίᾳ ἡ δρόσος καὶ ἡ πάχνη γίνεται. ὅταν μὲν οὖν 
πῶς, ὅτε μὲν βαρύτερός ἐς!ν, ἐπιμένει, κνφότερος δὲ γενό. αἰθρία ἥ, διαπνεῖ τὸ θερμόν, ὑφ᾽ οὗ ἀνώγεται τὸ ὑγρόν, 
μενος καταφέρεται; ; ὥςε ψυχρὸς ὁ ἀήρ᾽ διὸ καὶ δροσίζει ἀφιέμενον τὸ ὑγρὸν 

4 Διὰ τί ὁ ἀὴρ ἐκ ἄνω φέρεται; εἰ γὰρ τὼ πνεύματα ἀπὸ τῷ θερμῦ. ὅταν δὲ ἐπινέφελον ἤ, ὠποςέγεται, διὸ ἀ 

4. τῦτο 027. ἢ 3. τὸ ροϑθὶ ὕδωρ οἱῃ Χ 2779. 1 3. ἐὼν πρότερον οπὶ 5. ἢ 10. ὁ οι (477.5. || 18. κισσήριδος Χο, κισσίριδος (5. ἢ 
τῶ 65..ν 16. τὸ] τὸ μὴ ΟὙ Χο. ἢ 23. κατώτερον 66, ἢ 24, εἰσισαι (5. ἢ 25. ἰὼν ἡ δι’ ἀέρος ε- ἢ 26. ὀλισθάνει 775. }} 28. διερεῖν 

7.5. ἢ 30. ὁ οἵὰ Ο“. ἢ 38. γὼ] δὲ 6“. 
4. τύτυν] τὸ 047. ἢ 3. τε οἵὰχ Χο. ἢ 8. τοῦ ὅλ 64. ἃ 10. ἐτήσιοι 65, 18. γε] τε 5. ἢ 19. μὲν οπὶ 05. 11 23, ὁ ἀὴρ ἰλάτ-. 

τον 6. ἢ 31, καὶ ὕδωρ οἷ (475, }} 37. ἀφ᾽ 65. 
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γίνεται δρόσος ὑδὲ πάχνη ὄντων ἐπινεφέλων, περὶ ἔν τὴν γὰρ πνέμσιν), οἱ δὲ νότοι ἦρος, ὅθ᾽ ἧττον ἔξηριε τὼ περὶ τὸν 

γὴν ὑπομένον τὸ θερμὸν ποιεῖ τὴν ἀλέαν. ἀέρα. πρὸς δὲ τούτοις ὁ μὲν νότος ὑγρός, τῷ δ᾽ ὑγρῷ ὁ 

22 Διὼ τί ἐν τοῖς ὑψηλοῖς τῶν οἴκων ὁ ἀὴρ διευριπίζει, ἄνω τόπος ἀλλότριός ἐστιν" διὸ ταχὺ διαλύετας τὰ ἐν 

καὶ μάλιςα ταῖς εὐδίαις; ἢ διότι ὁ ὠὴρ πολύκενός τίξςἩ αὐτῷ συνιστάμενα ὑγρά. καὶ τὼ ὑγρὰ πλανητικά ἐστι, 

ἐςι τὴν σύγκρισιν. ὅταν οὖν ἄρξηται εἴσω ῥεῖν, συγχωρεῖ 6 ὥςε οὐ μένων ἐν ταὐτῷ τόπῳ συμμεθίστησι καὶ τὴν τοῦ 

ὁ ἐν τῷ οἰκήματι ὠὴρ καὶ συςέλλεται. τούτε δὲ συμπίς «ἀέρος κίνησιν. κινεμῶν δὲ μὴ ἐν ταὐτῷ πνεύματα ἄλλα 
πτοντος τῷ χρόνῳ πολυκενώτερος ϑεται ὁ ἴξωθεν, καὶ συμβαίνει γίνεσθαι" ἔςι γὼρ πνεῦμα ἀέρος. κέησις. 

χώραν πολλὴν ἴσχει. εἰς ταύτην ὃν τὴν χώραν πίπτει ὁ Διὰ τί νότος πνεῖ μετὰ πάχνεν; ; καὶ διότι ἡ μὲν 3 

ἐκ τῷ οἰκήματος ἀήρ, ὧν πλησίον, καὶ φέρεται εἰς ταύτην πάχνη γίνεται πέψεως γινομένης, μετὼ δὲ τὸν τλῖν καὶ 

τὰν χρόραν διὰ τὸ κρέμασθαι καὶ τὴν τὸ κανῦ φύεν μὴ το τὴν ὠποκάθαρσιν ἡ μεταβολὴ εἰς τὐναντίον. γίνεται: ἐναν- 

δύνασθαι ἀντιςηρί εἶν. κατὰ πολλὼ δὲ αὐτῷ μέρη τότονυ τίον δὲ τῷ βορρᾷ νότος ἐςν. διὰ ταὐτὸ δὲ καὶ μετὰ τὴν 
συμβαίνοντος, ἕπεται αὐτῷ ὁ πλησίον διὰ τὴν πρόσοψιν" χιόνα πνεῖ νότος, ὅλως δὲ καὶ ἡ χιὼν καὶ ἡ χάλαζα 

εἶτα πολλὰ ἔξωθεν φερομένς ὁ μὲν ἔσω τόπος πολύκενος καὶ τὸ ὕδωρ καὶ πᾶσα ἡ τοιαύτη ἀποκάθαρσις πέψεως 
γίνεται, ὁ δὲ ἔξω πυκνότερος, καὶ πάλιν ἔξωθεν εἴσω φέ- σημεῖόν ἐστιν. διὸ καὶ μετὰ τὸν ὑετὸν καὶ τὰς τοιαύτας 
ρεται, καὶ ταῦτα ἀλλάσσονται. 5 χειμασίας πίπτει τὼ πνεύματα. ᾿ 

Διὼ τί αἱ τροπαὶ πνέσιν; ἢ διὰ τὸ αὐτὸ ὃ καὶ οἷᾷ 
Κς. ΟΣΑ ΠΕΡῚ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥ͂Σ. εὕριποι ῥίώωσιν; μέχρι: γὰρ ὖ ῥεῖν καὶ ὁ ὁ Ἃ Ξ ; ( αὶ 

Διὰ τί ὁ καικίας μόνος τῶν ἀνέμων ἐφ᾽ ἑαντὸν ὦγει καὶ ὁ ἀήρ᾽ εἶθ᾽ ὅταν ἀντιπέσῃ καὶ μηκέτι δύνηται τὰ ὠπό- 
ν ἂν γ» 1» ε , Ἂν ᾿ν Ἂς « δι ν Ν ν»; ν ᾿ ᾿ “ τὼ νέφη; ἃ ὅτι ἀφ᾽ ὑψηλοτέρων τόπων πνεῖ; ἔςι γὰρ τὼ γειώ προάγειν διὰ τὸ μὴ ἰσχυρὰν ἔχειν τὴν ἀρχὴν τῆς 

πρὸς ἕω ὑψηλότερα τῶν πρὸς ἑσπέραν' σημεῖον δὲ τὸ τῆς Ὁ κινήσεως καὶ φορᾶς, πάλιν ἀνταποδίδωσιν. 

πρὸς ἑσπέραν θαλάττης μέγεθος καὶ βάθος. πνέων δὲ ἄνω- Διὼ τί αἱ τροπαὶ ἐκ τῆς θαλάττης εἰσ; ἢ ὅτι ἡ 5 
θεν εἰς τὐναντίον γραμμὴν ποιεῖ τῇ φορᾷ τὰ κοῖλα πρὸς θάλαττα πλησίον; ἢ ὅτι ἐναντίον ἐςὶ τῇ ἀπογείᾳ ἡ τρο-- 

Υ -“ « ν -͵ ν ε φ« ᾽ ΠῚ , ς 
τὴν γῆν ἔχουσαν. προσπίπτων δέ, ὡς εἴρηται, τοῖς πρὸς παία, καὶ ἔςιν ἡ τροπαίω οἷον ἀναςροφὴ ἀπογείας. ἡ δὲ 
ἑσπέραν τῆς ΩΣ τόποις, καὶ συςέλλων τὼ νέφη διὰ τὸ ἀπογεία τὸ ἐκ τῆς γῆς πρὸς τὴν θάλατταν πνεῦμα γινόμενον, 
τὰς γραμμῆς σχῆμα, τῇ ἐκεῖθεν ἀνακλάσει ἐπ᾽ αὐτὸν ὠθεῖ 5ὴ δὲ τροπαία ἡ ἡ τότυ παλύροια, ὥςε ἀνάγκη ἐκ θάλαττης 

αὐτά. ποιεῖ δὲ μόνος τῆτο τῶν λοιπῶν τῷ τὸς μὲν ὑψη- εἶναι. [ἢ ἡ θάλαττά ἐστι) διὰ τὸ εἰς τὴν θάλατταν ἀθροισθῇ.- 
λοτέρυς τὸς δ᾽ ἐναντίας εἶναι τόπος, πρὸς ὃς ἐκ τῷ κάτωθεν ναι τὸν ῥυῶτα ἀέρα; τῷ δὲ μὴ εἰς τὴν γῆν τῦτο συνίςασθϑας 
ἢ ἐπ᾽ εὐθείας τὴν φορὼν γίνεσθαι συμβαΐνει, τὰ κυρτὰ καὶ τῷ ἀνακώμπτειν ἀπιὸν αἴτιον, ὅτι ἡ θάλαττα ἐν κούλῳ 
πρὸς τὴν γὴν ἔχούσης, ὥστε ἀνάκλασιν μὴ γίνεσθαι τοῦ ἐςΐν" ὁ δὲ ἀήρ, ὥσπερ τὸ ὕδωρ, ῥεῖ ἀεὶ εἰς τὸ κοιλότατον. 

πνεύματος τῷ μὴ πρὸς τὴν γὴν ἐχούσης ἀέρα ἔχειν τὴν 30 Διῶ τί οἱ ὀινεφίαι ὕδατος γενομένα θῶττον καύονται; 6 
τελευτὴν τῆς φορᾶς, ἐν ᾧ οὐδὲ νέφη ἐστὶ περὶ τὴν γῆν᾽ Ἂ ὅτι αἱ κοιλίαι συμαΐπτεσι τὸ νέφυς, ὕδατος γενομένου, 
τοῖς δὲ ἧττον κοίλοις καὶ τῷ ἀπηλιώτῃ τῷ μὴ εἶναι ὑγρόν. ἐν αἷς ἡ ἀρχὴ τὸ νεύματος συνίςαται; 
Ψ ᾿ Ἁ μὲ ,ὔ » » .ν .“ .“ ΕΥ Ἄ, 

ὥςε ὁ συνις ὡς ἧττον ὐωδὰ ἐςιν αὐτῷ ποιῶν τῦτο ὃ Διὰ τί ὑχ, οἱ αὐτοὶ ἄ ἄνεμοι πανταχῇ ὑέτιοί εἰσιν; ἢ Ἴ 
ποιεῖ. ὅτι ἐχ οἱ αὐτοὶ πανταχῇ πρὸς ὄρη ὐτίαναδῆι ἀλλ᾽ ἔτο- 

2 Διὰ τί βορέαι μὲν ἐτήσιοι γίνονται, νότοι δὲ οὖ; ἢ 35 ροι κεῖνται πρὸς ἕτερω ὄρη; οἷον γὰρ “ρὸς ἀναίντη μόλες 

γίνονται μὲν καὶ νότοι, ἀλλ᾽ ὁ συνεχεῖς, ὅτι πόρρω ἡμῶν ῥεόντων, ἐνταῦθα ὑφίςαται μᾶλλον τὼ νέφη, οὗ ἀδυναπεῖ 
ἡ ἀρχὴ τοῦ νότου ἐςίν, ὑπὸ δὲ τῷ βορέᾳ οἰκῦμεν; ἔτι οἱ ἔτι προωθεῖν αὐτὰ ἄνεμος. ὑφιξαμενα δὲ καὶ πηζόμενα. 
μὲν ἐτησίαι βορέαι καθεςηκότος τοῦ ἀέρος πνέουσι (θέρους ῥήγνυται. 

13. εἴσω Χ6. 1 21. θαλάσσης 5. ἢ 22. τῇ δὲ φορᾶ 05. Π 26. μόνον 5. Π τῷ οἵὰ (5 εἴ ρΥ 75. Π 28. τὴν φορὰν οἵα ὅ.. ἢ ἾΝ 
ἔχαι ὅσ. ἃ 31. οὐδὲ "φίλη 8, οὐδὲν ἔφη 4. ὃ περὶ] πρὸς Χα. ) 33. συνιςὼν 5. ἢ 8] ὃ οὐ 775, ἢ οὐ 5. αὶ 36. νότιφι ἀλλ᾽ ἀδὲ (6. 
8317. τὸν βυρέαν (5. [ ἔτι) ὅτι Δα. " 38. ἐτησίοι (95. ἢ ϑέρσυς γὰρ πτίυσιν οἵα 5. 

5. μόνον 65. ἢ 6. ἄλλα πιεύματα 65. ἢ 9. τὴν οπι 5. ἢ 12. καὶ ροβὶ δὲ οπὶ Χο. ἢ 14. τὸν οὔκ Χ97Χκ5, 1 17. καὶ αἵὰ Ζ.5. ἢ 
θάλασσα 5. [[ 21. ϑαλάσσης 7755. ἢ ὅτι] ὅτι ὅταν 5, ὅτι ἅπαν Χ 5, ὅταν 577. [[ 22. θάλασσα (55. ἢ 3] ἦ 65. ἢ 23. ἀτογέας 7ι, ἀπὸ 

“αἴας 65. }} 24. θάλασσαν 5 εἰ 25. θάλασσης αἱ ὉΡί΄ιια 5: πη] 6γ. ἢ 26, ἢ ἡ θάλατεά ἐς: οτὰ 65. ᾿ 28. αἴτιον οἷα Ο51.95. ἢ 29. 
κοιλότερον 65. 1 30. γινομένε 65. 1 31. ἃ οπὶ 05 Χ. “75. 1 33. ὑέτιοί --- 34, πανταχῇ οπι 65. ἢ 37. πιζούμενα 775. 
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8. Διὰ τί αἱ μὲν καθαραὶ δύσεις εὐδιεινὲν σημεῖον, αἱ εἰ μὴ διὰ τοὺς ἐτησίας. νῦν δὲ οὗτοι κωλύουσιν. ἢ ὅτι 

δὲ τεταραγμώναι χειμερινόν; ἢ ὅτι χειμὼν γίνεται συνι- ἔκὶ πᾶσι μὲν σημαΐει τοῖς ἄςραοις δυομένοις ἢ ἐπιτέλλε- 
Ἀρας καὶ πυκνυμώκ τοῦ ἀέρος; ὅταν μὲν οὖν κρατῇ ὁ σιν, ὑχ. ἥκιςα δὲ ἐπὶ τύτῳ; δῆλον ἕν ὅτι πνεύματα μώ- 

ς, διακρίνει καὶ αἰθριάζει αὐτόν, ὅταν δὲ κρατῆται, λιςὼ ἐπὶ τότῳ καὶ μετ᾽ αὐτόν. ἐπεὶ δὲ πνίγει, καὶ πνεύ- 
ἸΤΩΣ ποιεῖς ἐὰν μὲν οὖν ἰσχυρὰ ἢ ἡ σύστασις, εὐθὺς 5 ματα εἰκότως ἐπ᾽ αὐτῷ τὼ θερμότατα κινεῖται" ὁ δὲ νότος 
ἡἑμῴας γίνεται χειμών" ἐὰν δὲ ἀσθενεστέρα, "μὴ παντά- θερμός ἐςιν. ἐπεὶ δὲ εἴθιςαι μάλιςαα ἐκ τῶν ἼΩΝ εἰς 

'πάφὶ δὲ κρατυμένη, τὸ συνιστάμενον ἐξωθεῖται πρὸς τὼς τὼ ἐναντίω μεταβάλλειν, πρὸ κυνὸς δὲ οἱ πρόδρομοι πνέυ- 
δύσεις. ἐνταῦθα δὲ μένει διὰ τὸ παχύτατον εἶναι τὸν περ σιν ὄντες βορέαι, εἰκότως μετὰ κύνα νότος πνεῖ, ἐπειδὴ 

τὰν ὙΔν ἀέρα, τοῦ χειμῶνος. ταχὺ δὲ συνίςαται καὶ ὁ ἐπισημαίνει μέν, ἐπιτέλλυσι δὲ τοῖς ἄςροις. τὸ δὲ ἐπιση- 
ἄλλος διὰ τὸ ἔχειν ἀρχν καὶ ἔρεισμα, ὃ δέξεται καὶ (0 μαίνειν ἐςὶ μεταβολὴν τοῦ ἀέρος ποιεῖν" μεταβάλλει δὲ 
ἐθροίσει. τὸ προσιὸν καβώπερ ὄρθρος" ὥσπερ γὰρ ἐν τροπῇ πάντα εἰς τοὺς ἐναντίως ἢ τὸς ἐπὶ δεξιὰ ἀνέμυς τὰ πνεύτ 
ἑνὸς ἀντιςαάντος καὶ οἱ ἄλλοι μένουσιν, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ ματα. ἐπεὶ δὲ βορέας εἰς τοὺς ἐπιδεξίες μεταβάλλει, εἴη 

ἀῴος. διὸ ταχὺ καὶ ἐξαίφνης ἐνίοτε γύεται καὶ ἐπινέςκ ἂν αὐτῷ λοιπὸν εἰς νότον μεταβάλλειν. ἔς: δὲ καὶ ἡ μετὼ 
φελα. ὅταν ἶν αἱ δύσεις τεταραγμίναι ὦσι, σημεῖόν ἐςιν τὰς χειμερινὰς τροπὰς πεντεκαιδεκάτη νότιος, διὼ τὸ τὰς 
ἰσχυρὸν ὅτι οὐ κεκραΐτηρεεν ὁ ἥλιος τῆς συςάσεως, πολυν 195 μὲν τροκὼς ἀρχήν τινα εἶναι, κινεῖν δὲ τὸν κατ᾽ αὐτὴν 

χρόνον ἐναντιόμενος αὐτῇ, ὥςε εἰκότως ἔςι συςῆναι πλέον. μάλιςα ἀέρα τὸν ἥλιον, εἶναι δὲ ἐν ταύταις ταῖς τροπαῖς 

καὶ ἧττον δέ ἐστι φοβερόν, ὅταν προχειμάσαντος ἢ ὅταν πρὸς νότον. καθάπερ ὧν καὶ τὰ ὠπ᾿ ἀνατολῆς κινῶν ἀπη»- 

ἐξ εὐδίας τοῦτο συμβῇ. ἐκείνως μὲν γὼρ ἔοικεν ὥσπερ λιώτας ἀνέμες ἤγειρεν, ὅτω καὶ τὰ ὠπὸ μεσημβρίας κινῶν 
ὑκόλειμμά τι εἶναι, ὕτω δὲ ὠρχὰ συς ἄσεως. »ότες ἐγείρει. οὐκ εὐθὺ δὲ ὠπὸ τροπῶν ποιεῖ τῶτο διὰ τὸ 

9 Διὰ τί λέγεται "“ἤ ποτε νυκτερινὸς βορέας τρίτον ἵκετο 0 βραχυτώτας ποιεῖσθαι τὼς μετας ἄσεις τότε, ἀλλ᾽ ἐν τῇ 
φέγγος; ἢ διότι ἀσθενῆ τὰ πνεύματα τὼ ἀπὸ τῆς ἄρκτο, πεντεκαιδεκάτῃ διὼ τὸ τὸν χρόνον τῦτον συμμέτρως ἔχειν 
ὅταν ἢ νυκτερινά; σημεῖον γὰρ ὅτι ὁ πολυς ὁ κινηθεὶς ἀήρ, τῇ κατὼ τὴν μετάςασιν πρώτῃ φαντασίᾳ" ὅλου γάρ ἐς! 
τὸ τηνικαῦτα πνεῦσαι, ὅτε ὀλίγη θερμότης ὑπῆρχεν" ἡ δὲ μέρος εὐσημότατον ὁ εἰρημένος χρόνος. 
ὀλίγη ὀλίγον ἐκίνει ἀέρα. τελευτῷ δὲ ἐν τρισὶ πάντα, Διὼ τί ἐπὶ ᾿Ωρίωνι γίνονται αἰόλοι μάλιςα αἱ ἡμέ 13 
καὶ τὼ ἐλάχιστα ἐν τῇ. πρώτῃ τριάᾺ, ὥςε καὶ τοῦτο τὸ 25 ραι καὶ ἀκαιρίαι τῶν πνευμάτων; ἢ ὅτι ἐν μεταβολῇ ἀεὶ 
πνεῦμα. πάντα ἀοριστεῖ μάλιστα, ὁ δ᾽ Ὡρίων ἀνατέλλει μὲν ἐν 

10. Διὼ τί ὁ βορέας πυκνότερον πνεῖ ἢ ὁ νότος; ἢ ὅτι ὁ ἀρχῇ ὀπώρας, δύνει δὲ χειμῶνος, ὥςε διὰ τὸ μήπω κα- 
μὲν βορέας γειτνιῶν τῇ οἰκυμένῃ κἡὶ λανθάνει ὀλιγοχρόνιος θεςάναι μίαν ὥραν, ἀλλὼ τὴν μὲν γίνεσθαι τὰν δὲ παύε- 
ὧν (ἅμα. γὰρ πνεῖ καὶ πάρεςιν), ὁ δὲ νότος ἐκ ἀφιινεῖ- αθαι, διὰ ταῦτα ἀνάγκη καὶ τὰ πνεύματα ἀκατάςατα 
ται διὰ τὸ πόρρωθεν πνεῖ. 30 εἶναι διὰ τὸ ἐπαμφοτερίζειν τὰ ἐξ ἑκατέρας. καὶ χαλε- 
Διὰ τί ὁ νότος ἧττον μετὼ χειμερινὰς νύκτως πνεῖ πὸς δὴ λέγεται καὶ δύνων καὶ ἀνατέλλων ὁ ̓ Ωρίων διὰ 
ἢ μεθ᾽ ἡμέρας; ἃ ὅτι καὶ τῆς νυκτὸς ὁ ὅλιος ἐγγύς ἐςι τῇ τὴν ὠοριςίαν τῆς ὥρας" ἀνάγκη γὰρ ταραχώδη εἶναι καὶ 
τρὸς νότον χώρᾳ, καὶ ὠλεεινότεραι αἱ νύκτες ἐκεῖ ἢ πρὸς ἀνώμαλον. 
ἄρτον αἱ ἡμέραι; ὥστε πολὺς κινεῖται ὁ ὠήρ, καὶ οὐθὲν. Διὼ τί ὁ νυκτερινὸς βορέας ̓ πρπαῖδφ, λήγει; πότερον 1ά 
ἐλάττων ἢ μεθ' ἡμέραν" ἀλλ᾽ αἱ ϑθερμότεραι ἡμέραι κω- 35 ὅτι ἀπὸ μικρᾶς καὶ ἀσθενὸς ἀρχῆς, ἡ τρίτη δὲ κρίσιμος; 
λύνσι μᾶλλον πνεῖν, ξηραίνσαι τὰς ὑγρότητας. ἢ ὅτι ἀθρόος ἡ ἔκχυσις, ὥσπερ τῶν ἐκνεφιῶν; ταχεῖα ἦν 

1... Διὰὼ τί ἐπὶ κυνὶ ὁ νότος πνεῖ καὶ τῦτο ὥσπερ τι ἄλλο ἡ παῦλα. 
γύεται τετωγμένως; ἢ διότι θερμυὰ τὰ κάτω, τῷ ἡλίμ πόρρω Διὰ τί βορέαι πλεῖςοι πνέωσι τῶν ἀνέμων; ἢ διὰ τὸ 15 
μ᾿ δῚ .-“ “ ὄντος, ὥςε πολλὴ ἡ ἀτμὶς γίνεται; καὶ πολλοὶ δὴ ἔπνεον, πρὸς τότῳ τὴν οἰκεμένην τῷ τόπῳ ὑποκεῖσθαι ὄντι ὑψηλῷ 

4. ἥίσεις (5. ἢ ὠδινὸν 772. ἢ 1. δὲ ογαὰ Ο5. ἢ 11. καθά ποὺ 5. ἢ 13. διὸ] διὸ καὶ 65. Π 47. προχειμάσαντα ς. ἢ 18. μὲν ογτὰ «ΧΡ. ἢ 

20. βορρέας 05. ἢ 21. φθέγγος 5. Ἶ 23. ὀλέγη οἵα ,ΧΧ5. ἢ 27. ὁ βορέας --- ὅτι οἵα σ΄’ Χόας. 1 31. διὰ --- ἡμέρας ἢ ογα Ο΄Χ  Τος. ἢ 

89. πολὺ 1.5. ἢ δὲ .Χ. 

1. ἐτησίους σ. ἢ δὰ οἵα 65. [ ὅ -- 23. χρόνο:] ἢπθς σαρ. 32 Ροπυδὶ οοάϊςα8. {! 6. ἤθιςαι σ5Χ 4. ἢ μάλιςα οτὰ “. 7. δρόμοι 
4. Β 44. νότος 06. ἢ 41. ἀνατολῶν 5. ἢ ἀπηλιώτης 1.5. ἢ 23. εὐσημότερον 5. ἢ 24. ὀνίων 5, ἢ} μάλιςα αἰόλοι 5. ἢ αἱ οἵὴ “. ἢ 26. 

ἀνριςὶ 65. ἢ 28. γυέσθαι 5. ἢ 31. δὲ ΧΧ6. : 
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καὶ ἔζω τροπῶν καὶ πλήρει χιόνος, ἢ οὐδέκοτε ἔνια ἦ; ὧρῃ 

λείπει; τὸ πολυ ἕν ὑγραινομένων τῶν πετηγότων πολλά- 

πις πνεῦμα γθεται. τοῦτο δέ ἐςι βορέας, τὸ ἐκ τῶν ὠπὸ 

τὰς ἄρκτοι τόπων πνεῦμα. 

16 
χομένε καὶ μετοπώρυ λήγοντος, εἰσὶ δὲ κυματοειδεῖς καὶ 

συνεςραμμέῶνοι, καὶ τοῖς ἐν Λιβύῃ ὁμοίως ψυχροὶ ὡς οἱ 

βορέαι ἐνταῦθα; ἢ διότι πλησίον τοῦ ἡλίου ὄντος ἀνάγκη 

κινεῖσθαι τὰ πνεύματα; ὁ δὲ ἥλιος τῷ χειμῶνος πρὸς νό- 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΊΩΝ Κς. 

τέλει δὲ εἴωθε γίνεσθαι μέγας. διὸ καὶ παροιμιάζονται 
“ἀρχομένκ γε νότε καὶ λήγοντος βερίαδ: 

Διὰ τί προΐεται τῷ χειμῶνος ὠπὸ τῆς ἕω τὰ πνεύ- 21 
ματα, τῷ θέρους δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑσπέρας; ἢ ὅτι ὅταν μηκέτι 

Διὰ τί οἱ νότοι πνέωνσι μὲν χειμῶνος καὶ ἔαρος ἀρ- 5 κρατῇ ὁ ἅλιος, ἀφιέμενος ὁ ὁ ἀὴρ ῥεῖ; δύνων τε οὖν κατα- 
λείπει νέφη, ἀφ᾽ ὧν οἱ ζέφυροι" καὶ ὅσον ἂν ἐκωγώγῃ 
ἐκείνοις τοῖς ἐν τῷ κάτω ἡμισφαιρίῳ οἰκοῦσιν, ἑωθινὸν 
πνεῦμα γίνεται. τἀναντία δέ, ὅταν δύνη ἐν τῷ κάτω 
μέρει, ἐκείνοις τε ζεφύρους. ποιήσει καὶ ἐνταῦθα ἑωθινὸν 

τὸν φέρεται, καὶ τῇ μὲν ἔ ἔαρος ἀρχομών τῷ δὲ μετοπώρνυ (0 πνεῦμα ὠπὸ τοῦ ἑπομόε ἀέρος αὐτῷ. διὰ τῦτο κἂν κα- 

τελευτῶντος ἤδη θερμαίνει, τὸ δὲ θέρος πρὸς βορέαν φέε- 

ται, ἐκείνες δὲ ἀπολείπει τὸς τόπυς. θερμὸς δέ ἐςι διὰ τὸ 

μέγνυσθαι τὸ πνεῦμα τῷ κατὰ Λιβύην ἀέρι ϑερμῷ ὄντι" 

καὶ διὰ τοῦτο μεγαλοκύμων νοτίζειν ποιεῖ τὸ θέρος, ἐμ» 

πίπτων εἰς τὴν θάλατταν. 
ε 

Διὼ τί ὁ 41 νότος δυσώδης; ἢ ὅτι ὑγρὰ καὶ ϑερμὰ “ποιεῖ 

ταλάβη ἄλλον ἄνεμον, μείζων γύεται αἰρομένου, ὅτε 
προσέθηκεν. 

Διὰ τί οἱ κύνες τὰ ἴχνη ἥκιστα εὑρίσκουσι ζεφύρου 22 
πνέοντος; ἢ διότι μάλιστα συγχεῖ διὰ τὸ συνεχέστατος 

45 εἶναι τῶν ἀνέμων καὶ μάλιςα ὑπὸ τὴν γὴν πνεῖν; 
Διὰ τί, ὅταν ἀςέρες διάττωσιν, ἐνέμε σημεῖον; ἢ ὅτι 29 

τὰ σώματα, ταῦτα δὲ σήπεται μαλιστα: οἱ δὲ ἐκ τῆς ὑπὸ τοῦ τεύματος φέρονται, καὶ πρότερον ἐκεῖ γϑεται 
θαλάττης νότοι ἀγαθοὶ φυτοῖς" ἐκ θαλάττης γὰρ αὐτοῖς πνεῦμα ἢ παρ᾽ ἡμῖν: διὸ καὶ ἀφ᾽ ἦ ἂν τόπε φέρωνται οἱ 

προσπίπτει. καὶ τῆς ᾿Αττικῆς τῷ Θριασίῳ πεδίῳ αἴτιον, ἀςέρες, ἐν τότῳ καὶ τὸ πνεῦμα γίνεται. 

ε διότι ἀπεψυγμώνος ἀφικνεῖται. 

ὑπὸ ὑγρότητος θερμῆς μὲν ἀλλοτρίως δέ. 

Διὰ τί ἄνεμος γίνεται πρὸ τῶν ἐκλείψεων ὡς τὼ 

πολλά, ὠκρόνυχον μὲν πρὸ τῶν μεσονυκτίων ἐκλείψεων, 

μεσονύκτιον δὲ πρὸ τῶν ἑώων; ἢ διότι ὠμαυρῦται τὸ θερμὸν 

18 

τὸ ὠπὸ τῆς σελήνης διὰ τὸ πλησίον ἤδη φορὰν εἶναι, ἐν ᾧ 55 
γενομένῳ ἔςαι ἡ ἔκλειψις; ἀνιεμένου οὖν ᾧ κατείχετο ὁ 
ἀὴρ καὶ ἠρέμει, πάλιν κινεῖται καὶ γίνεται πνεῦμα τῆς 
ὀψιαίτερον ἐκλείψεως ὀψιαίτερον. 

419 Διὰ τί ὁ νότος οὐκ ἀρχόμενος ἀλλὰ λήγων ὑέτιος; 

αἱ δ᾽ ἐρυσίβαι γίνονται Διὰ τί μεγίςας νεφέλας τῶν ἀνέμων ὁ ζέφυρος ἄγει; 24 
ἢ διότι ἐκ πελάγεος πνεῖ καὶ κατὰ τὴν θάλατταν; ἐκ πολ- 
λοῦ ἕν καὶ συνάγει. 

Διὼ τί οἱ ἐπὶ τέλει ἄνεμοι μέγιςοι; ἢ 
ἐκπνεύσωσιν, ὀλίγον τὸ θερμόν; 

Διὰ τί, ἐὰν περὶ ἰσημερίαν λᾺΨ πνεύσῃ, ὕδωρ γίνε- 26 
ται; ἢ ὅτι καθ᾽ ὃν ἂν ἢ ὁ ἥλιος τόπον τῇ κόσμε, τὰ ἐν- 
τεῦθεν πνεύματα κινεῖ; διὸ καὶ ἡ τῶν πνευμάτων περίς «- 
σις κατὼ τὴν τῷ ἡλίκ φορὼν γίνεται. ἐπεὶ δ᾽ ἡ ἰσημερία 
μεθόριόν ἐςι χειμῶνος καὶ θέρους, ὅταν συμβῇ τὸν ἥλιον 

ὅτι ὅταν ἀθρόοι 25 

πότερον ὅτι πόρρωθεν συνάγει τὸν ἀέρα; γίνεται δὲ συνι-30 κατὰ τὴν ἡμῖν φαινομένην ἰσημερίαν ὑπερβεβληκέναι ἢ 
στάντος τὸ ὕδωρ, συνίσταται δὲ ὕς ρον ἢ ἄρχεται. ἢ ὅτι ἀρ- 

χομώνκ θερμός ἐςιν ὁ ἀὴρ ἔτι διὰ τὸ ἐκ τοιότε ἐληλυθέναι, 

ἐπιχρονιζόμενος δὲ ψυχθεὶς συνίσταται μᾶλλον εἰς ὕδωρ. 
20 Διὼ τί ὁ νότος, ὅταν μὲν ἐλώττων ἥ, αἰθριός ἐστιν, 

ἐκλείπειν τὰ ἀκριβὲς ὅρα καὶ εἶναι μᾶλλον ἐν τοῖς χειμε- 
, ,ὕ ν ͵ “ , ᾿ .“,ᾳ- ρίοις, συμβαίνει τὸς ἐκ τέτε τοῦ μέρους ἀνέμυς πνεῖν, ὧν 

ἐςὶ πρῶτος λίψ, ὧν ὑγρὸς φύσει. ὄντος δὲ τῷ ἡλί. μᾶλ- 
λον ἐν τῷ χειμερίῳ μέρει τοῦ κόσμε, καὶ πινῆντος τὰ ἐν 

ὅταν δὲ μέγας, νεφώδης καὶ χρονιώτερος; πότερον, ὥσπερ 35 αὐτῷ πνεύματα, τὰ χειμῶνος ἔργα συμβαίνει γίνεσθαι" 
τινὲς λέγυσι, διὰ τὴν ἀρχήν: ἐὰν μὲν γὰρ ἀπ᾽ ἐλάττονος, 
αἴθριος, ἐὰν δὲ ὠπὸ πλείονος ὁρμήση, νεφελώδης. ἢ ὅτι 
ἐλάττων ὠρχόμενός ἐστιν, ὥστε οὐ πολὺν ἀέρα ὠθεῖ, ἐπὶ 

τούτων δέ ἐστιν ὁ ὄμβρος. ἔτι δὲ ἐπειδὴ ἡ ἰσημερία ἐστὶ 
καθάπερ χειμὼν καὶ θέρος ἰσοκρατής, ἐὰν ὁποτερῳῦν αὐτῶν 
τι προστεθῇ, εὔσημον τὴν ῥόπην ποιεῖ, καθάπερ ἐπὶ τῶν 

ἢ Οοχα. ἢ 2. λείπεται Χο. ΠΓ ὑγραινόμενον Δ“. ἢ 6. δὲ] δὲ καὶ Χο. ΠΠ 7. ἐν τῇ λιβύη (4. ἢ 8. ὅντος οἵα 75. Π 13. ἔκρι Ὁ 9 

ΧΉΤος. ἡ 19. θρασίν 75. {[ 25. τῆς οτὰ 6». ἢ 26. γενομένων 1.974. ἢ 31. τὸ ὕδωρ] τὸν ἀέρα 4. ἢ 82. ἰκ)] ἐκ τοῦ Α6. " 86. 

ἐκ᾿ σ. 
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ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΩΝ ΚΩ. θ43 

ἰσαζέντων ζυγῶν. ἐκεὲὶ δὲ ὁ ΔᾺΨ ἔκ τε τὴς χειμερίε τά- τῦτο δὲ τὸ κοῖλον τῆς γραμμῆς πρὸς τὸν ὑρανὸν καὶ οὐκ 
ξιώς ἐςι καὶ δ γρὸς φύσει, προς θεὶς ἐ ἐν τῇ ἰσημερίᾳ ῥοπὴν ἐπὶ τὴν γῆν ἐςίν, ὥστε ἐπὶ τὴν ἀρχὴν «νέων ἐφ᾽ ἑαυτὸν 
χειμῶνος ἐποίησε καὶ ὄμβρον" ὁ γὰρ ὄμβρος χειμών ἐςιν τὰ νέφη ἄγει. 
οἰκειότατος τῷ πνεύσαντι πνεύματι. Διὼ τί ἀπὸ μὲν τῆς ἜΞ οὐκ ὠποπνεῖ ἔωθεν 30 

21] Διὰ τί ὁ νότος καὶ ὁ εὖρος θερμότεροι ὄντες τῶν ἔναν- 5 ψυχρόν, ἀπὸ δὲ τῶν ποταμῶν; ἢ ὅτι ἡὶ μὲν θάλαττά ἐς!ν 
τῶν, ὁ μὲν τῷ βορέας, ὁ δὲ τῷ ζεφύρυ, ὑδατωδέςεροί εἰσιν; ἐν ἀναπεπταμένοις τόποις, οἱ δὲ ποταμοὶ ἐν ςενοῖς; ἡ ἦν 
καΐτοι διὰ ψυχρότητα ὕδωρ ἐξ ἀέρος γίνεται. ὁ γὰρ διὰ ἀπὸ τῆς θαλάττης αὖρα εἰς πολὺν τόπον σκίδναται, ὥς ε 

«πὸ ὠπωθεῖν τὸν βορέαν ἐντεῦθεν γίνεται τὰ νέφη" ὁ γὰρ εἶναι ἀσθενής, ἡ δὲ ἀπὸ τῶν ποταμῶν ἀθρόως φέρεται 
ζίφυρος καὶ ὁ εὖρος ἀπαάγόσιν ἄμφω (ὁμοίως γὰρ πλά- καὶ μᾶλλον ἰσχύει, διὸ μᾶλλον εἰκότως φαίνεται ψυχρά. 
γιο), καὶ οἱ ἄλλοι δὲ πάντες, ὅθεν πνέουσιν. πότερον ὅτι 10 ἢ ὁ τῦτ᾽ ἐςὶν αἴτιον, ὠλλ᾽ οἱ μὲν ποταμοὶ ψυχροί εἰσιν, 

ἐντιχεριίσταται τὸ ψυχρὸν εἴσω μᾶλλον, ὅταν ἦ ἔξω τὸ ἡ δὲ θάλαττα ὅτε θερμὴ ὅτε ψυχρά; γίνεται δὲ ἡ αὖρα 

ϑερμὸν μᾶλλον; ἢ ἔστι μέν τι καὶ διὰ τὸ ὅθεν πνέουσιν, καὶ ἀποπνοὴ θερμαινομένων ἢ ψυχομένων" ὁπότερον γὰρ 

ες αἰδρίως εἶναι; καὶ γὰρ εὖρος ἀπ᾽ ἠὸς ἐςίν. ἦδε δὲ ἡ χώρα ἂν τότων πάσχη, ἐξαερῆται, ἐξαερουμένν δὲ τῷ ὕδατος ὁ 
πρὸς ἑσπέραν κεῖται, καὶ ζέφυρος. ἀλλὼ καὶ διότι πρό- ἀὴρ γινόμενος φέρεται, ὅ ἐςὶιν αὖρα. τὸ μὲν ἦν ἀπὸ τῶν 

τερον θερμαινόμενος ὁ ὠήρ, ὥσπερ καὶ τὰ ὕδατα, τάχιςα 15 ψυχρῶν ψυχρὸν εἰκότως ὠποπνεῖ, τὰ δὲ ἀπὸ τῶν σφόδρα 

καὶ μάλιςα ψύχεται. φέρεται ὅν ὁ μὲν ἀπὸ τῷ εὖρε ἀπ᾿ θερμῶν ἀποπνέοντα ψύχεται καὶ γίνεται ψυχρά. τὸς μὲν 
ἀνατολῆς ἀὴρ θερμός, ὁ δὲ ἀπὸ τὰ νότε ὠπὸ μεσημβρίας. ὧν ποταμὲς ψυχρὸς ἅπαντας εὗροι τις ἄν, ἡ δὲ θάλαττα 
ὅταν ἦν ἔλθωσιν εἰς τὸν ψυχρότερον τόπον, ταχὺ πήγνυν- ὅτε ψυχρὰ ὅτε θερμὴ σφόδρα ἐςΐν. ὅτε ἵν τὸ ἀποπνέον 
ται καὶ συνίστανται εἰς ὕδωρ. καὶ μᾶλλον ὁ εὖρος ποιεῖ ψυχρὸν ἀπ’ αὐτῆς ἐς, διὰ τὸ μὴ ψυχρὰν εἶναι σφόδρα, 
ὕδωρ, ὅτι ἀπὸ τῷ ἡλίκ μᾶλλον φέρει τὸν ἀέρα, καὶ ὁμοίως Ὁ ὅτε ψύχεται ταχύ, διὰ τὸ μὴ θερμὴν εἶναι σφόδρα. 
θερμόν. ὁ δὲ νότος λήγων ὑδατώδης, ὅτι ψυχρὸς ὁ πρῶ- Διὼ τί ὁ ζέφυρος εὐδιεινὸς καὶ ἤδιςος δυκεῖ εἶναι τῶν δι 
τὸς φερόμενος ὠὲρ ἀπὸ τῆς θαλάττης, ὁ δὲ τελευταῖος ἀνέμων, καὶ οἷον καὶ Ὅμηρος ἐν τῷ ̓ Ηλυσίῳ πεδίῳ, "ἀλλ᾽ 
διάθερμος ὧν ἀπὸ τῆς γῆς κομίζει, ἢ ὦ μόνον τῦτ᾽ αἴτιον, αἰεὶ ζεφύροιο διαπνείισιν ἀῆται:" ἢ πρῶτον μὲν ὅτι ἔχει 
ἀλλ᾽ ὅτι καὶ μείζων λήγων ὁ νότος γίνεται; διὸ καὶ ἡ τὴν τοῦ ὠέρος κρᾶσιν; ὅτε γὰρ θερμὸς ὥσπερ οἱ ὠπὸ με- 
“χαροιμία εἰς αὐτὸν “ἀρχομένου τε νότου" οἱ δὲ μείζους 25 σημβρίας καὶ ἕω, ὅτε ψυχρὸς ὥσπερ οἱ ἀπὸ τῆς ἄρκτυ, 
ψυχρότεροι. ὥστε πηγνύει ὕστερον τὼ νέφη. ἢ διὰ τοῦτο ἀλλ᾽ ἐν μεθορίῳ ἐπὶ τῶν ψυχρῶν καὶ θερμῶν πνευμάτων" 
ὑδθατωδέξερος ἢ ὠρχόμενος; γειτνιῶν δὲ ἀμφοῖν τῆς δυνάμεως αὐτῶν κοινωνεῖ, διὸ καὶ 

28 Διὰὼ τί οἱ ἄνεμοι ξηραίνουσι ψυχροὶ ὄντες; ἢ διότι εὔκρατός ἐςι καὶ πνεῖ ἔαρος μάλιςα. ἔτι τὰ πνεύματα 
ἀτμίζειν ποιοῦσιν οἱ ψυχρότεροι; διὰ τί δὲ μᾶλλον ἢ ὁ περιίςξαται ἢ εἷς τἀναντία ἢ εἰς τὰ δεξιά. μετὰ οὖν τὸν 

ἥλιος; ἢ διότι ἀπάγυσι τὴν ὠτμίδα, ὁ δὲ ἥλιος καταλεῖ: 3. βορέαν πνέων (ἐπὶ δεξιὰ γὰρ ὁ τόκος) εὐδοκιμεῖ, ὥσπερ 

πει; ὑγραίνει μὲν ἕν μᾶλλον, ξηραίνει δὲ ἧττον. παρὰ χαλεπὸν πρᾶος. καὶ ἅμα ὅταν ὠποχειμάσῃ, εὐδία 

2 Διὰ τί ὁ καικίας μόνος τῶν ἀνέμων ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἄγει εἴωθε γίεσθαι ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. ὁ δὲ βορέας χειμέριος 
τὼ νέφη, ὥσπερ καὶ ἡ παροιμία λέγει “ἕλκων ἐφ᾽ αὐτὸν ἄνεμος, [καὶ ὁ ἀπηλιώτης δὲ ἐν τῷ μέσῳ ὧν τῶν θερμῶν 
ὥσπερ καικίας νέφος" οἱ γὰρ ἄλλοι, ὅθεν ἀν πνέωσιν, καὶ τῶν ψυχρῶν πνευμάτων ἧττον αὐτοῖς κοινωνεῖ, ἀπὴη- 
ἐνταῦθα, ἀναςέλλουσιν. πότερον αἴτιον ὅτι ἅμα ὁ ἐναντίος 35 λιώτης μὲν γὰρ πνέων τὼ πρὸς νότε πνεύματα κινεῖ (ἐν 
πνεῖ; καὶ ὑκ ἂν ἐλάνθανεν, ἀλλὰ πέφυκε τὸ πνεῦμα κύκλε ταῦθα γὰρ ἡ μετάςασις αὐτῷ ἐς), κινῶν δὲ ὁ μίγνυται 

γραμμὴν φέρεσθαι; οἱ μὲν ἦν ἄλλοι πορὶ τὴν γῆν πνέσσιν' αὐτοῖς. ὁ δὲ ζέφυρος καὶ κινεῖται ὑπὸ τῶν νοτίων, καὶ 

1. τῆς οχὰ 6“. ἢ 8. ἱντεῦθεν τὰ τίφη (5 7, ἱντεῦδεν τὰ τέφη ἐξ ἀέρος ζεται 5. ἢ 10. ὅθε»] ὅσοι 5. ΠΟ 42. διὰ οπι “Χο Τος. ἢ 

13. Ὧδε} ἡ 65. ἢ 4] ἡ γῇ Χ4. }} 14. κινεῖται δ. 1 πρότερος 755. ἡ 15, ὁ οπι 5. ἢ 17. ἀὴρ] ὁ ἀὴρ 65. " 418. ψνχρότατον “5. ἥ 

25. γε (Χο. ἢ 26. ψυχροτέρον 5. ἢ ὠἀποπηγύει (5. 1 29. ἡ οαι 745. ἢ 34. μὲν οι (5. 33. αὐτῶν ς. 34. ὥσπερ ὁ καικίας 05. καὶ 
“6] δὲ «. 

4. πο τύτνῖ ἢ καὶ οπὶ ς. ἢ 2. ἰφ᾽ αὐτὸν 75, ἐπ’ αὐτὸν 65. 1] 6. ὁ δὲ ποταμὸς (575. ἢ ςεροῖς 64. ἢ 10, ὁ οπὶ “5. ἢ 12. 
καὶ] καὶ ἡ 4. ἡ 18. ἐδὲ Ψ. ἐδὲ σοάϊςοδ. 19. ψυχρὸν 65Χ.5, ψνχρὸς 5. ἢ σφόδρα. οπὶ 655. ᾿ 22. καὶ δυ16 οἷον οπι 64. 23. ἀὰ 
7εε. ἢ διαπνίνσιν 5. ἢ ἀντμαί 05. ἢ 24. θερμὴς 5. ἡ 26. ἀλλ᾽ -- 28. ἰςι οτὰ Ο4Χο5. ἢ 28. καὶ] διὸ καὶ Χο Υός. ἔ 29. εἰς τὰ] 

ἐπὶ τὰ 7.9. 1] 80. πνίον 5. ἢ τύπος Χ4. ἢ ὥςπου περ 5. ἢ 33. καὶ ὁ -- ϑἀῤλα 8. εἶαι οχλ .Χ97.:. 

υ 



9044 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΚΩ. 

πνέων κινεῖ τὰ βόρεια" τελευτᾷ γὼρ ἐνταῦθα ἡ περίοδις ὃ μὲν οὖν νότος καὶ βορέως ἐκ τῶν ἐφ᾽ ἑκάτερα τόπων 

τῶν πνευμάτων. διὸ τῶν μὲν τὴν τελευτὴν τῶν δὲ τὴν ἀρ- τῆς τῷ ἡλίου φορᾶς πνέουσιν, οἱ δὲ ἄλλοι μᾶλλον ἐκ τὰ 
χὴν ἔχων ἐν αὐτῷ δικαίως ἡδύς ἐςι καὶ δυύκεῖ εἶναι.] κατ᾽ ἀντικρύ. 

μὴ »“Ἢ ΝΥ -“ -»Ὃ 

32 Δια τί ἐπὶ κυνὶ νότος πνεῖ; ἢ ὅτι ἐπὶ πᾶσι μὲν ση- Πότερον τὸ πνεῦμα ἀπὸ πηγῆς τινὸς φέρεται ὥσπερϑ6 

μαδει τοῖς ἄςροις δυομέοις ἢ ἐπιτέλλεσιν, ὑχ ἥκιςα δὲ 5 τὸ ὕδωρ, καὶ ταύτης ἐκ ἔςιν ἀνωτέρω αὐτὸ ἐνεχθῆναι, ἢ ἵ; 

ἐπὶ τότῳ; δῆλον ἦν ὅτι πνεύματα μάλιςα ἐπὶ τύτῳ καὶ καὶ πότερον ἀπὸ ἑνὸς σημείε ἢ ἀπὸ πλείονος τόπε; ἔνια μὲν 
ἜΝ ἐπεὶ δὲ , Ὶ ΄, ΨΨ »» ἀκ  ψ ἃ τὰν ΩΣ Ὶ ἐπὶ τῶν ὑδα; ͵ ψεσᾷ 

μετ᾽ αὐτόν. ἐπεὶ δὲ πνίγει, καὶ πνεύματα εἰκότως ἐπ’ οὖν ἐστὶν ὅμοια ἃ καὶ ἐπὶ τῶν ὑδάτων συμβαίνει γίνεσθαι. 
,»»» . ΄ - ῳ. ἢ δὶ Ψ θ ΄“Σ Δ ΄ὔ ν ὕδω, μή 3 Ν ΄ θᾳ ς Ἄ 

αὐτῷ τὰ θερμότατα κινεῖται" ὁ δὲ νότος θερμός ἐςιν. ἐπεὶ τό τε γὼρ ὕδωρ, ὅταν εἰς τὸ κάταντες φέρηται, θᾶττον ῥεῖ ἢ 
δὲ --- χρόνος. (. 941 4 -- 29.) ὅταν ἐν τῷ ἐπιπέδῳ καὶ ὁμαλῷ λιμναζῃ. ὁμοίως δὲ καὶ 

38 Διὰ τί ὁ ζέφυρος πρὸς τὴν δείλην πνεῖ, πρωΐ δὲ ἵ; το τὰ πνεύματα" ἐπὶ μὲν. γὰρ τοῖς ἄκροις καὶ τοῖς ὑψηλοῖς 

ἢ αἴτιος μέν ἐςιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τῶν πνευμάτων ὁ ἥλιος ἀεὶ ἐν κινήσει ὁ ἀήρ, ἐν δὲ τοῖς κοίλοις ἠρεμεῖ πολλάκις 
Η Λ ’ ΄ Ν ς νΥ Ν » Υ ΄ὔ ,,» -» ΄ « «ΨΥ ᾿ ἀνατέλλων καὶ δύνων; ὅταν γὰρ ὑγρὸν ὄντα τὸν ἀέρα διω- καὶ ἄπνοια γίνεται. ἔτι ἐπὶ τοῖς σφόδρα ὑψηλοῖς ὄρεσιν ἀ 
θερμαίνων πέττῃ καὶ διακρίνῃ, εἰς πνεῦμα διακρίνει" ἐὰν γίνεται τὰ πνεύματα, οἷον ἐπὶ τῷ ἔλθῳ καὶ τοῖς ἄλλοις 

δὲ ἧ πνευματώδης ὁ ἀήρ, ἔτι μᾶλλον ἐκπνευματῦται ὑπὸ τοῖς τοιούτοις. σημεῖον δέ" ἃ γὰρ ἂν καταλείτωσιν οἱ 

τῷ ἡλία. ὅταν μὲν ὕν ἐπ᾿ ἀνατολῇ ἢ ὁ ἥλιος, πόρρω ἐςὶ (6 τῷ προτέρῳ ἔτει θύοντες, εὑρίσκεσθαί φασι διαμένοντα τῷ 
“ ὔ γῸΝ Ἁ -“ »Ἤν»΄ῃὉῃ ΑῚ ᾿ ΝΣ ͵ ε 7 σ΄ ,»ΌΝ “ Ν ει» ,ὔὕ 

τὰ ζεφύρε' ἀπὸ γὰρ δυσμῶν πνεῖ. ὅταν δὲ περὶ τὸ δύ- ὑςέρῳ. δῆλον ἦν ὅτι ὥσπερ ἀπὸ πηγῆς τινὲς καὶ ἡ τῇ πνεύ- 

γειν ἤδη, τότε διακεκριμένον ἐςὶ τὸ πνεῦμα τελέως. ἀπὸ ματος φορὼ γίνεται. εἰς τὸ ἄνω οὖν ὑκέτι δύναται διοινεῖ- 
δὲ μέσυ ἡμέρας καὶ πρὸς τὴν δείλην συμμετρότατα ἔχει σθαι. διὰ τῦτο ἦν ἐπὶ τοῖς ὑψηλοῖς τῦτο συμβαίνει. ὁμοίως 
πρὸς τὸ διαθερμῶναι καὶ διακρῖναι. διὰ ταῦτα δὲ καὶ ὁ δ᾽ ἂν καὶ ἐπὶ τοῦ ὕδατος εἴη" οὔτε γὰρ ὕδωρ λάβρον οὔτε 
ἀπηλιώτης πρωὶ ἄρχεται πνεῖν" τοῦ γὰρ ὑπὲρ γὴς ἀέρος 10 πνεῦμα ἐξαίσιον ἐν τοῖς ὑψηλοῖς φαίνεται γίνεσθαι. 
τῆς νυκτὸς ἐξυγραινομένου καὶ τῇ γῇ πλησιάσαντος διὼ Διὼ τί ποτε τῇ μὲν νότῳ πνέοντος ἡ θάλαττα κυανέα 21 
βάρος, ἕωθεν διακρίνων αὐτὸν ὁ ἥλιος τὸν καθ᾽ αὐτὸν κινεῖ γίνεται, τοῦ δὲ βορέον ζοφώδης; ἢ ὅτι ὁ βορέας ἧττον τὴν 

πρῶτον. τὸ δὲ ἀπὸ τὸ ἡλίκ πνεῦμα ἀνατέλλοντος ἐντεῦθεν θάλατταν ταράττει, τὸ δὲ ἀτακτότερον ἅπαν μέλαν φαΐ. 
ὠπηλιώτης καλεῖται. νεται. 

8ά Διὼ τί αἰρομένε τῷ ἡλίκ καὶ αὐξάνεται καὶ πίπτει 25 Διὼ τί οἱ νότοι μικρὰ μὲν πνέοντες ἡ ποῶῶσιν ἐπίνεψιν 38 
τὰ πνεύματα; ἢ ὅτι τὸ πνεῦμα ἐςιν ἤτοι τῇ ἀέρος ἢ τῷὀ [ἤτοι φυννέφειαν], μεγάλοι δὲ γενόμενοι ἐπινεφῦσιν; ἢ διότι 
ἀναχυθέντος ὑγρᾷ κίνησις; αὕτη δὲ ὅταν μὲν ἐλάττων ἢ, μικροὶ μὲν πνέοντες ὦ δύνανται. πολλὰ νέφη ποιεῖν; ὀλίγον 
ταχὺ καταναλίσκεται ὑπὸ τῷ ἡλίκ, ὥςε ὁ γίνεται πνεῦμα" οὖν τόπον κατίσχουσιν. ὅταν δὲ μεγάλοι γίνωνται, πολλὰ 
ὅταν δὲ πλείων, κινεῖται μᾶλλον τῷ ἡλίκ ἀνατείλαντος" ὁ ὠπωθῦσι, διὸ καὶ δοκῶσι μᾶλλον ἐκινεφεῖν.᾿ 

γὰρ ἥλιος ἀρχὰ τῶν κινήσεών ἐςιν. 30 Διὰ τί ὁ μὲν βορέας ἀρχόμενος μέγας, λήγων δὲ μι-39 
35 Διὰ τί ὁ ζέφυρος τῆς δείλης πνεῖ; ἢ ἅπαντα τὰ κρός, ὁ δὲ νότος ὠρχόμενος μὲν μικρός, λήγων δὲ μέγας; 

΄΄ "» “ὦ 7 ,ὔ ἣ αὶ Ν ΄ ,ὕ ᾿Ν ἂἈσ ε ᾿ ᾽ ν, ε » Η ,ὔ ΄ ε 
πνεύματα τῷ ἡλίς διαχέοντος τὸ ὑγρὸν γίνεται; τότε γὰρ ἢ ὅτι ὁ μὲν βορέας ἐγγὺς ἡμῶν, ὁ δὲ νότος πόρρω; ὁ μὲν 
συνεςηκός, ὅταν ἡ τῷ θερμὰ δύναμις πλησιάζῃ, ἐξάπτει. ὧν ὅταν ἄρξηται, εὐθὺς παρ᾽ ἡμῖν, τοῦ δὲ ἅτε διὰ πολλοῦ 
ὁ δὲ ζέφυρος ἀφ᾽ ἑσπέρας πνεῖ. εἰκότως οὖν τῆς δείλης χρένυ ἡ ἀρχὴ διασκεδάννυται, καὶ πρὸς ἡμῶς μικρὸν ἐξι- 

΄ ὸ ’, , ει ᾽ , ,ὔ »“ 5» - - ;» « Ν " “ ΝΥ “ “ 2 , γίνεται" τότε γὼρ ὁ ἥλιος εἰς τὸν τόπον αὐτὰ ἀφικνεῖται. 35 κνεῖται αὐτῆς τὸ πρῶτον" τῆς δὲ τελευτῆς τῷ μὲν αἰσθανό- 
καὶ ὁ βορέας καὶ ὁ νότος διὰ τῦτο πλειςάκις πνένσιν, ὅτι μεθα, τοῦ δὲ ὅλως οὐκ αἰσθανόμεθα. ὥστε εἰκότως ὃ μὲν 

τὸ ἐναντίον ὑπὸ τὰ ἐναντίου κρατούμενον κατ᾽ εὐθυωρίαν ἀσθενὴς παυόμενος (ἀσθενὴς γὰρ ἡὶ τελευτὴ πάντων), ὁ δὲ 
ἥκιςα δύναται διαμένειν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐκ τοῦ πλαγί. Κ᾽ τῆς γὰρ τελευτῆς ὑκέτι αἰσθανόμεθα αὐτῷ. 

8. θερμότερα 4. ἴ 46. δύνον Χας. ᾿ 18. συμμετρώτατα (5775, συμμετριότητα 5. ἃ 19. θερμάναι 5. ἢ 21. πλησιάσαντα 5. ἢ 22. 
αὐτὸν διακρίνων 5. ᾿ 27. ἰλάττω 64. [ 29, πλείω 65. ὶ κιῆται Ασ7ς. ἢ 32. τότε] πότερον (4 Χ 475. 1} 38. πλησίον Χο. 

4. ἑκάτερον 5. {ΠΟᾷ7. καὶ οἵα 5. {συμβαίνει γίνεσθαι] φαίνεται συμβαίνειν 755. Ἶ 8. ποτε 77η, πότερον τος. 1 9. ἐμαλεῖ Κι. Π Δ,- 

μνίζη. 5. ἢ 11. πολλάκις ἠρεμεῖ γΧ5. ἢ 1. καταλίπωσιν 5. 15. τῶ ὑςέρω διαμένοντες 5, ἢ 16. ὥσπον 45. ἡ 47. εἰς] καὶ εἰς 5. ἢ 20. 
φκύεσβαι γήεται 77ος. ἢ 21. θάλασσα εἰ 23. θάλασσαν 5. ἢ 23. ἀτακτέτατον 5. ἃ 25. μὲν οἵα 5. {ΠΟ 26. ἥτοι συνάφειαν. Χ,4, οἵα ΣΧ, 
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ρον“ τ’ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ κς. 045 

4 Διὰὼ τί ὃ μὲν κόλποι εἰσί, τροπαῖαι γίνονται, Ὦ δὲ ἀνω- σεως οὔσης ἐπιπνεύση ὁ βορέας, πολλῆς αὐτῷ ὕλης ὑπαρ- 
πεπταμένα πελάγη, ὁ γῴονται; ἢ διότι εἰς μὲν τὸς κόλπος χόσης πήγνυσι καὶ χειμῶνα ποιεῖ: διὸ λέγεται “εἰ βορρῶς 
ἐών ὁ διασπᾶται τὸ πνεῦμα μᾶλλον, ἀλλ᾽ ἀθρόον ἐπὶ πολὺ πηλὸν καταλήψεται, αὐτίκα χειμών" ὁ δὲ πηλὸς καὶ ὅλως 
φέρεται, ἐν δὲ τοῖς ἀναπεπταμένοις ἐξ ἀρχῆς τε αἱ ἀπο- τὼ ὕδατα ὑπὸ τῷ νότε ἢ μάλιςα ἢ πλειςάκις γίνεται. 
γίαι εὐθὺς διασπῶνται μᾶλλον, καὶ ὅταν ῥέωσι, ταὐτὸ πώ- 5 . Διὰ τί ἐπὶ μὲν τῷ νότῳ ταχὺς ὁ βορέας, ἐπὶ δὲ τότῳ 41 
σχουσι διὰ τὸ ποχλαχῇ ἐξεῖναι ὁρμῆσαι" ἔςι γὰρ ἡ τρος ὁ νότος οὐ ταχὺς ἐπιπίπτει; ἢ ὅτι τῷ μὲν ἐγγύθεν τῷ δὲ 
παία ὠπόγεος ἀνάκλασις. πόρρωθεν ἡὶ ἄφιξις; ἡ γὰρ οἴκησις πρὸς βορέαν ἡμῶν. 

4Δτι Διὰὼ τί λέγεται “ἀρχομένε τε νότε καὶ λήγοντος βο- Διὼ τί τὰ πνεύματα ψυχρά ἐςιν, ὄντα ἀπὸ τῆς τοῦ 48 

ρέαο "ἢ ἢ διότι ὁ μὲν βορέας, διὰ τὸ ὑπείκειν ἡμᾶς αὐτῷ θερμὴ συγκινήσεως; ἢ οὐ πάντως ἡ ὑπὸ τοῦ θερμῇ κίνησις 
καὶ εἶναι τὴν οἴκησιν πρὸς ἄρκτον, εὐθὺς μέγα πνεῖ; ἅμα 10 θερμὴ γίνεται, ἐὰν μὴ τρόπον. τινὰ γίηται; ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν 

γὰρ ἄρχεται καὶ πάρεστιν. διὸ παυόμενος ἡδὺ πνεῖ" τότε ἀθρόως ἐμπίπτῃ, καίει αὐτὸ τὸ ὠφιὲν θερμή" ἐὰν δὲ διὰ 
γὰρ ἀσθενὴς πνεῖ. ὁ δὲ νότος διὰ τὸ πόρρωθεν ὕςερον με. -ςενῷ καὶ κατὰ μικρόν, αὐτὴ μὲν θερμή, ὁ δὲ ὑπὸ τότ κι- 
ζων ἀφικνεῖται. νύμενος ἀήρ, οἷος ὧν ποτε τυγχάνη προὔπάρχων, τοιαύτην 

42 Διὰ τί ἐν τοῖς νοτίοις βαρύτερον ἔχεσι καὶ ἀδυνατώ- καὶ τὴν κίνησιν ἀπετέλεσεν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ σώματος. 

τερον οἱ ἄνθρωποι; ἢ διότι ἐξ ὀλίγου πολὺ ὑγρὸν γύεται, ι6 φασὶ γὰρ ἐκ τῷ αὐτῷ θερμὸν καὶ ψυχρὸν ἡμᾶς πνεῖν, τῦτο 
διατηκόμενον διὼ τὴν ἀλέαν, καὶ ἐκ πνεύματος κέφι ὑγρὸν δὲ οὐκ ἀληθές, ἀλλὰ τὸ μὲν ἐξιὸν θερμὸν ἀεί. σημεῖον δὲ 
βαρύ' εἶτα ἡ δύναμις ἀτονεῖ, τὸ ἐγγὺς προσαγαγόντι τοιοῦτον φαίνεσθαι. διαφέρει δὲ ἡ 

42 Διὼ τί ἐν τοῖς βορείοις βρωτικώτεροι ἢ ἐν τοῖς νοτίοις; ἔκπτωσις αὐτῷ, ἐὼν μὲν γὰρ διὰ πολλᾷ ἀφίωμεν χανόν- 

ἃ διότι ψυχρότερα τὰ βόρεια; τες, θερμὸν φαίνεται διὰ τὸ αὐτῷ αἰσθάνεσθαι, ἐὰν δὲ διὰ 

ἐ4 ὁ Διὼ τί ὁ νότος οὐ πνεῖ κατ' αὐτὴν τὴν Αὔγυπτον τῶ 2) ςενῶ, σφοδρότερον γινόμενον ὠθεῖ τὸν πλησίον ἀέρα, κἀκεῖς- 

πρὸς θάλατταν, ὑδ᾽ ὅσον ἡμέρας δρόμον καὶ νυκτός" τὼ δὲ νος τὸν ἐχόμενον. ψυχρὰ δὲ ὄντος τοῦ ἀέρος καὶ ἡ κίνησις 
ὑπὲρ Μέμφεως καὶ ὠποσχόντι δρόμον ἡμέρας καὶ νυκτὸς αὐτῷ ψυχρὰ γίνεται. μήποτε δὲ καὶ ἐπὶ τῶν πνευμάτων 
λαμπρός" καὶ πρὰὲς ἑσπέραν οὐ πνεῖ, ὅσον δύο ἡμερῶν καὶ τὸ αὐτὸ συμβαζει, καὶ διὰ ςενᾷ ἡ πρώτη κίνησις" εἶτ᾽ ἐκεῖ- 

νυκτῶν δρόμον, τὰ δὲ πρὸς ἕω λίβες πνέωσιν; ἢ διότι κοίλη νον μὲν διήνεγκεν, ἕτερος δὲ ἀὴρ ἐπιρρεῖ. διὸ καὶ τοῦ μὲν 
τὰ κάτω ἡ Αἴγυπτός ἐς:, διὸ ὑπερπίπτει αὐτῆς, ἄνω δὲ καὶ 25 θέρος θερμαί, τῇ δὲ χειμῶνος ψυχρὼ τὰ πνεύματα, ὅτι ἐν 
πόρρω ὑψηλότεροι οἱ τόποι. ἑκατέρῳ «τοιοῦτος ὁ ἀὴρ ὁ προὔπάρχων" ἐπεὶ ὅτι γε οὔτε 

45 Διὰ τί ὁ νότος ἀρχόμενος μὲν μικρός ἐςξι, λήγων δὲ αὐτὸς ὑφ᾽ ἑαυτῇ κινόμενος ὁ ἀὴρ ὅτε ὑπὸ τῷ ϑερμὴ κρατό- 
μείζων γίνεται, ὁ δὲ βερέας ἀνάπαλιν, διὸ καὶ ἡ παροιμίξφ μενος φέρεται ταύτην τὴν φοράν, δῆλον οὐ μόνον τότῳ ὅτι 
λέγει εὖ πλεῖν ἀρχομένε τε νότου καὶ λήγοντος βορέαο; ἢ θερμαίνει τὰ πνεύματα πλείονος τοῦ θερμοῦ ἐνόντος, ἀλλὰ 
διότι πρὸς ἄρκτον μᾶλλον ἢ πρὸς μεσημβρίαν οἰκῦμεν, πνεῖ 3 καὶ ἄνω ἐφέρετο. τὸ γὰρ πῦρ τοιοῦτον, τὸ δὲ ψυχρὸν 
δὲ ὁ μὲν βορέας ἀπὸ τῆς ἄρκτε, ὁ δὲ νότος ἀπὸ τῆς με- κάτω πέφυκε φέρεσθαι. τὰ δὲ πνεύματα πλάγια εἰκότως" 
σαμβρίας. εἰκότως οὖν ὁ μὲν ὠρχόμενος εὐθὺς σφοδρὸς (ἐπεὶ γὰρ τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω βιάζεται, καὶ ἐδέτερον 
πρόσκειται τοῖς πλησίον τόπρις μᾶλλον, καὶ μετὰ ταῦτα κρατεῖ, μένειν δὲ οὐχ, οἷόν τε, λοξὴν τὴν φορὼν εἰκότως 

μεταλλάττει τὸ σφοδρὸν πρὸς ἐκείνγες. ὁ δὲ νότος τὐναντίν γίνεσθαι. 
ἀρχόμενος μὲν τοῖς πρὸς μεσημβρίαν οἰκῦσιν ἔγκειται, ἔπει- 35 Διὼ τί οἱ νότοι ἐν τῇ Λιβύη ψυχροί, ὥσπερ παρ᾽ 49 

δὰν δὲ παραλλάζξη, τοῖς πρὸς ἄρκτον λαμπρὸς κατακνε. ἡμῖν οἱ βορέαι; ἢ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἐγγυτέρω εἶναι ἡμῖν 
ἀ6 ΔΙιὰὼ τί λέγεται “εἰ δ᾽ ὁ νότος βορέαν προκαλέσσεται, τε κἀκείνοις τὰς ἀρχὰς τῶν πνευμάτων. εἰ γάρ, ὥσπερ 

αὐτίκα χειμών; ἢ διότι ὁ νότος τοίῶτός ἐςιν οἷος νεφέλας εἴπομεν, διὰ ςενοῦ γίνεται τὰ πνεύματα, τοῖς ἐγγυτέρω 
καὶ ὕδωρ πολὺ συναίρειν; ὅταν οὖν τοιαύτης τῆς καταςά- ψυχρότερα ἔσται διὰ τὴν σφοδρότητα τὴς κινήσεως" εἰς 
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ο46 - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ἂς. 
Α 

γὼρ τὸ πόρρω προϊούσης διαχεῖται. διὸ καὶ παρ᾽ ἡμῖν οἱ θυγρον ἐν τῇ νυκτὶ διακρίνεσθαι καὶ κινεῖσθαι τὸ πρωΐ ὑπὸ 
βορέαι ψυχροΐ, ὅτι ἐγγυτέρω καὶ παντελῶς πρὸς τῇ ἄρκτῳ τῷ ἡλίε, καὶ πρῶτον τὸν ἔγγιςα τῷ ἡλίου. ποιεῖ δὲ τῦτο ὃ 
οἰκῦμεν. ἥλιος καὶ πρὸ ἀνατολῆς" διὸ αὖραι οὐχ ἧττον πρὸ ἀνατο- 

50 Διὰ τί οἱ νότοι οἱ ξηροὶ καὶ μι ὑδατώδεις πυρετώδεις; λῆς πνέουσιν. ἐπειδὴ ὄν καὶ ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἕλκει ὁ ἥλιος τὼ 
ἃ ὅτι ὑγρότητα θερμὴν ἀλλοτρίαν ἐμποιῦσι τοῖς σώμασιν; 5 ὑγρὰ καὶ κινεῖ πρὸ ἀνατολῇς τῷ χειμῶνος ὑγρὸν ὄντα τὸν 
εἰσὶ γὰρ ὑγροὶ καὶ θερμοὶ φύσει, τῦτο δ᾽ ἐςὶ πυρετῶδες᾽ παρ᾽ ἡμῖν ἀέρα, δῆλον ὡς καὶ ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἂν ἕλκοι, ὧν 
ὁ γὰρ πυρετὸς ὑπ᾽ ἀμφοτέρων τότων ἐςὶν ὑπερβολῆς. ὅταν ἐν τῷ κάτω ἡμισφαιρίῳ, καὶ δείλοι ἐκείνοις ὃ ἡμῖν ἐςὶν ὄρ- 
μὲν οὖν ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἄνευ ὕδατος πνέωσι, ταύτην τὴν ὅρος. ὥςε συμβαίνοι ἂν τὸν ὑπὸ τοῦ ἡλίον πρὸ ἀνατολῆς 

τάξιν, ὅταν δὲ ἅμα τῷ ὕδατι, τὸ ὕδωρ καταψύχει. παρ᾽ ἡμῶν ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἑλκόμενον ὠέρα, τοῦτον τοῖς κάτω 
ἃ “..κι. 5 ὔ ᾽ Ἄ ν κ᾿ ᾽ »Ἥ ὔ , ΔΛ - ὰ ἢ -“ γ »ν»"ν δι Διὰ τί οἱ ἐτησίαι ταύτην δὴ τὴν ὥραν ἀεὶ καὶ τοσῦτοι 10 γενέσθαι ζέφυρον καὶ δείλης πνεῖν. ὃ δὲ ἐν τῷ παρ᾽ ἡμῖν 

πνέουσιν; καὶ διὰ τί ληγούσης τῆς ἡμέρας λήγουσι καὶ τῆς χειμῶνι, τῆς ἕω ἐκείνοις συμβαίνει, ὃ δὲ ἐν τῷ θέρει, τῆς 
νυκτὸς ἃ πνέουσιν; ἢ τῦτο μὲν διὰ τὸ τὴν χιόνα τηκομένην δείλης ἡμῖν. ὅτε γὰρ παρ᾽ ἡμῖν θέρος, ἐκεῖ χειμών ἐστι, 
παύεσθαι ὑπὸ τῷ ἡλίον πρὸς ἑσπέραν καὶ τὴν νύκτα; ὅλως καὶ ἡ ἡμετέρα δείλη ἐκείνοις ὄρθρος. καθ᾽ ἣν ἐκείνοις μὲν 
δὲ πνέουσιν, ὅταν ὁ ἥλιος κρατεῖν καὶ λύειν ἄρξηται τὸν αὔρας ἐξ ἑώας συμβαίνει πνεῖν, ἡμῖν δὲ ζεφύρες διὰ ταὐτὰ 

πρὸς βορέαν πάγον. ἀρχομώου μὲν οὖν οἱ πρόδρομοι, ἤδη 15 τοῖς προειρημένοις. τῷ δὲ θέρους καὶ ἑῶαι μὲν οὐ πνέουσιν, 
δὲ λυομώου οἱ ἐτησίαι. ὅτι εἰς ξηρότερον ἔτι τὸν παρ᾽ ἡμῖν ἀέρα ὁ ἥλιος ἀνατέλλει 

52 Διὰ τί ὁ ζέφυρος λειότατός τε τῶν ἀνέμων καὶ ψυ- διὼ τὸ ὑλίγον χρόνον αὐτοῦ ὠπογεγονέναι" ζέφυροι δὲ οὐ 
χρός, καὶ δύο ὥρας πνεῖ μάλιςα, ἔαρ τε καὶ μετόπωρον, πνέουσι δείλης τῷ χειμῶνος, ὅτι ὑδ᾽ ἐν τῷ κάτω ἡμισφαι- 
καὶ πρὸς ἑσπέραν τὰς ἡμέρας, καὶ ἐπὶ τὴν γὴν μάλιστα; ρίῳ ἕῶοι ταύτην τὴν ὥραν διὰ τὼ προειρημένα, ὅθεν ὁ ἥλιος 
ἢ ψυχρὸς μὲν διὰ τὸ πνεῖν ἀπὸ τῆς θαλάττης καὶ πεδίων Ὁ ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἕλκων τὰ ὑγρὰ τὸν παρ᾽ ἡμῖν ζέφυρον ποιεῖς 
ἀναπεχταμένων; ἧττον μὲν οὖν ψυχρὸς τὸ βορέον διὼ τὸ Διὰ τί ὁ ζέφυρος εὐδιεινὸς καὶ ἥδιςος δοκεῖ εἶναι τῶν 55 
ἀφ᾽ ὕδατος πνευματουμένε καὶ μὴ χιόνος πνεῖν, ψυχρὸς ἀνέμων; ἢ ὅτι ἐν μεθορίῳ ἐστὶ τῶν θερμῶν καὶ ψυχρῶν 
δὲ διὰ τὸ μετὰ χειμῶνα, ἄρτι τῷ ἡλίου κρατῶντος, πνεῖν. πνευμάτων, γειτνιῶν δὲ ἀμφοῖν τῆς δυνάμεως αὐτῶν κοι- 
καὶ μετοπώρου, ὅτι οὐκέτι κρατεῖ ὁ ἥλιος" ὁ γὰρ ὥσπερ ἐν νωνεῖ" διὸ εὔκρατός ἐςιν. ὁ δὲ ἀπηλιώτης ἧττον κοινωνεῖ, 

γῇ ὑπομύει τὴν ὕλην, ἀλλὰ πλανᾶται διὰ τὸ ἐφ᾽ ὑγρῷ ε- 25 ὧν ἐν τῷ μέσῳ τῶν αὐτῶν. ὠπηλιώτης μὲν γὰρ πνέων τὰ 
βηκέναι. καὶ ὁμαλὸς διὼ τὸ αὐτό" οὐ γὰρ ἀπὸ ὀρέων πνεῖ, πρὸς νότον πνεύματα κινεῖ (ἐνταῦθα γὰρ ἡ μετάς σις αὐτῷ 
ἐδὲ βίῳ τηκομένου, ἀλλὼ ῥᾳδίως ὥσπερ δὶ᾿ αὐλῶνος ῥέων. ἐς ὦ), κινῶν δὲ ἀ μίγνυται αὐτοῖς. ὁ δὲ ζέφυρος καὶ κινεῖ- 
τὰ μὲν γὼρ πρὸς βορέαν καὶ νότον ὀρειναί" πρὸς ἑσπέραν δὴ ται ὑπὸ τῶν νότων καὶ πνέων κινεῖ τὰ βόρεια" τελευτῷ 
ὅτε ὄρος ὅτε γὴ ἐςίν, ἀλλὰ τὸ ᾿Ατλαντικὸν πέλαγος, ὥξε γὰρ ἐνταῦθα ἡ περίοδος τῶν πνευμάτων. διὸ τῶν μὲν τὴν 

ἐπὶ τῆς γῆς φέρεται. καὶ πρὸς ἑσπέραν δὲ τῆς ἡμέρας πνεῖ 30 τελευτὴν τῶν δὲ τὴν ἀρχὴν ἔχων ἐν ἑαυτῷ δικαίως ἡδύς 
διὰ τὸν τόπον" τότε γὰρ ὁ ἥλιος πλησιάζει τῷ τόπῳ. καὶ ἐςι καὶ δοκεῖ εἶναι. 
τὰς νυκτὸς παύεται διὰ τὸ ἐκλείπειν τὴν τῷ ἡλία κίνησιν. Διὰ τί ἄλλοις ὦλλοι τῶν ἀνέμων ὑέτιοι, οἷον ἐν μὲν56 

) Διὰ τί ὅταν ὁ εὖρος πνεῖ, μείζω φαίνεται τὰ πάντα; τῇ ᾿Αττικῇ καὶ ταῖς νήσοις ὁ 'Ἑλλησποντίας, ἐν 'Ἑλλη- 
ἢ ὅτι ζοφωδέςατον τὸν ὠέρα ποιεῖ; σπόντῳ δὲ ὁ βορέας καὶ ἐν ἹΚυρήνῃ, περὶ Λέσβον δὲ νότος; 

δά Διὰ τί τὸν μὲν χειμῶνα πρωὶ ἀπὸ τῆς ἕω τὼ πνεύ- 35 ἢ ὅπου ἀν ἄθροισις νεφῶν, ἐνταῦθα ὕδωρ; ἐνταῦθα γὰρ ἡ 
ματα πνεῖ, τὸ δὲ θέρος δείλης καὶ ὠπὸ δυσμῶν ἡλίου; ἢ πύκνωσις ἀθροίζεται, ὅπου ὧν προκαθίζεσθαι ἔχῃ. διὸ καὶ 
ὅτι ἃ ἡμῖν συμβαίνει τῇ θέρας, ταῦτα τῷ χειμῶνος τοῖς τὸ ἐν τοῖς ὄρεσι μᾶλλον ὕει ἢ ὅπου ἀν τὸ πλῆθος ὑπεξάγειν 
᾽ , »“ “ Ψ 5. “ῊΝ δὲ -“ Ἂν δύ ᾧ ΄ λ ἂν Α ἐναντίον τῆς γῆς ἡμισφαίριον οἰκῦσιν, ἡμῖν δὲ τῷ χειμῶνος δύνηται" περικαταλαμβανόμενον γὰρ πυκνοῦται" δεῖ δὲ 
πρωὶ καὶ ὠφ᾽ ἕω τὼ πνεύματα πνεῖ διὰ τὸ τὸν ἀέρα κά- τοῦτο γενέσθαι. καὶ ἐν ταῖς εὐδίαις μῶλλον ὅει. ἐν Ἕλ- 

2. πρὸς} καὶ πρὸς Χο. {ΠΟ 5. ὑγρότατοι 5. ἢ 6, ἐς] ἐςὶ φύσει Χ.5. 10. ἐτήσιρι Χο. 1{Πτοσῶτον 4. ἢ 47. ψνχρότατος Χο. ἢ 20. 

θαλάσσης 5. ἢ 22. ψυχρὰ 5. 1 24. Δ) ὑδὲ “. Π 25. ἴλην 75. ἰ 27. γὰρ οτγὰ .Χ5. {Π ὀρεινά" πρὸς} ὀρεινώ" τὰ πρὸς Χ5. ἢ 37. ὅτε Χο. 
8. πρὸ τῆς ἀνατολῆς Χο. 1 6 εἰ 9. αὑτὸν 74.  ὅ. ἀνέλχει Χί45. 1 1. δείλης ΔΉ 5. ̓ 8. συμβαίνει 6, συμβαίνειν Χ4, ἢ τὸν} 
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23. αὐτῷ 7. ᾿ 26. μετάβατις Χ 4. 1 30. αὐτῷ Ζ75. ῃ 84. δὲ λέσβον Χία. || 36. προκαθέζεσθκι 775. 1} ἔχοι Χ.52.}} 38. γὰρ} μὲν γὰρ 776. 
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΄ 

ΠΡΟΒΛΑΗΜΜΑΤΩΝ Κ΄. ΚΖ. 941 

λησπόντῳ μὲν οὖν ἄνωθεν ὁ βορέας πολλὰ συνωθεῖ νέφη, δύσριγον γὰρ τόδε. καὶ φερόμενοι ὑπὸ τῷ πνεύματος πολὺ 
πρὸς δὲ τὴν ᾿Αττικὴν καὶ τὰς νήσους ὁ Ἕλλησποντίας, ὥσ- ἐκπηνίζονται. μετὰ δὲ τὰ ὕδατα εἴωθε πνεύματα γύεσθαι 
περ ὕλην ἔχων" καὶ “γὰρ περιίζαται τὰ πολλὰ ἐκ τῷ βο- ὡς τὼ πολλά. 
ρέου. περὶ δὲ Λέσβον ὁ εὖρος καὶ ὁ νότος ἐκ τῷ πελάγους Διὼ τί οἱ βορέαι μεγώλοι τοῦ χειμῶνος ἐν τοῖς ψυ- 62 

φέροντες πολλὰ νέφη προσβάλλει τῇ χώρᾳ. τὸν αὐτὸν τρό- 5 χροῖς τόποις ἐπινέφελοι, ἔξω δὲ αἴϑριοι; ἃ ὅτι ἅμα ψυχροΐ 
τὸν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. εἰσι καὶ μεγάλοι, ἐγγὺς δὲ μάλλον ψυχροί, ὥστε φθά- 

5] Διὼ τί λέγεται “μή ποτ᾽ ἀπ᾽ ἠπείρου δείσῃς νέφος νύσι πηγνύντες πρὶν ἀπῶσαι τὰ νέφη" ὅταν δὲ παγῇ, μέ- 
ἀλλ ἀπὸ πέντου χειμῶνος, θέρεος δὲ ἀπ᾿ ἠπείροιο μελαξ νουσι διὰ βάρος. ἔξω δὲ τῷ μεγέθει ἐργάζονται μᾶλλον 

νης} ἢ διότι τὸ μὲν χειμῶνος ἡ θάλαττα θερμοτέρα, ὥστε ἢ τῷ ψυχρῷ. 
εἴ τι συνέστη, δῆλον ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς ἰσχυρᾶς συνέστηκεν" 10 
ἐλύθη γὰρ ἂν διὰ τὸ ὠλεεικὸν εἶναι τὸν τόπον. τοῦ δὲ θέ- ΚΖ. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΦΟΒΟΝ ΚΑΙ ἈΝΔΡΕΊΑΝ. 

ρους ἡ μὲν θάλαττα ψυχρά, καὶ τὰ πόντια πνεύματα, ἡ Διὼ τί οἱ φοβόμενοι τρέμυσιν; ἢ διὰ τὴν κατάψυξιν; 

δὲ γὴ θερμή, ὥςε εἴ τι ἀπὸ τὴς γῆς φέρεται, διὰ μείζονος ἐκλείπει γὰρ τὸ θερμὸν καὶ συςέλλεται" διὸ καὶ αἱ κοιλίαι 
ἀρχῆς συνέξη" διελύθη γὼρ ἄν, εἰ ἀσθενὲς ἦν. λύονται τοῖς πολλοῖς. ΄ 

48. Διὼ τί ἐν τῇ ̓ Αρκαδίᾳ ὑψηλῇ ὅσῃ τὰ μὲν πνεύματα «5 Διὰ τί οὖν καὶ διψῶσιν ἔνιοι, καθάπερ οἱ μέλλοντες 2 
ὑδὲν ψυχρότερα τῶν παρὼ τοῖς ἄλλοις, ὅταν δὲ νηνεμίῳᾳ ἦ κολάζεσθαι; ὦ γὰρ ἔδει καταψυχομώων. ἢ ὑκ ἐν ταὐτῷ 

καὶ ἐπινέφελα, ψυχρά, ὥσπερ ἐν τοῖς ὁμαλέσι ποῖς ἑλώ- τόπῳ ἡ κατάψυξις καὶ ἡ θερμότης, ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἐν τῷ ἐπι- 
σιν; ἢ ὅτι καὶ ἡ ̓ Αρκαδία ὁμοία γίνεται τοῖς ἑλώδεσιν' πολῆς, ἔνθεν ἐκλείπει τὸ θερμόν, ἡ δὲ ἐν τῷ ἐντός, ὥστε 
ὁ γὼρ ἔχει ἐξόδους τοῖς ὕδασιν εἰς βέλατταν, διὸ καὶ βά- ἐκθερμαίνει; σημεῖον δὲ καὶ τὸ λύεσθαι τὰς κοιλίας. ὠνα- 

ραϑρα πολλὰ αὐτόθι ἐς. ὅταν μὲν ἕν ἢ ἄνεμος, ἀπορρι» 2. ζρανομόν δὴ τὸ κυρίου τότι τὸ δίψος. ὅμοιον δὲ ἔοικεν 
πἴζει τὴν ἐκ τῆς γῆς ἀναθυμίασιν, οὖσαν ψυχράν" αὐτὰ ὥσπερ τοῖς ἠπιαλῆσιν, οἱ ὦμα τῷ ῥιγὸν διψῶσιν" ἀδὲ γὰρ 
δὶ τὼ πνεύματα ὁ ψυχρὼ διὰ τὸ ἀπὸ τῆς θαλάττης προσ- ὁ αὐτὸς ἐδ᾽ ἐκεῖ τόπος ψύχεται καὶ θερμαίνεται. 
βάλλειν" ἐν δὲ ταῖς νηνεμίαις ἀνῶσα ἡ ἀτμὶς ὠπὸ τὸ ἐμ- Διὰ τί ἐν μὲν τοῖς θυμοῖς εἰς τὸ ἐντὸς ἀθροιζομένε τὴ 
μίντος ὕδατος ποιεῖ τὸ ψῦχος. θερμὰ διάθερμοι καὶ θαρραλέοι, ἐν δὲ τοῖς φόβοις ἀνάτω- 

859 Διὰὼ τί, ἀν ἕωθεν πνεῖν ἄρξηται, διημερεύει μᾶλλον; 25 λιν; ἢ ἀκ εἰς τὸν αὐτὸν τόπον, ἀλλὰ τοῖς μὲν ὀργιζομένοις 
ἢ διότι ἀρχομένου τῷ ἡλίε σφοδροτάτη ἡ φορά, διὸ ἐκτείς περὶ τὴν καρδίαν, διὸ καὶ θαρρητυιοὶ καὶ ἐν ἐρυθήματι καὶ 
νεται; τοιαύτη ὅσα. σημεῖον δὲ ὅτι ἰσχυρὼ ἡ σύςασις. πνεύματος πλήρεις, ἄνω τὴς φορᾶς ὕσης, τοῖς δὲ φοβον- 

60 Διὰ τί βορέας τὴν ἡμέραν μὲν λαμπρός, τὴν δὲ νύ- μόνοις κάτω συμφευγόντων τῷ αἴματος καὶ τῷ θερμᾷ,, διὸ 
Ἀ ΄ , "ἊΝ ΄, ς δ ν.: ᾿ ΄΄ “ - » Ν λει," 7ὔ “ 

χτὼ πίπτει; ἢ διότι γίνεται ὠπὸ Ἐἐεα τὸ ϑδῦνς ὅταν καὶ ἡ λύσις τῶν κοιλιῶν" ἐπεὶ ΚΑΙ ἡ Ὅς καρδίας πήδησις 

ἐναθυμιᾶται διὰ τὸν ἥλιον; πίπτει δὲ νυκτός, ὅτι οὐχ, ἡ 30 οὐχ ὁμοία, ἀλλὰ τοῖς μὲν ὡς ἂν διὰ Ἐν ἔκλειψιν πυκνὴ 

αὐτὴ γώεσις, ὠλλὰὼ τοὐναντίον ποιεῖ" τὰς γὰρ νύκτας ἐκ- καὶ νυγματώδηρ, τοῖς δὲ ὡς ὧν ἀθροιζομέου πλείονος θερ- 
πνεῖ, τὼς δὲ ἡμέρας ἧττον. μοῦ" διὸ καὶ τὸ ἀναζεῖν καὶ τὸ ὀρίνεσθαι τὸν θυμὸν καὶ 

6 Διὰ τί τὰ ἀρώχνια τὰ πολλὰ ὅταν φέρηται, πνεύ- ταράττεσθαι, καὶ ὅσα τοιαῦτα λέγουσιν ἡ κακῶς ἀλλ᾽ οἷ» 
΄, “ ΄ Ψ ᾽ , ΡΜ, 3 ΄΄ “Ψ λ Ν -“ Ν 2 “πππΝ , Ν 

ματός ἐστι σημεῖα; πότερον ὅτι ἐργάζεται ὁ ἀράχνης ἐν κείως. ἄρ᾽ οὖν καὶ διὰ τοῦτο τὸ δίψος, ἐπεὶ τό γε ξηρὸν 
αν δ, ΝῚ Ν ὕ Ν ,᾽,] “ λε Ν Ν -“ ͵7 ν ᾿ ταῖς εὐδίαις, φέρεται δὲ διὰ τὸ ψυχόμενον τὸν ἀέρα συ- 35 πτύειν καὶ ὁ σαυσαρισμὲς καὶ τὰ τοιαῦτα γίνεται διὰ τὴν 

γιέναι πρὸς τὴν γὴν, τὸ δὲ ψύχεσθαι ὠρχὴ χειμῶνος" ση- ἀναφορὰν τῷ πνεύματος ἅμα καὶ θερμᾷ. καὶ τὸ δίψος δὲ 

μεῖον ἦν ἡ φορὰ τῶν ἀραχνίων. ἢ ὅτι μετὰ τὰ ὕδατα καὶ δῆλον ὡς ἐκθερμαινομένου τοῦ σώματος. πῶς οὖν ὁ αὐτὸς 
᾿ Ὧν ’ὔ μησὶ Η ’ ᾽ ἢ ’ὔ - Ὶ .ν Μ » , 5 - - δ -“ .ἢ -“ τὸς χειμῶνας γίνεται τῶν ἀραχνίων ἀθρόα ἡ φορα,, ἐν ταῖς τόπος ἀναξνυραίνεται ὠμφοῖν, ᾧ διψῶμεν, καὶ τῷ φοβου- 

εὐδίαις ἐργαζομένων, διὰ τὸ ἐν τῷ χειμῶνι μὴ φαίνεσθαι; μένῳ καὶ τῷ ὀργιζομένῳ; ὁ δὲ φόβος ὅτι διψητικόν, καὶ 

Ἴ. ἠπείροιο 1765. ἢ νίφος οτὰ ΧΉ7 5. ἢ 8. θέρους ΧΎ76. 1 9 εἰ 42. θάλασσα, 19. θάλασσαν, 22. θαλάσσης 5. ἢ 10. τι οοάϊςαδ. ἢ 
42. τὰ οἵὰ «Χο. || 13. διὰ τὸ μείζονος ς. 14. εἰ απο διελύθη Χ4. ἢ 16. περὶ 5. ἢ ἢ καὶ ἐχνέφελα ἢ Ψ. 4. ἢ 26. διὸ] διότι σ. ἢ 29. 
ἀπὲ τοῦ τε. Δα. || 38. ἐν δὲ ταῖς 5. 39. ἱργαζομένου γκ. ᾿ μὴ οἵχ 774. 

1. πολὺν ΧΆ7.5. ἢ 2. πνιῦμα 5. ἢ" 5. ἐπινεφίλοις Χ“, ἰπὶ νεφέλαις 7ς. ΠΠ41. ἀνδρίαν χο. Η 419. τὰρ] καὶ τὰς 75. ἢ κοίλας 5. ἢ 

81. 2] κα 4“. ] διψιῶσιν 5. ἢ 24. θυμῷ 5. 1 36. καὶ ἱρυϑήματος τῶδτρο γ. ἢ 38. ἄμφω .Χ57ς. 



ά 

: 

6 

048 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΊΩΝ ΚΖ. 

οἱ ἐν ταῖς τροπαῖς δηλῖσιν" οὐδαμῶ γὰρ ὕτω διψῶσιν. καὶ κάτω χεῖλος, ἀλλ᾽ οὐ τὸ ἄνωθεν, κάτω κρέμαται ἢ ῥέπει" 
οἱ ὠγωνιῶντες δὲ σφόδρω" διὸ καὶ διακλύζονται καὶ ἐπιρ- τὸ δὲ κάτωθεν ἄνω παρὰ ᾧύτσιν, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ θερμοῦ ἄνω 

ὦ , ΄ εκ ΄΄΄-ι . ᾿ “. Φ ς .ν 1.2 ΤΩΣ πὰς 
ροφῦσι, καθάπερ Παρμένων ὁ ὑποκριτής. ἢ τότοις μὲν ες ἠρεμεῖ' ἧ ὑφαιρυμένε διὼ τὸ ψύχεσθαι τρέμει, καὶ ἐν τοῖς 

ἔςι δίψος, ἀλλὰ ξηρότης πεφευγότος τῷ αἴμωτος, ὅθεν καὶ θυμοῖς δὲ διὰ τὸ αὐτὸ ὠποκρεμάννυται τὸ χεῖλος. δῆλον 

ὠχροΐ, σημεῖον δὲ τὸ μὴ πίνειν πολύ, ὠλλὰ καὶ βροχθέ 5 δὲ ἐπὶ τῶν παιδίων" συνθεῖ γὼρ εἰς τὸν καρδίαν τὸ θερμόν. 
σαι. οἱ δ᾽ ἐν ταῖς τροπαῖς μετὼ πόνου. διὸ διψῶσι καὶ οἱ Διὼ τί οἱ φοβόμενοι τρέμυσι, καὶ μάλιςα τὴν φωνὴν 
μέλλοντες κολάζεσθαι" καὶ ἀθὲν ὥτοπον. ἐν δὲ τοῖς πολε- καὶ τοῦ σώματος τὼς χεῖρας καὶ τὸ κάτω χεῖλος; ἢ διότι 

μικοῖς ἔνιοι καὶ τῶν ἀνδρείων, ὅταν διασκευασθῶσι, καὶ ἐκ τούτου τῷ τόπε ἐχλείχει τὸ θερμὸν ἐν ᾧ ἡ φωνή; τὸ δὲ 

τρέμουσιν ἐκ ἐξεςηκότες ἀλλα θαρρῶντες. ὧν εἰώθασι μᾳα- χεῖλος καὶ τὰς χεῖρας, ὅτι εὐκινητότατα καὶ ἥκιςα ἴναιμα. 
στιγοῦν τὸ σῶμα πλατεῖ νάρθηκι, εἰ δὲ μή, ταῖς χερσὶν 1ο καὶ προΐενται μὲν τὴν χολήν, συσχῶσι δὲ τὰ αἰδοῖα, προΐεν- 

ἀναθερμανθέντες. ἔοικε δὴ διὰ τὴν ὀξύτητα καὶ τὴν φορὰν ται μὲν διὰ τὸ συντήκειν τὸ καταβαῖνον θερμόν, ἀνασκῶσι 
τῷ θερμοῦ ἀνωμαλία τις εἶναι περὶ τὸ σῶμα ταραχώδης. δέ, ὅτι ἔξωθεν φόβος" εἰς τὐναντίον ὄν ἡ φυγή. 

Διὰ τί οἱ ἀνδρεῖοι ὡς ἐπὶ τὸ πολυ φίλοινοι; ἢ ὅτι οἱ Διὰ τί οἱ φοβούμενοι καὶ διψῶσι καὶ ῥιγῶσιν; ταῦτα 8 
ἀνδρεῖοι θερμοί, ἡ δὲ θερμότης περὶ τὰ ςήθη. ἐνταῦθα γὰρ δὲ ἐναντία τὼ πάθη. ἢ ῥιγῦσι μὲν ψυχόμενοι, διψῶσι δὲ 
καὶ ὁ φόβος φαίνεται, γινόμενος κατώψυξίς τις. ὥςε περὶ 15 ϑερμωινόμενοι; διότι ἐν τῷ φοβεῖσθαι τὸ θερμὸν ἐκλείπει 
τὴν καρδίαν ἧττον μὲν μέφει, τοῖς δὲ πηδᾷ ψυχομένη. ὅσοι 
ἵν τὸν πνεύμονα ἔχεσιν ἔναιμον, θερμὸν ἔχεσι τῦτον ὥσπερ 
οἰνωμένοι, ὥςε ὁ ψύχει ἡ φαντασία τῷ δεινά. οἱ δὲ τοίστοι 
καὶ φιλοπόται. ἥ τε γὰρ τῷ ποτῷ ἐπιθυμία διὼ τὴν τότου 

καὶ τὸ ὑγρὸν ἐκ τῶν ἄνω τόπων. δηλοῖ δὲ τὸ χρῶμα καὶ 
αἱ κοιλίαι" τὸ μὲν γὰρ πρόσωπον ὠχρόν, αἱ δὲ κοιλίαε 
ἐνίοτε λύονται. διὰ μὲν οὖν τὸ ἐκλείπειν τὸ θερμὸν ἐκ τῶν 
ἄνωθεν τὸ ῥῦγος γίεται, διὰ δὲ τὸ ὑγρὸν ἡ δίψα. 

τῷ μορίς θερμότητά ἐςιν (εἴρηται δὲ περὶ αὐτοῦ ἐν ἄλλοις) 20 Διὼ τί τοῦ τε φόβε λύκης τινὸς ὄντος καὶ τῆς ἀλγη- 9 

καὶ τῷ παυςυκῇ καὶ ἐπιθυμία. ὁ δὲ οἶνος θερμὸς μὲν τὴν φύ- δόνος, οἱ μὲν ἀλγῖντες ἀναβοῶσιν, οἱ δὲ φοβέμενοι σιωπῶ- 
σιν, παύει δὲ τὴν δίψαν μᾶλλον τοῦ ὕδατος, καὶ μάλιςα σιν; ἢ οἱ μὲν ἀλγοῦντες κατέχουσι τὸ πνεῦμα (διὸ ἀθρόον 
τῶν αὐτῶν" δὶ ἣν αἰτίαν, εἴρηται ἐν ἄλλοις. διὸ καὶ οἱ ἐν ἐξιὸν μετὰ φωνῆς ἐξέρχατα)δ, τῶν δὲ φοβουμένων κατέ- ᾿ 
τῇ περιπνευμονίᾳ καὶ οἱ μαινόμενοι ὠμφότεροι ἐπιθυμοῦσιν ψυκται τὸ σῶμα καὶ τὸ θερμὸν κάτω ἐνήνεκται, ὃ ποιεῖ 
οἴνα" καίτοι τῶν μὲν διὰ τὴν θερμασίαν θερμὸς ὁ πνεύμων, 25 πνεύματα. ἣ οὖν ἐνήνεκται μάλιστα, ἐνταῦθα καὶ ποιεῖ 
τῶν δὲ διὰ τὴν ταραχήν. ἐπεὶ ἦν οἱ αὐτοὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ αὐτά, διὸ καὶ ὠποψοφῦσιν οἱ φοβύμενοι. ἡ δὲ φωνή ἐςι 
τῷ γένει διψητικοὶ καὶ ἀνδρεῖοι, οἶνε δὲ οἱ διψητικοὶ ἐπιθυ- φορὰ πνεύματος ἄνω πως καὶ δά τινων γινομώη. τοῦ δὲ 
μητικοί, οἱ δὲ τοίτοι φιλοπόται, ἀναγκαῖον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸς ἀλγῦντας κατέχειν τὸ πνεῦμω αἴτιον, ὅτι ταῖς ἐνυκαρ- 
παρακολουθεῖν ἀλλήλοις τὰς φύσεις. διὸ καὶ οἱ οἰνωμένοι χούσαις ἡμῖν βοηϑείαις φύσει εὐθὺς πάντες παθόντες ἄνευ 

ἀνδρειότεροι τῶν μή. 30 λογισμοῦ χρώμεθα, καθάπερ καὶ τὼ ἄλλα ζῷα" τὼ μὲν 
Διὼ τί μάλιστα τὴν ἀνδρείαν τιμῶσιν αἱ πόλεις, οὐ γὰρ κέρασι, τὰ δὲ ὀδῶσι, τὰ δὲ ὄνυξιν ὠμύνεται. πρὸς δὲ 

βελτίςην ὄσαν τῶν ἀρετῶν; ἢ ὅτι διατελῦσιν ἢ πολεμᾶντες τὼ ὠλγήματα καάντα ἢ τὼ πλεῖστω βοηθεῖ ἡ θερμότης. ὃ 

ἢ κολεμόμενοι, αὕτη δὲ ἐν ἀμφοῖν χρησιμωτάτη ἐς ν. τι: ποιεῖ ὁ κατέχων τὸ πνεῦμα" θερμαίνει γὰρ καὶ ἐχπέττει 
μῶσι δὲ ὁ τὰ βέλτιςα, ἀλλὰ τὰ αὑτοῖς βέλτιςα. τὸ ἄλγημα, συςέλλων ἐντὸς τὸ θερμὸν τῷ πνεύματι. 

Διὰ τί οἱ φοβέμενοι μάλιςα τρέμυσι τὴν φωνὴν καὶ 35 Διὼ τί τοῖς φοβεμένοις αἱ κοιλίαι λύονται καὶ οὐρη- 10 

τὰς χεῖρας καὶ τὸ κάτω χεῖλος; ἢ διότι ἔκλειψίς ἐστι τὸ τιῶσιν; ἢ τὸ θερμὸν τὸ ἐν ἡμῖν ἐςὶν ὥσπερ ζῷον; τῦτ᾽ οὖν 
, “ὋΣ ἀν ΥΨ' ,ὔὕ Ν ι »“» Ν 

παθος θερμὰ ἐκ τῶν ἄνω τόπων; διὸ καὶ ὠχριῶσιν. διὼ μὲν 

οὖν τὸ ἐκ τοῦ ςήθες ἡ φωνὴ τρέμει, ψυχομένε ᾧ κινεῖται. 

ὁμοίως δὲ καὶ αἱ χεῖρες" ἐκ τῷ ςήθες γὰρ ἤρτηνται. τὸ δὲ 

φεύγει ὅ τι ἀν φοβηθῇ. ἔξωθεν ἦν γινομένων τῶν τε ὑπὸ 
τῆς ἀγωνίας φέβων καὶ τῶν τοιότων, καὶ ἐκ τῶν ἄνωθεν εἰς 

τὼ κάτω καὶ ἐκ τῶν ἐπιπολῆς εἰς τὰ ἐντός, ἐκθερμιαινόμενοι 

3. ὑδ᾽ Τό, Π 5. ὠχρός Χο, ἴσως ὠχριῶσι ταᾶῦρο Χο. ἢ βροχίσαι 5. ἢ 6. διψιῶσι 4. ἢ 1. τοῖς ογὰ 5. ἢ 9. μαςιγεῖ 4. ἢ 10. πίρ- 

κηθι 5. ἵ 11. δὲ 5. Π 16. ψυχομένοις 5. 1 20. τεύτου 5. 1} 23. ἐν ἄλλοις εἴρηται 5. ἴ 29. οἱ οταὰ 775. ἢ 36. τὼς δἀὰ ἐ. 

4. ἢ Χογέρίω. 1 2. περὶ 5. {1 5. συνυθεῖ 5. ἢ 6. καὶ μάλιςα τρέμνσι Χο. 1] 7. τὼς οἵα Χο. ἢ 9. εὐκινητότατος «. ἢ 10. δὲ καὶ 
τὰ Χος. 1 12. ἔξω 5, οπιΐθ8ο φόβος. 13. διψιῶσι καὶ ἐνγῶσι 5, ἐιγῦσι καὶ διψῶσι ΧΦ. ἢ 18. οὖν οἵα Δ΄ 7ες. ἢ 21. οἱ δὲ] ὑδὲ σ. ἢ 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΖ. ΚΗ. 

δὲ οἱ περὶ τὴν κοιλίαν τόποι καὶ τὴν κύςιν διαλύονται, καὶ 

τοΐσιν αὐτὰς εὐτρεπεῖς. καὶ γὰρ τὼ ἄνηθα καὶ τὰ ἀψύ- 

βια, καὶ ὅσα ὑρητικά, θερμαντικά. ὁμοίως δὲ καὶ τὼ πρὸς 
τὴν κοιλίαν φάρμακα, τὼ κάτω θερμαντικά" καὶ τὰ μὲν 

- ,ὔ τῶν εἰσινεχθέντων μόνων λυτικά, τὰ δὲ καὶ ἑτέραν σύντη- 5 
ἔν ποιεῖ, οἷον τὸ σκόροδον εἰς τὸ ὄρον. τὸ αὐτὸ δὲ τοῖς τοιό- 
τοῖς ἡ ἐκ τῶν ἐπιπολῆς θερμασία εἰς τούτους τοὺς τόπους 
ευνῶσα δρᾷ. 

Διὰ τί οἱ φοβόμενοι συσπῶσι τὼ αἰδοῖα; εἰκὸς γὰρ 

θ490 

γίνεται καὶ ἀβλαβΆ. γίνεται δὲ τοῖς ἀκολάςως ζῶσι πλείω 
τὰ περιττώματα ἄχρι τινὸς λήξασι τῇ εἰωθότος βίε, διὰ τὸ 

πολλὴν ἀκαταχώριςον ἐν αὐτοῖς ὕλην ὑπάρχειν ἐκ τῷ προ- 
τέρου βίου, ἧς τηκομένης ὑπὸ τῇ συμφύτε θερμῶ, καθώκερ 
χιόνος πολλῆς, ῥεύματα ὡδρὰ συμβαίνει γίνεσθαι. 

, Διῷ τί κατὰ δύο μόνας αἰσθήσεις ἀκρατεῖς λέγομεν, 2 

οἷον ἁφὴν καὶ γεῦσιν; ἢ διὰ τὰς ἀπὸ τύτων γινομένας ἠδὸ- 

νὼς ἡμῖν καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις; ἅτε ἵν κοιναὶ ἦσαι ἀτιμό-" 
ταταί εἰσι, διὸ καὶ μάλιςα ἃ μόναι ἐκενείδις οἱ εἰσιν. ὥς ε 

ἦν τὐναντίον, τῷ θερμὰ εἰς τῶτον τὸν τόπον ἀθροιζομένε τῶν 10 τὸν ὑπὸ τούτων ἡττώμενον ψέγομεν καὶ ἀκρατῇ καὶ ἀκό- 
φοβυμένων, ἀνίεσθαι αὐτά. ἢ οἱ φοβύμενοι σχεδὸν ἅπαν-᾿ 
τις ὥσπερ ῥιγαντές εἰσιν; ἐκλελοιπότος ὃν ἐκ τῶν ἐπιπολῆς 
Τὸ θερμὰ συσπῶσιν. διὸ καὶ βομβυλιάζεσιν οἱ δεινῶς δεδὶό- 
τις. δοκεῖ δὲ συσπᾶν τὸ ἐκιπολῇς καὶ τὸ δέρμα τῶν ῥι- 

λαςον εἶναι φαμέν, διὰ τὸ ὑπὸ τῶν χειρίςων ἡδονῶν ἦτε 
τάσθαι. 

Διὰ τί ἀκρατεῖς λέγονται κωτὼ τὼς ἐπιθυμίας μόνον, 
ὕσης τῆς ἀκρασίας καὶ περὶ τὴν ὀργήν; ἢ ὅτι ἀκρατὴς μώ 

γέστων, ἅτε τοῦ θερμὰ ἐκκεκριμένκ" διὸ καὶ φρίττεσιν. συ- 15 ἐστιν ὁ παρὰ τὸν λόγον τι πράττων καὶ ἀκρασίᾳ ἡ παρὰ 
«τᾶτωι δὲ καὶ ἡ ὀσχέα τῷ αἰδοίς ἄνω, καὶ συνεφέλχονται 
χαὶ οἱ ὄρχεις αὐτοῖς συστελλομένων. θᾶττον δὲ φαίνεται 
ἐτὶ τῶν ἀφροδισίων" ὃ γὼρ φόβος ἐχκρίνει, καὶ πολλοῖς 
τῶν ὠγωνιώντων καὶ τῶν περιφόβων συγκινεῖ ἡ τῆς γονῆς 
τρέεσις. 

ΚΗ. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΣΩΦΡΟΣΎΝΗΝ ΚΑΙ ΑΚΟΛΑΣΙΑΝ, ΚΑῚ 
ἘΓΚΡΑΤΕΙΑΝ ΚΑΙ ἈΚΡΑΣΙΑΝ. 

Διὰ τί ἔνιοι κάμνεσιν, ὅταν ἐθισθέντες ἀκολάςως Ὧῶν μ ς 

τὸν λόγον ἀγωγή, εἰσὶ δὲ αἱ μὲν ἐπιθυμίαι ὡς ἐπίπαν 
εἰκεῖν παρὰ τὸν λόγον, αἱ δὲ ὀργαὶ μετὰ λόγι, ἐχ ὡς κε- 
λεύσαντος τῷ λόγι, ἀλλ᾽ ὡς δηλώσαντος τὸν προπηλακισ-- 
μὸν ἢ τὴν αἰτίαν. 

Διὰ τί τὴν μὲν ἐγκράτειαν καὶ τὴν σωφροσύνην ἐπὶά 

τῶν νέων καὶ πλυσίων μάλιςα ἐξετάζομεν, τὴν δὲ δικαιο- 
σύνην ἐπὶ τῶν πενήτων; ἢ ὅτι Ὁ μάλιςα δεῖταί τις, εἰ τότε 

ἀπέχεται, μᾶλλον θαυμαζοιτ᾽ ὧν καὶ τῶν ἐναντίων; ὁ μὲν 

οὖν πένης εὐπορίας δεῖται, ὁ δὲ νέος καὶ πλούσιος ἀπο- 
μὴ ἀχυλάςως διαιτῶνται, οἷον Διονύσιος ὁ τύραννος, ἐπεὶ 25 λαύσεως. 
ἐν τῇ τολιορκίᾳ ἐπαύσατο πίνων ὀλίγον τινὼ χρόνον, εὐθὺς 
ἐφθισίασεν, ἕως πάλιν εἰς τὴν μέθην μετέβαλεν. ἢ μέγα 

μὦ τι καὶ τὸ ἔθος ἐστὶν ἑκάσταις" φύσις γὰρ ἤδη γίνεται. 
καθάπερ ἂν ἰχθὺς ἐν ἀέρι ἢ ἄνθρωπος ἐν ὕδατι διατελῶν 

Διὼ τί ἧττον ἀνέχονται διψῶντες ἢ πεινῶντες; πότερον 5 
σ΄ ,ὔ -. »- 4 μι νΝ ὅτι λυπηρότερον; σημεῖον δὲ τοῦ λυπηροτέρου, ὅτι ἥδιον τὸ 
διψῶντα πιεῖν ἢ πεινῶντα φαγεῖν. τὸ δὲ ἐναντίον τῷ ἡδεῖ 

λυπηρότερον. ἢ διότι μᾶλλον δεῖται τὸ θερμὸν τῷ ὑγροῦ ἢ 
φαύλως ἂν ἴσχοι, ἕτω καὶ οἱ τὰ ἔθη μεταβάλλοντες χιω- ἢ τὸ ξηρὸν ᾧ ζῶμεν; ἢ ὅτι δυοῖν ἡ δάψα ἐπιθυμία, ποτῷ καὶ 
λεχῶς ἀπαλλάττυσιν, καὶ τὸ παλιν εἰς τὰ εἰωθότα, ἐλθεῖν 

’,ὔ γ4 . »ς ψγ ᾽ 7 ὔ σωτηρία γίνεται αὐτοῖς ὥσπερ εἰς φύσεως κατάστασιν. ἔτι 

δὲ καὶ συντηκτικοὶ γίνονται, εἰωθότες τροφῇ χρῆσθαι δαψι- 
λεῖ τῇ ἰδίᾳ" μὴ λαμβάνοντες γὰρ τὴν εἰωθυῖαν ὥστερ ὅλως 

τροφῆς, ἡ δὲ πεῖνα ἑνὸς μόνε, τροφῆς; 
Διὰ τί ἧττον καρτεροῦμεν διψῶντες ἢ πεινῶντες; ἢ 6 

διότι λυπούμεθα μᾶλλον; σημεῖον δὲ τῆς λύπης ἡ γνθι 

σφοδροτέρα. εἶτα ὁ μὲν διψῶν δυοῖν ἐνδεής, τροφῆς τε καὶ 
μὴ λαμβάνοντες διατίθενται. οὐ μὴν ἀλλὼ καὶ τὰ τιρῆς: 35 καταψύξεως (ἄμφω γὰρ ἔχει τὸ ποτόν), ὁ δὲ πεινῶν θα- 
τώματα τροφῇ μεμιγμένα πολλὴ ἀφανίζεται, αὐτὰ δὲ 
ἐπιπολάζει μόνα ὄντα, καὶ φέρεται εἰς ὄμματα ἢ πνεύ- 
μενα" προσενεγκαμένοις δὲ τροφὴν κατακεραννύμενα ὑδαρῆ 

τέρε μόνον. 
Διὰ τί οἱ κατὼ τὴν τῆς ἀφῆς ἢ γεύσεως ἡδονήν, οὗ 

ἂν ὑπερβάλλωσιν, ὠκρατεῖς λέγονται; οἷ τε γὰρ περὶ τὰ 
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ἀφροδίσια ἀκόλαςοι, οἷ τε περὶ τὼς τῆς τροφῆς ἀπολαύ- ρεύομεν, οἷον οἱ ἁλιεῖς τὰ δελέατα" προφανὴς γὰρ ὁ κί- 

σεις, τῶν δὲ κατὰ τὴν τροφὴν ἀπ᾽ ἐνίων μὲν ἐν τῇ γλώττῃ δυνος. ἔτι παρακατατίθενται μὲν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οἱ ἐπιβι- 

τὸ ἡδύ, ἀπ᾿ ἐνίων δὲ ἐν τῷ λάρυγγι, διὸ καὶ Φιλόξενος Ὑν- λευόμενοι καὶ ἀτυχίντες, δανείζασι δὲ οἱ εὐπορῶντες" δὲινό- 

ράνε, φάρυγγα εὔχετο ἔχειν. οἱ δὲ κατὰ τὴν ὄψιν καὶ τὴν τερον δέ ἐς τὸν ἀτυχῆντα ἢ τὸν εὐτυχῶντα ἀδικεῖν. 

ἀκοὴν οὐκέτι. ἢ διὰ τὸ τὰς ἀπὸ τούτων ϑομδαὲ ἡδονὰς 5 Διὰ τί ἐνίοις δικαστηρίοις τοῖς γένεσι μᾶλλον ἢ ταῖς ὃ 

κοινὰς εἶναι ἡμῖν καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις; ἅτε ἔν ὅσαι κοιναὶ διαθήκαις ψηφιῶνται; ἢ ὅτι γῴες μὲν ἀκ ἔςι καταψεύσα- 
ἀὠτιμόταταί εἰσι καὶ μάλιςα ἢ μέναι ἐπονείδιςοι, ὥστε τὸν σθαι, ἀλλὰ τὸ ὃν ἀποφαίνειν" διαθῆκαι δὲ πολλαὶ ψευδεῖς 

ὑπὸ τούτων ἡττώμενον Νέγεμεν καὶ ἀκρατὴ καὶ ἀκόλαςον ἤδη ἐξηλέγχθησαν ἔσαι. 

λέγομεν διὰ τὸ ὑπὸ τῶν χειρίςων ἡδονῶν ἡττῶσθαι. οὐσῶν Διὰ τί ἡὶ πενία παρὰ τοῖς χρηστοῖς τῶν ἀνθρώπων ἃ 

δὲ τῶν αἰσθήσεων πέντε, τά τε ἄλλα ζῷα ἐπὸ δύο μένων 40 μᾶλλον δ παρὰ τοῖς φαύλοις ἐσίν; ἢ διὼ τὸ ὑπὸ πάντων 

τῶν προειρημένων ἥδεται, κατὰ δὲ τὰς ἄλλας ἢ ὅλως οὐχ, μισεῖσθαι καὶ ἐξελαύνεσθαι πρὸς τὸς ἐπιεικεῖς καταφεύγει, 

ἥδεται. ἢ κατὰ συμβεβηκὸς τῦτο πάσχει. ὁρῶν μὲν γὰρ ὁ οἰομένη μάλιςα παρὼ τούτοις σωτηρίας τυχεῖν καὶ δια μεῖ- 
ἑρῶν, ἢ καὶ ἀσφραινόμενος, χαίρει ὅτι ἀπολαύει" καὶ ὅταν ναι" εἰ δὲ πρὸς πονηρὸς ἔλθοι, ἐκ ὧν διαμεῖναι ἐν τῇ αὐτῇ 

πληρωθῇ, ὑδὲ τὰ τοιαῦτα ἡδέα αὐτῷ, ὥσπερ δὲ ἡμῖν ἡ τῷ δυνάμει αὐτός, ἀλλ᾽ ἢὶ κλέπτειν ἢ ληΐζεσθαι, ὦ ὧν γρομένων 

ταρίχυ ὀδμή, ὅταν ἄδην ἔχωμεν τοῦ φαγεῖν. ὅταν δὲ ἐν- 15 ἴοι ἂν ἔτι εἶναι αὐτὴν παρ᾿ ᾿ αὐτοῖς. ἢ ὅτι τὸς ἐπιεικεῖς οἶε- 

δεεῖς ὦμεν, ἡδέα. ἡ δὲ τὰ ῥόδε ἀεὶ ἡδεῖα. ται τῶν ἀνθρώπων ἀ ἄριςα ὧν αὐτῇ χρῆσθαι, καὶ ἥ ἥκιςα ἂν 

Διὰ τί ἧττον κατέχουσι τὸν γέλωτα παρόντων τῶν ὑβρισθῆναι ὑπ’ αὐτῶν. καθάπερ ὄν τὰς τῶν χρημάτων πα- 

γνωρίμων; ἢ ὅταν σφόδρα ἐξηρτημένον ἢ τι, εὐκίνητόν ἐςιν; ρακαταθήκας πρὸς τοὺς ἐπιεικεῖς τιθέμεθα, οὕτω καὶ αὐτὴ 

ἡ δ᾽ εὔνοια εἰπεῖν μᾶλλον γελοῖον, ὥς: κινεῖ, ὑπὲρ αὐτῆς διατάττεται. ἢ ὅτι θήλεια ἶσα ὠπορωτέρα ἐς ἵν, 
20 ὥςε τῶν ἐπιεικῶν δεῖται. ἢ ὅτι αὐτὴ κακὸν οὖσα πρὸς τὸ 

κακὸν οὐκ ἄν ἔλθοι" εἰ γὼρ τὸ κακὸν ἔλοιτο, παντάπασιν 
Διὼ τί μεΐζονος, ὄντος ἀδικήματος, ἐάν τις βλάπτῃ εἰς ἀν δυσίατον εἴη. 

τὸ μεῖζον ἀγαθέν, τῆς δὲ τιμῆς οὔσης μείζονος ἀγαθοῦ, ἡ Διὰ τί ἐκ ὁμοίως. αἱ ἀδικίαι μεῖζυς τῆν: τὼ ῥήματα 5 
τῶν χρημάτων ἀδικία μᾶλλον δοκεῖ, καὶ οἱ ἄδικοι μᾶλλον καὶ τὰ ἄλλα, οἷον ὁ μικρὸν εἰπὼν κκ ὧν καὶ τὸ ἀπόρρητον 

εἶναι δοκῦσι περὶ τὰ χρήματα; ἢ διότι αἱρῆνται τὰ χρή- 25 εἴποι, ἀλλ᾽ ὁ ἕνα προδὸς καὶ πόλιν, ὥσπερ ὁ ὀβολὸν ὠπο- 

ΚΘ. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΑΝ. 

ματα μᾶλλον τῆς τιμῆς, καὶ πᾶσίν ἐςι κοινότατον, ἡ δὲ στερήσας καὶ τάλαντον; ἢ ὅτι ὠπὸ μείζονος ἀδικίας ἔνια 

τιμὴ ὀλίγοις, καὶ ὀλιγάκις συμβαίνει ἡ χρῆσις αὐτῆς. ἐλάττω ἐςὶ δι᾽ ἀδυναμίαν. 
ν 7 , , ῃ - ἃ , ΑΊΨΗΝ ὦ ᾿ ῃ ν,Σ »“ ν ἃ 

Διὼ τί. παρακαταθήκην δεινότερον ἀπος ἐρεῖν ἡ δάνειον; Διὼ τί παρακαταθήκην αἰσχρὸν ἀποςερῆσαι μικρὼν ἢ 6 
᾽ « μ᾿ ᾽ »"» 

ἢ ὅτι αἰσχρὸν ἀδικεῖν φίλον. ὁ μὲν ὄν τὴν παρακαταθήκην πολυ δανεισάμενον; ἢ ὅτι ὁ τὴν παρακαταθήκην ἀποςερῶν 
᾽ »- Ἄ ᾿ “»- τὸν Ν Ἵ Ν Ν « ΄ - »Ν ᾽ “ΡΣ -“ ἀΔἌψς» 

ἀποστερῶν φίλον ἀδικεῖ" οὐδεὶς γὰρ παρακατατίθεται μὴ 30 τὸν ὑπολαβόντα εἶναι αὐτὸν ἐπιεικὴ ἐξαπατᾷ; ἡ ὅτι ὁ τῶτο 
, ἃ 

χιςεύων. ὗ δὲ τὸ χρέος, ὁ φίλος" ὁ γὰρ δανείζει, ἐὼν ἢ φί- κἀν ἐκεῖνο ποιήσειεν; 
᾽ Ν ᾽ λ΄ - ν ἈΝ Ἂ ν ν -“ Ν 2 Λ. ͵ὕ ᾽ὔ 

λος, ἀλλὰ δίδωσιν. ἡ ὅτι μεῖζον τὸ ἀδίκημα" πρὸς γὰρ τῇ Διὰ τί ἄνθρωπος μάλιστα παιδείας μετέχων ζῴων 
. 2 ᾿ ,ὕ ὕ » ὦ ᾽ Α Δι Ὁ : ᾽ ᾽ν» ἂν , - ᾽ὔ 

ζυμίᾳ καὶ τὴν πίστιν παραβαίσει, δὲ᾽ ἥν, εἶ καὶ μηδὲν ἕτερον, ἁπαντων ἀδικωτατόν ἐςιν; ἢ ὅτι πλείςν λογισμᾷ κεκαινώ- 

δεῖ ἀπέχεσθαι τοῦ ἀδικεῖν. ἔτι τὸ μὴ τοῖς ἴσοις ἀμύνεσθαι νηκεν; μάλιςα ὃν τὰς ἡδονὰς καὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἐξήτακεν" 
φαῦλον᾽ ὁ μὲν οὖν ἔδωκεν ὡς φίλῳ, ὁ δὲ ἀπεστέρησεν ὡς 35 ταῦτα δ᾽ ἄνευ ἀδικίας ἐκ ἔςιν. : 
2 ,] ς ᾿ , ᾽ ε Δ Υ ν -“» ν.,.) ς Ἂν, ς Σ Ν ΝῚ ΝῚ -“, , 
ἐχθρόν" ὁ δὲ δανείζων οὐχ ὡς φίλος ἔδωκεν. ἔτι τῶν μὲν Διὰ τί ὁ πλῦτος ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ παρὰ τοῖς φαύλοις 8 

-“ -“ “ Ἄ -»,Ἤ 
ἡ δύσις φυλακῆς καὶ ἀποδύσεως χάριν, τῶν δὲ καὶ ὠφε- μᾶλλον ἢ τοῖς ἐπιεικέσιν ἐς ἵν; ἢ διότι τυφλὸς ὧν τὴν διαί- 

λείως᾽ ἧττον δὲ ἀγανακτῦμεν ἀποβάλλοντες, εἰ κέρδος θη- νοιαν ὁ δύναται κρίνειν ὑδὲ αἱρεῖσθαι τὸ βέλτιςον; 

8. δὲ] τε 7αν. Π ἀ. ηὔχετο 5, εὔχεται ν. ΠΤ κατὰ] καὶ ΧΎὙεον. ἢ 6. οὖν οπι Ἵν. ἢ σῶν κοινῶν ΧΉΤΩν. ἢ Ἴ. ὡς ο. ἢ 10. τεὶς 
αἰσθήσεις σ. ἃ ἀπὸ δύο μηνῶν 5, ἀποδύομεν Κα, ἀπὸ δύο μόνον τηδτρο 115. 12. ὁρῶν μὲν 5, ὁρῶ μὲν ΟἾον. ἢ ὁ οτχ «Χο. ἢ 13. καὶ 

Ῥοεὶ ἢ οπὶ Ὁ Κδεν. ᾿ 18. ἐξηρμίνον 7755. ἢ 19. ἔννοια, Χκ. ἢ 31. δανίζει 5. ἵ 37. τῷ γε εἰ τηῶγρο .«Χσ. 

4. οὗ εἰ 5. ΤΠ 2. ὡς οπι 7755. ἢ 5. δῇ ἰν ἐνίοις εἰ τἸῆοχ ψηφίζονται 1 9. ἐπὶ 5. ἢ 10 εἰ 42. περὶ 6. 13, πονηρίαν 5. ἢ ἔλθη 

Χορ. αὶ 20. τῶν οτν 5. 28. περὶ χρήματα 75. [ 25, εἴποιεν 75. ἢ προδιδὲς ΧΦ. ἢ ὃ] καὶ ὁ 4. 1 30. τῶ ὑπολαβέντι ρν «15. ἃ ἱξα- 
πατᾶται ςοὐϊοος5, 31. καὶ οοαϊοοδ. ᾿ 37. μᾶλλον οπι .1.975. 
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9 Διὰ τί δικαιότερον εἶναι νενόμις αι τοῖς τετελευτηκόσιν ὠδικῶντος ἀποψηφίσασθαι ὡς ἐκ ἀδικεῖ ἢ τῷ μὴ ἀδικῦντος 

ἢ τοῖς ζῶσιν ἐπαμύνειν; ἢ ὅτι οἱ μὲν ζῶντες δύναιντ᾽ ἂν καταψηφίσασθαι ὡς ἀδικεῖ, οἷον εἴ τις Φεύγει δουλείας ἢ 

αὑτοῖς ἐπαρκέσαι, ὁ δὲ τετελευτηκως ὑκέτι; ἀνδροφονίας. τότων γὰρ ἑκάςν ὄντων, ἃ κατηγορεῖ αὐτῶν, ᾿ 
Διὰ τί ὑγιαίνοντι μὲ ὁ συνὼν ὀδὲν ὑγιέξερος γίεται, μᾶλλον ὧν ἀποψηφίσασθαι ἑλοίμεθα ἢ μὴ ὄντων κατα- 

ἐδὲ ἰσχυρῷ ἢ καλῷ εἰς τὰς ἕξεις ἐπιδίδωσιν ὑθέν, δικαίῳ 5 ψηφίσασθαι. ἔστι γάρ, ὅταν τις ἀμφιδοξῇ, τὰ ἐλάττω 

δὲ καὶ σώφρονι καὶ ὠγαθῷ; ἢ διότι τὰ μὲν ἀμίμητα τὰ τῶν ἁμαρτημάτων αἱρετέον. δεινὸν γὰρ καὶ τὸ τῷ δούλου 

δὲ μιμητὼ τῇ ψυχῇ; ἀγαθὸς δὲ τῇ ψυχῇ, ὑγιὴς δὲ τῷ ὡς ἐλεύθερός ἐςι καταγνῶναι" πολὺ δὲ δεινότερον, ὅταν 
σώματι" ἐθίζεται οὖν χαίρειν ὀρθῶς καὶ λυπεῖσθαι. ὁ δὲ τις τὸ ἐλευθέρου ὡς δούλου καταψηφίσηται. ἔτι δὲ ἐὰν ὁ 

ὑγιεῖ συνὼν ἀκέτι" ὁ γὰρ ἐν τῷ τισὶ χαίρειν ἢ μὴ ὁ ὑγιής" μὲν τύχῃ ἐγκαλῶν ὁ δὲ ἀμφισβητῶν ὑπὲρ ὁτεῦν, ἐκ εὐθὺς 
ὑδὲν γὰρ τότων ποιεῖ ὑγίειαν. 40 οἰόμεθα δεῖν ὠποδῖναι τῷ ἐγκαλῦντι, ἀλλὰ νέμεσθαι τὸν 

Διὼ τί δεινοτερον γυναΐκω ὠποκτεῖναι ἢ ἄνδρα; καίτοι κεκτημένον, ἕως ἂν κριθῇ. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν 
βέλτιον τὸ ἄρρεν τῷ θήλεος φύτσει. ἢ διότι ὠσθενέςερον, ὥςε πλειόνων, ὅταν ἰσαζῃ τὸ πλῆθος τῶν τε φασκόντων ἀδικεῖν 

ἐλάττω ἀδικεῖ, ἢ ὅτι οὐ νεανοκὸν τὸ ἰσχυρίζεσθαι πρὸς τὸ καὶ τῶν μὴ ὁμολογέντων, ὥσπερ ὅτε ἐξ ἀρχῆς ὁ μὲν ἐνε- 
τολὺ ἧττον; κάλει ὁ δὲ ἀπηρνεῖτο, ἐκ οἰόμεθα δεῖν τὸν νομοθέτην προσ-. 

Διὰ τί ποτε τῷ φεύγοντι ἐν τῷ δικαςηρίῳ τὴν δεξιὰν 15 τιθέναι τῷ ἐγκαλᾶντι, ἀλλὰ τὸν φεύγοντα κύριον εἶναι, ἕως 
ςάσιν διδόασιν; ἢ διότι ἐπανισὰν βύλονται; πλεονεκτῶντος ὧν ὑπεροχήν τινα ἔχῃ ὁ ἀδικῶν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 

ἦν τὸ διώκοντος τὴν ςάσιν τῷ φεύγοντι διδόασιν. εἶθ᾽ ὡς κριτῶν, ἐπειδὴ ἐδεμίαν ὑπεροχὴν ἰσασθεισῶν τῶν ψήφων, 
ἐκὶ τὸ πολυ οἱ φεύγοντες παραφυλάζττονται" ἐπὶ δεξιὰ δὲ κατὰ χώραν εἴασεν ὁ νομοθέτης ἔ; ἔχειν. ἔτι δὲ τῶν μὲν ἀξιο- 

ἡ φυλακὴ γίνεται, ἐὰν ὁ φεύγων ἔχῃ τὴν ἐν δεξιᾷ ςάσιν. λόγων ἁμαρτημάτων μεγάλαι καὶ αἱ κολάσεις εἰσίν, ὥς ε 

Διὼ τί ποτε, ὅταν τῷ φεύγοντι καὶ τῷ διώκοντι φαΐ Ὦ ἀδίκως μὲν καταψηφισαμώνοις καὶ μὴ γνοῦσιν οὐκ ἔστιν 

410 

41 

12 

1 

γωνται αἱ ψῆφοι ἴσαι, ὁ φεύγων νικᾷ; ἢ ὅτι ὁ μὲν φεύ- 
᾽ “,“,,,»»-ῳ , ,». , ΕΝ ν, ἃ “ΠΝ γων ἐν τῷ ἀγῶνι μόνον ἀκήκοεν αὐτοῦ πρὸς ἃ δεῖ αὐτὸν 

Η -» Ν ΄ Ν Ν ἀπηγορεῖσθαι, καὶ τοὺς μάρτυρας παρασχέσθαι “πρὸς τὼ 
κατηγορημένα ἔχεσθαι, εἴ τι μέλλουσιν ὠφεληθῆναι; ὕ ἐᾷ 

ἐπανορθοῦσθαι καιρὸν λαβόντας" ὠπολύσασι δὲ παρὰ τὸ 
προσῆκον, εἰ μὲν ἕτως εὐλαβῶς ὦ ὥςε μηθὲν ἔτι ποτὲ ὁμαρ- 
τεῖν, τί ὧν καὶ μέγα ἡμαρτηκότες οἱ κριταὶ εἴησαν, τοιῶτον 
ἄνθρωπον ἀπολύσαντες θανάτε; εἰ δέ τι ἐξ ὑφέρου ἐμαρ- 

διον δὲ τὸ μαντεύσασθαί τινα ὧν δεῖ αὐτὸν παρασκευάσα- 25 τάνοι, δὴ ἀμφότερα ἂν αὐτὸν κολάζεσθαι, ἀξιοὶ ἢ ἡ ὅτι ἀδὶ- 
σόαι ἢ μάρτυρας ἢ ἄλλο τεκμήριον ὅτι ἀθὲν ἀδικεῖ τῷ δὲ κωτέρου μώ ἐςιν ἀνδρὸς ταῦτα ἀδικεῖν ἃ ἧττον εἰκός ἐςιν 

διώκοντι ἕξιν ὅπως βέλεται, καὶ πρὸ τῷ τὴν δίκην κλητεύ- ὠδίκως ἐγκαλεῖσθαι; τὸ μὲν γὰρ ἀδικεῖν καὶ δι᾽ ὀργὴν 
σασθαι, ἐνςήσασθαι τὲ πρᾶγμα, καὶ ἤδη κεκληκότα, πλα- καὶ διὰ φόβον καὶ δὶ᾽ ἐπιθυμίαν καὶ δι᾿ ἄλλα πολλὰ γέ 
σάμενον ὅ τι βούλεται πιθανόν, κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁρῶν δὴ νεται, καὶ ὶ μόνον ἐκ προνοίας" τὸ δὲ ἀδίκως ἐγκαλεῖν ὡς 
κατὰ πάντα ταῦτα ἐλαττόμενον ὁ νομοθέτης τὸν φεύγοντα, 30 τὸ πολυ ἐκ προνοίας ἐςζ. ὥςε ἐπεὶ ἴσαι αἱ ψῆφοι γεγό- 
προσέθετο τῷ φεύγοντι ὅ τι ὧν οἱ δκαςαὶ ἀμφιδοξήσωσιν. νασι, τὸ δὲ ἀδίκως τὸν ἐγκαλῦντῳ ἐγκαλεῖν καὶ τὸν φεύ- 
ἀλλὰ μὴν καὶ τῦτ᾽ ἄν τις ἴδοι. ἐν γὰρ τοῖς φόβοις ὄντες 
τολλὰ παραλιμπάνοσιν ὧν αὐτὸς ἔδει εἰπεῖν ἢ πρᾶξαι, οἱ 
δὲ φεύγοντες ἀεὶ ἐν μείζοσι κινδύνοις ὡς ἐπὶ τὸ πολυ τυγ- 

γόντα ἀδικεῖν, φαύλου κριθέντος τοῦ ἀδίκως ἐγκαλοῦντος 
τὸ νικῶν τῷ φεύγοντι ὁ νομοθέτης ὠπίνειμεν. ἔτι δὲ καὶ 
αὐτοὶ οὕτως ἔχομεν πρὸς τὸς θεράποντας, ὥστε ὅταν ὑπο- 

χάνεσιν ὄντες, ὥς᾽ εἰ παραλιμπάνυσιν ὧν δεῖ αὐτός, εἴπερ 35 πτεύσωμώ τι αὐτὸς ἡμαρτηκέναι καὶ μηθὲν ἀκριβὲς ἔχω- 
ἐξισοῦνται τοῖς δικαίοις, δῆλον ὅτι εἰ μὴ παρελίμπανον, μαν, ἀλλ᾽ ὅμως αὐτὸς ὑπολαμβαάνωμεν πεπραχέναι, οὐκ 

ἐκράτουν ὧν. ἔτι δὲ ἕκαςος ἡμῶν μᾶλλον ἂν προέλοιτο τὸ εὐθὺς ἐπὶ τὸ κολάζειν ἐρχόμεθα" καὶ ἐὰν μηθὲν. μῶλλον 

8. ἑαυτοῖς 75. οτα 5. Π ἀ, ὑγιαίνοντα 5. ἢ 5. καλλίω 775, καλλίονι 5. ἢ 8. ὀρθῶς χαίρειν 5. ᾿ 10. τύτων γὰρ Χον. ἢ 13. ὅτι] ἔτι 

ΧΟΧας. ἢ 16. ἔτι ΧΎσς. ἢ 18. τὸ οτχὰ 775. 1 περιφνλάττονται 5. 20. ποτε Ογὰ “5. ᾿ ὅταν] ὅταν καὶ γον. ἢ 21. αἱ οπχ Χν, ἢ 
34. ἡ Χ4745.  ὠφεληθήσεσθαι γος, ὠφεληθήσεται Χο. ΠΠ 25. μαντεύεσθαί Χ΄5. ᾿ δὴ 5. 1} 29. βούληται 5. ἢ 30. ταῦτα οἵα .Χ5. || 31.. 

ἔτε Χο». ᾿ 32. εἴδη 5. 1 33. δεῖ 4. }} 37. δὴ 75. ἢ τῷ -- δι. ἃ οτὰ Χο. 
4. ὑκ οἵὰ σ. "1 ἢ -- 2. ἀδικεῖ οἵχ 5. ἢ 1. μὴ οπι 1.275. ᾿ ἀ. ἑλόμεθα 77: οεἰεγὶ ἑἐλώμεϑα. ἢ 9. ἰντύχη .Χ4 745. ἢ ὑπὶρ τῷ ὁτιῶν 

4. ἢ 13. κάλει 5. 16. ἔχει 4. 1 20. καὶ μιγνύουσιν 775. ἢ 23. τὸ οτὰ 775. 23. οἱ κριταὶ ἡμαρτηκότες 2. ἢ 24. ἁμαρτάνει δι᾿ ἐμ- 

φοτίρων 5. }} 25. αὐτὸν τῦν κολ. Χ475, 1} ὅτι] ἔτι ςοἀϊοε5. ἢ ἀδικώτερον Χ“5. ἱ 33. ἀπένεμει 779. 1 36. ὁμοίως Δ΄ 475. } ὑπολαμβά- 

τομεν 4“. 

Χ 
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δυνώμεθα ἐξετάσαι, ἀφίεμεν ταύτης τῆς αἰτίας. ἔτι μείζω κότι οὐ λίαν μεγάλαις τιμωρίαις βεβοήθηκεν, τοῖς δὲ ἐξ 
μὲν ὠδικεῖ ὁ ἐκ προνοίας ἀδικῶν ἢ ὁ μὴ ἐκ προνοίας. ὁ ἀνάγκης κοινωνοῦσι τῆς εἰς τὸ βαλανεῖον εἰσόδου καὶ τῆς 
μὲν δὴ συκοφαντῶν ἀεὶ ἐκ προνοίας ἀδικεῖ, ὁ δὲ ἕτερόν τι ἀναμίξεως μεγώλας τιμωρίας φανερός ἐστι καθιστὼς τοῖς 
ἀδικῶν τὼ μὲν δ᾽ ἀνάγκην τὼ δὲ δὶ’ ἄγνοιαν, τὼ δὲ ὅπως κλέπτυσιν. ἔτι δὲ οἱ μὲν ἐν τοῖς ὕτω κοινοῖς σι τῷ βυλο- 
ἔτυχεν ἀδικεῖν αὐτῷ συμπίπτει. ὅταν δὲ ἴσαι γένωνται αἱ 5 μῶψῳ εἰσιέναι κλέπτοντες καταφανεῖς ἅπασι γίνονται ὅτι 
ψῆφοι, ὁ μὲν διώκων κέκριται ὑπὸ τῶν ἡμίσεων ἐκ προ- ᾧανεροΐ εἰσιν, ὥς ε περιγενόμενοι οὐδὲ καρπισμοῦ ἔτι χαριν 
νοίως ἀδικεῖν, ὁ δὲ φεύγων ὑπὸ τῶν λοιπῶν αὖ ἀδικεῖν μὲν ἐπιεικεῖς εἶναι δοκεῖν βέλονται, ὡς μάτην αὐτοῖς ὃν πρὸς τὸς 

ἅ μώτοι γε ἐκ προνοίας, ὥςε ἐπεὶ ἀδριεῖν μείζω κέκριται γνόντας πλάττεσθαι ὅτι ἐπιεικεῖς εἰσίν' κατα φανῶς ἦν ἤδη 

ὁ διώκων τοῦ φεύγοντος, εἰκότως ὁ νομοθέτης νικᾶν ἔκρινε πονηροὶ διατελῦσιν ὄντες. οἱ δὲ ἑνὶ μόνῳ φανεροὶ γενόμενοι 
τὸν τὼ ἐλάττω ἀδικοῦντα. ἔτι δὲ ἀεὶ μὲν ἀδικώτερός ἐστιν 10 πρὸς τὸς ἄλλες ἐπιχειρῦσι πείθειν, ἀποτίσαντές τι, ὅπως μὴ 
ὁ μὴ οἰόμενος λανθώνειν ὃν ἀδικεῖ καὶ ὕμως ἀδικῶν, ἢ ὁ καταφανεῖς αὐτὸς ποιήσῃ" διὸ ὁ παντελῶς ἂν εἶεν πονηροὶ 

οἰόμενος λανθάνειν. ὁ μὲν γὰρ ἀδίκως τινὶ ἐγκαλῶν οὐκ δὰ τέλες, ἀνθ᾽ ὧν ὁ νομοθέτης ἐλάττω αὐτοῖς τὰ ἐπιζήμια 
οἴεται λανθάνειν τῦτον ὃν συκοφαντεῖ, οἱ δ᾽ ἄλλο τι ἀδι- ἐποίησεν. ἔτι δὲ τῶν ὡμαρτιῶν μάλιςα αἰσιχύνυσι τὴν πό- 
κοῦντες ὡς ἐπὶ τὸ πολυ οἰόμενοι λανθάνειν ὃν ὠδικοῦσιν λιν αἱ ἐν τοῖς κοινοτάτοις συλλόγοις τε καὶ συνόδοις γινό- 
ἐπιχειροῦσιν ἀδικεῖν, ὥςε ἀδικώτεροι ἂν πρίνοιντο οἱ διώ- 15 μεναι, ὥσπερ καὶ τιμὴν φέρουσι πολι μάλιστα αἱ ἐν τῷ 
κοντες ἢ οἱ φεύγοντες. κοινῷ εὐταξίαι" καταφανεῖς γὰρ μάλιςα διὼ τῶν τοιότων 

1ὮἪ Διὰ τί ποτε, ἐὰν μέν τις ἐκ βαλανείου κλέψη ἢ ἐκ καὶ αὐτοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις. συμβαίνει ἦν καὶ μόνον ἰδίᾳ τὸν 
παλαίστρας ἢ ἐξ ὠγορᾶς ἢ τῶν τοιότων τινός, θανάτῳ ἴη- ὠπολέσαντα βλακτεσθαι ἐκ τῶν τοιούτων τινός, ἀλλὰ καὶ 
μᾶται, ἐὰν δέ τις ἐξ οἰκίας, διπλῆν τῆς ἀξίας τῷ κλέμμα- πρὸς τὴν πόλιν λοιδορίας γίνεσθαι. διὸ καὶ τὸν κλέψαντα 
τος ἀποτίνει; ἢ ὅτι ἐν μὲν ταῖς οἰκίαις φυλάξαι ὁπωσοῦν Ὁ ταῖς μείζοσι ζημίαις ἐκόλασε τῶν ἐξ οἰκίας τινὸς ἀφελος 
ἔςιν" καὶ γὰρ ὁ τοῖχος ἰσχυρὸς καὶ κλεῖς ἐςΐ, καὶ οἰκέταις μέων. ἔτι δὲ καὶ ὁ ἐξ οἰκίας τινὸς ὠπολέσας ἐν τοιότῳ 
τοῖς ἐν τῇ οἰκίῳ πᾶσιν ἐπιμελές ἐστιν ὅπως σώζηται τὰ τόπῳ τυγχάνει ὦν, ὅθεν ῥῴδιον μήτε παθόντα μήτε χλευα- 
ἐνόντα. ἐν δὲ τῷ βαλανείῳ, καὶ ἐν τοῖς οὕτω κοινοῖς οὖσιν σθέντα ὑπό τινων, οἶκοι ὄντα τὸ ἀτύχημα φέρειν. τῷ δ᾽ ἥ 
ὥσπερ τὸ βαλανεῖον, ῥάίδιον τῷ βυλομώῳ κακεργεῖν" ὑδὲν τε ἀποχώρησις ἐργώδης γεγυμνωμένῳ, προσέτι δὲ χλευά- 
γὰρ ἰσχυρὸν ἔχουσι πρὸς τὴν φυλακὴν οἱ τιθώτες ἀλλ᾽ ἢ 25 ζεσθαι ὑπό τινων ὑπάρχει τοῖς πολλοῖς, ὃ πολὺ δυσχερές. 
τὸ αὑτῶν ὄμμα, ὥστε ὧν μόνον τις παραβλέψη, ἐπὶ τῷ ςερόν ἐςι τῆς ὠπωλείως. διὸ καὶ ὁ νομοθέτης μείζες αὐτοῖς 
κλέκτοντι ἤδη γίνεται. διὸ ὁ νομοθέτης οὐχ, ἱκανοὺς ὄντας ζημίας ἐνέγραψεν. ἔτι δὲ παραπλήσια τότοις πολλὰ φαΐ- 
ἡγησάμενος εἶναι φύλακας, τὸν νόμον αὐτοῖς ἐπέστησεν νοντῶι νενομοθετηκότες, οἷον καὶ ἐὰν μώ τις ἄρχοντα καα 
ἀπειλῦντα σφοδρῶς ὡς οὐ βιωσομένοις ἐάν τι σφετερίζων- κῶς εἴπη, μεγώλα τὼ ἐπιτίμιω, ἐὰν δέ τις ἰδιώτην, οὐθέν. 
ται τῶν ἀλλοτρίων. ἔτι δὲ εἰς μὲν τὴν οἰκίαν ἐπὶ τῷ κεκτη- 80 καὶ καλῶς" οἴεται γὰρ τότε ἀ μόνον εἰς τὸν ἄρχοντα ἐξα- 
μένῳ ἐςὶν ὅν τινα ἄν βόληται εἰσδέχεσθαι, καὶ ὦ μὴ πι- μαρτάνειν τὸν κακηγορῦντα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν πόλιν ὑβρί- 
στεύει εἰσφέρεσθαι" τῷ δὲ ἐν τῷ βαλανείῳ θεμέῳ τι οὐκ ζειν. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὸν ἐν τῷ λιμένι κλέ- 
ἔξεςιν ἐθνα κωλῦσαι ἔτε εἰσιὦαι, ὅτε εἰσελθόντα μὴ παρὰ πτοντα ἡ μένον τὸν ἰδιώτην βλάπτειν, ἀλλὼ καὶ τὴν πόλιν 
κλέπτην τὸ αὐτῷ ἱμάτιον θέσθαι ἀποδύντα ἄν" ἀλλ᾽ ὡς ὁ αἰσχύνειν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, ἕ κοινῇ πε συνερ-- 
βύόλεται, ἐν τῷ αὐτῷ ἥ τε τῷ κλέπτι ἐσθὴς καὶ ἡ τὸ μέλ- 35 χόμεθα. 

λοντος ἀπολλύναι ἀναμεμιγμέναι κεῖνται. διὸ ὁ νομοθέτης Διὰ τί ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἐὰν ἴσαι γύωνται ψῆφοι 15 
τῷ μὲν ὑκόντι εἰσδεξαμένῳ τὸν κλέπτην καὶ αὐτῷ ἡμαρτης τοῖς ἀντιδίκοις, ὁ φεύγων νικᾷ; ἢ ὅτι ὁ φεύγων ὑπὸ τοῦ 

1, δυπκίμεθα 5. ἢ 8. ἐπὲ οπὶ Κη. 12. ὁ μὲν γἀ}} ἕμως γε 7ο. 1 13. ἄλλοι γε. 45, δ] καὶ ἂν 7745, δὲ καὶ ἄν Χο, ἢ χρέα. 

τοῖν Χο Χο. 11 20. ἀποτείνει Ν΄ 775. 1 22. σώζη 5. 23. δὲ οτὰ 5. ' βαλείν Χί4. Π 25. πρὸς τὴν φυτικὴν ἔχσυσιν 5. ἔ 26. ἐπιβλψη Νο 

Τρ. αὶ 29. ἀπειλῆντι 5. 1 30. εἰς] εἰ 5. } 33. εἰσελθόντι 5. ἢ περικλέπτην Χ5,. περικλέχτειν 5. ἡ 34, ἱματίω 5. ἡ ἀποδούντα ς, ἢ 36. 
ἀναμεμιγμένα, 5. 

6. περιγιπόμενοι οὐδὲ καρπισκοῦ 5. ΠΟ 9. ἡμόμενοι 5. Ἶ 10. ὅπως] ὡς ἄν 5, ἄν Χκ5. 1 17. καὶ δῃΐα τοῖς οτὰ ς. 18, ἀπελάσαντα, 
Νκ. 1 21. ἐν τῷ τούτῳ Χίος. ἢ 22. μηδὲ Ν75. ἢ μή ποτε (614. ἢ 2. γεγυμνωμίσον 5. 26. ἀπαθείας ἵα. 1] διὸ -- 957 α 1. χεῖ-. 

ρον ἢ τὴν οτὶ δ’ 75, χυογαπι δα 116 ΔΛ. ΟΣΑ -- καθεύδεν (953 α 10 -- 957 α 35) α[ϊο Ιοοο ([οΪ. 205.) Βαρεὶ ἃ} αἰΐα τωᾶπιι δα άϊια. ἢ 
21. τε Χο. ἢ περιπλήσια 5. ἢ πολλὰ ἄν φαίνωνται Χο. 20. ἰδιώτην οἵὰ 5. 1 30. οἴηται 5. ἢ} 31, κατηγορῶνται, 5. 



ἐγνυμεδεξέω͵ ΦΧ. γον πο ͵ ἐνγνιογέ 75:5 τ μελσγχοι με] “σας, 

ΠΡΟΒΑΒΜΑΤΩΝ ΔΑ. 053 

διώκοντος ἐθὲν πέπονθεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἴσοις αὐτῷ ἤδη ἔμελλε ραλαβὼν γὰρ ὠπεψυγμένους ἐν τῷ νήφειν καὶ σιωπηλοὺς 
γρέῶν: . μικρῷ μὲν πλείων ποθεὶς λαλιστέρους ποιεῖ, ἔτι δὲ πλείων 

Διὰ τί ἐκὶ μὲν κλοπῇ θάνατος ἡ ζημία, ἐπὶ δὲ ὕβρει, ῥητορικοὺς καὶ θαρραλέους, προϊόντας δὲ πρὸς τὸ πράττειν 
μεΐζονι ὅσῃ ἀδικίᾳ, τίμησις τί χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτῖσαι; ἢ διότι ἰταμές, ἔτι δὲ. μᾶλλον πινόμενος ὑβρις ἄς, ἔπειτα μανωκές, 
τὸ μὲν ὑβρίζειν ἀνθρώπινόν ἐστι πάθος, καὶ πάντες πλέον ἢ 5 λίαν δὲ πολὺς ἐκλύει καὶ ποιεῖ μωρός, ὥσπερ τὸς ἐκ παΐ- 

ἔλαττον αὐτῷ μετέχασι, τὸ δὲ κλέπτειν ὁ τῶν ἀναγκαίων; .δὼν ἐπιλήπτους ἢ καὶ ἐχομένες τοῖς μελαγχολικοῖς ἄγαν. 

καὶ ὅτι ὁ κλέπτειν ἐπιχειρῶν καὶ ὑβρίζειν ἂν προέλοιτο. ὥσπερ οὖν ὁ εἷς ἄνθρωπος μεταβάλλει τὸ ἦθος πίνων καὶ 
χρώμενος τῷ οἴνῳ ποσῷ τινί, ὕτω καθ᾽ ἕκαςον τὸ ἦθος εἰσί 
τινες ἄνθρωποι, οἷος γὰρ οὗτος μεθύων νῦν ἐςΐν, ἄλλος τις 

Διὰ τί πάντες ὅσοι περιττοὶ γεγόνασιν ἄνδρες ἢ κατὰ 10 τοιοῦτος φύσει ἐστίν, ὁ μὲν λάλος, ὁ δὲ κεκινημέώνος, ὁ δὲ 

ἴ ΄-ς » « ν έ ᾧ Ἄ 

| α.ἰῶ. ΩΣ -- α.{ὅ «Ἰᾷρᾳ γοδος.. 477, ̓ ὐδαν ἀφξεσέ), αδο 

Δ. ΟΣᾺΑ ΠΕΡῚ ΦΡΟΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΝΟΥ͂Ν ΚΑΙ ΣΟΦΙΆΝ. 

τς φιλοσοφίαν ἢ πολιτικὴν ἢ ποίησιν ἢ τέχνας φαίνονται με- ἀρίδακρυς" ποιεῖ γάρ τινας καὶ τοιούτες, διὸ καὶ Ὅμηρος 

ο λαγχολικοὶ ὄντες, καὶ οἱ μὲν ὅτως ὥςε καὶ λαμβάνεσθαι ἐποίησε “καί μέ φησι δάκρυ πλώειν βεβαρημένον οἴνῳ" καὶ 
ὟΝ ἈΚ ΩΝ ΄ » ΄ .- έ [ ν, χω, ἐ ᾽ νΥ͂ ) “ 

τοῖς ἀπὸ μελαίνης χολῆς ἀρρωστήμασιν, οἷον λέγεται Τῶν γάρ ἐλεήμονές ποτε γίνονται καὶ ἄγριοι καὶ σιωπηλοί" ἕγψιοι 

ἸΣ τε ἡρωϊκῶν τὰ περὶ τὸν Ἡρακλέα. καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἔοικε γὰρ αὖ ἀποσιωπῶσι, καὶ μάλιςα τῶν μελαγχολικῶν ὅσοι 
τῆς ἱ γσέσθαι ταύτης τῆς φύσεως, διὸ καὶ τὰ ἀρρωςήματα τῶν (5 ἐκςατικοί, ποιεῖ δὲ καὶ φιλητικοὺς ὁ οἶνος" σημεῖον δὲ ὅτι 
γὴν ᾽ “͵,., νι... , «» “  ΤΡΆΝ, , .«,.2 “,..,2 δ, “ Ὁ» Ὦ ἐπιληπτικῶν ὠπ᾿ ἐκείνε προσηγόρευον οἱ ἀρχαῖοι ἱερὰν νότον. προάγεται ὁ πίνων καὶ τῷ ςόματι φιλεῖν, οὃς νήφων οὐδὲ 
5 ; καὶ ἡ περὶ τοὺς παῖδας ἔκςασις καὶ ἡ πρὸ τῆς ἀφανίσεως ὧν εἷς φιλήσειεν ἢ διὰ τὸ εἶδος ἢ διὰ τὴν ἡλικίαν. ὁ μὲν 
᾿ ὦ Οἴτῃ τῶν ἑλκῶν ἔζφυσις γενομένη τῦτο δηλοῖ" καὶ γὰρ ὧν οἶνος οὐ πολὺν χρόνον ποιεῖ περιττόν, ἀλλ᾽ ὀλίγον, ἡ δὲ 
τι ἦτο γίνεται πολλοῖς ἀπὸ μελαίνης χολῆς. συνέβη δὲ καὶ φύσις ἀεί, ἕως τις ὧν ἢ" οἱ μὲν γὰρ θρασεῖς, οἱ δὲ σιωπη- 
» Λυσάνδρῳ τῷ Λάκωνι πρὸ τῆς τελευτῆς γενέσθαι τὰ ἕλχη 20 λοΐ, οἱ δὲ ἐλεήμονες, οἱ δὲ δειλοὶ γίνονται φύσει. ὥς ε δῆ- 

ταῦτα. ἔτι δὲ τὰ περὶ Αἴαντα καὶ Βελλεροφόντην, ὧν ὁ λον ὅτι διὰ τὸ αὐτὸ ποιεῖ ὅ τε οἶνος καὶ ἡ φύσις ἑκάστου 
; μὲν ἐκςατικὸς ἐγένετο παντελῶς, ὁ δὲ τὰς ἐρημίας ἐδίωκεν, τὸ ἦθος" πάντα γὰρ κατεργάζεται τῇ θερμότητι ταμιευό- 
᾿ διὸ ὕτως ἐποίησεν Ὅμηρος “αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ κεῖνος ἀπήχθετο μενα. ὅ τε δὴ χυμὸς καὶ ἡ κρᾶσις ἡ τῆς μελαίνης χολῆς Ϊ 

. τᾶσι θεοῖσιν, ἤτοι ὁ καπκεδίον τὸ ᾿Αλήϊον οἷος ἀλᾶτο, ὃν πνευματικά ἐστιν" διὸ καὶ τὰ πνευματώδη κάθη καὶ τὰ | 

| ϑυμὸὲν κατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων." καὶ ἄλλοι δὲ 25 ὑποχόνδρια μελαγχολικὰ οἱ ἰατροί φασιν εἶναι. καὶ ὁ 
πολλοὶ τῶν ἡρώων ὁμοιοπαθεῖς φαίνονται τούτοις. τῶν δὲ οἶνος δὲ πνευματώδης τὴν δύναμιν. διὸ δή ἐστι τὴν φύσιν 

 ὕξερον ᾿Ἐμπεδοκλῆς καὶ Πλάτων καὶ Σωκράτης καὶ ἕτεροι ὅμοια ὅ τε οἶνος καὶ ἡ κρᾶσις. δηλοῖ δὲ ὅτι πνευματώδης 
ν- ἴᾺν , Γ᾿ » ν᾿ Σροτο, ὑπ - "." » εὐ 2 . . ν ἃ » . συχνοὶ τῶν γνωρίμων. ἔτι δὲ τῶν περὶ τὴν ποίησιν οἱ πλεῖ- ὁ οἶνός ἐςιν ὁ ὠφρός᾽ τὸ μὲν γὰρ ἔλαιον θερμὸν ὃν ὁ ποιεῖ 

ζοι. πολλοῖς μὲν γὰρ τῶν τοιύτων γίνεται νοσήματα ἀπὸ ἀφρόν, ὁ δὲ οἶνος πολύν, καὶ μᾶλλον ὁ μέλας τῷ λευκοῦ, 
ἊΝ ’ ’ὔ “ ’ - Δ ς ,’ ΛΝ Ψ ’, ,ὔ Ἷ δὶ Ν ἂν ΄ . 

τῆς τοιαύτης κράσεως τῷ σώματι, τοῖς δὲ ἡὶ φύσις δήλη 30 ὅτι θερμότερος καὶ σωματωδέςερος. καὶ διὰ τῆτο ὅ τε οἶνος Σ 

. ῥίαπυσα πρὸς τὰ πάθη. πάντες δ᾽ ἦν ὡς εἰπεῖν ἁπλῶς εἰσί, ἀφροδισιαςικὺς ἀπεργάζεται, καὶ ὀρθῶς Διόνυσος καὶ Αφρο- 
Ρ καθάπερ ἐλέχθη, τοιοῦτοι τὴν φύσιν. δεῖ δὴ λαβεῖν τὴν δίτη λέγονται μετ᾽ ἀλλήλων εἶναι, καὶ οἱ μελαγχολικοὶ οἱ 
2 αἰτίαν πρῶτον ἐπὶ παραδείγματος προχειρισαμένες, ὁ γὰρ πλεῖστοι λάγνοι εἰσζ. ὅ τε γὰρ ἀφροδισιασμὸς πνευμα- 
φ εἶνος ὁ πολὺς μάλιςα φαίνεται παρασκευάζειν τοιύτος οἐς τώδης. σημεῖον δὲ τὸ αἰδοῖον, ὡς ἐκ μικρὰ ταχεῖαν ποιεῖ- 

λέγομεν τὸς μελαγχολικοὺς εἶναι, καὶ πλεῖστα ἤθη ποιεῖν 35 ταί τὴν αὔξησιν διὼ τὸ ἐμφυσᾶσθαι. καὶ ἔτι πρὶν δύνα- 
φ-΄ τινόμενος, οἷον ὀργίλος, φιλανθρώπους, ἐλεήμονας, ἰταμούς: σθαι προΐεσθαι σπέρμα, γίνεταί τις ἡδονὴ ἐπὶ παισὶν ἔσιν, 
τε ἀλλ᾽ ὑχὶ τὸ μέλι δὲ τὸ γάλα ὑδὲ τὸ ὕδωρ ὑδ᾽ ἄλλο τῶν ὅταν ἐγγὺς ὄντες τῷ ἡβᾶν ξύωνται τὰ αἰδοῖα δὶ ἀκολα- 

τοιούτων οὐδέν. ἴδοι δ᾽ ἄν τις ὅτι παντοδαπὸς ἀπεργάζεται, σίαν" γίνεται δὲ δῆλον διὰ τὸ πνεῦμα διεξιέναι διὼ τῶν 
᾿ θεωρῶν ὡς μεταβάλλει τὸς πίνοντας ἐκ προσαγωγῆς᾽ πα- πόρων, δὶ ὧν ὕςερον τὸ ὑγρὸν φέρεται. ἥ τε ἔκχυσις τῷ 
, ᾿ 

“- 

8. κλόχων 5. ἢ 18. μελαίνης οτὰ ἐ. [ΠῚ λέγονται {, ἢ 18. Οἴτῃ] τῇ Χ“1. 1) 21. βελλεροφῶντα Χο. 1 23. κεῖνοι] οὗτος ἐ. ἢ 24. 
οἷον (. ΠΠ 25. κατέδεν {. ἢ καὶ οἱ ἄλλοι ἡ. Π 26. ἡρωϊνῶν ὁ. Π 21. ὑφέρων ἐ. Ἰ 28. δὲ ογα {. ἢ 29. γίνονται ΧΦ. Π 80, δείλη 4. ἡ 84, 

τότυς {. {Π 135. ποιεῖ Δα. ἢ} 37. τὸ αἰίογαπι δὲ ὑδὲ τὸ ὕδωρ οπὶ ἔ. ᾿ 

; 2. πλείω -- πλείν Χσί. [ ἀ. ὁταμές {. ἢ 5. ἐκ οπὶ ἡ. ἢ 1. πίνων τ 8. ἦθος οἵα {. ἢ 9. ἄλλος -- 10, ἐστίν ογὰ 4. ἢ 9. τις 

δὴ οι 15. ἢ 12. πλύνειν βεβαρυμένον Χο. Π 14. γὰρ αὖ] οὖν Χ.5. ἢ 15. δὲ ἀπῖε καὶ οτχ ἐ. ἢ 16. ἃς ἐ. ἢ 17. φιλήσει 4. ἡ 25. ὑποχιρν- 

δρικχὼὰ Χο. ἢ 31. ἀφροδισιαςικὸς χα. [Π 86. τις] τῆς ἐ. 
Χ2 



α. ς ππνάνμο τὰ ἐΐὰ φλτίρες, ,οἹ ωεῖ α᾽ ΘΕ μοσος 

964 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΛ. 
᾿ 

τῆτα πρὸς τὸ μέσον, οὗτοι μελαγχολικοὶ μέν εἰσι, φρον:- 
μώτεροι δέ, καὶ ἧττον μὲν ἔκτοποι, πρὸς πολλὰ δὲ διαφέ- 

καὶ ποτῶν εὐλόγως ταῦτ᾽ ἐξὶν ἀφροδισιαςικά, ὅσα πνευ- ρόοντες τῶν ἄλλων, οἱ μὲν πρὸς παιδείαν, οἱ δὲ πρὸς τέ- 

ματώδη τὸν περὶ τὰ αἰδοῖα ποιεῖ τόπον. διὸ καὶ ὁ μέ- χνας, οἱ δὲ πρὸς πολιτείαν. πολλὴν δὲ καὶ εἰς τὸς κινδύνυς 

λας οἶνος οὐδενὸς ἧττον τοιούτες ἀπεργάζεται, οἷοι καὶ οἱ 5 ποιεῖ διαφορὰν ἡ τοιαύτη ἕξις τῷ ἐνίοτε ἀνωμάλους εἶναι 

μελαγχολικοὶ πνευματώδεις. δῆλοι δ᾽ εἰσὶν ἐπ᾽ ἐνίων" μὲν τοῖς φόβοις πολλὲς τῶν ἀνδρῶν. ὡς γὰρ ἄν τύχωσι 
σκληροὶ γὰρ οἱ πλείους τῶν μελαγγχοολικῶν, κ καὶ αἱ φλέ- τὸ σῶμα ἔχοντες πρὸς τὴν τοιαύτην κρᾶσιν, διαφέρουσιν 

βες  ἐξέχυσιν" τούτε δ᾽ αἴτιον οὐ τὸ τοῦ αἵματος πλῆθος, αὐτοὶ αὑτῶν. ἡ δὲ μελαγχολικὴ κρᾶσις, ὥσπερ καὶ ἐν 

ἀλζὰ τὶ τὸ πνεύματος. διότι δὲ ἀδὲ πάντες οἱ μελαγχολι- ταῖς νόσοις ̓ ἀνωμάλυς ποιεῖ, ὕὅτω καὶ αὐτὴ ἀνώμαλός ἐῶ 

κοὶ σκληροὶ οὐδὲ μέλανες, ἀλλ᾽ οἱ μᾶλλον κακόχυμοι, το ὁτὲ μὲν γὰρ ψυχρά ἐςιν ὥσπερ ὕδωρ, ὁτὲ δὲ θερμή. ὥςε 

ἄλλος εἴ οι περὶ οὗ δὲ ἐξ ἀρχῆς προειλόμεθα διελθεῖν, φοβερόν π ὅταν εἰσαγγελθῇ, ἐὰν μὲν ψυχροτέρας οὕσης 
τῇ φύσει εὐθὺς ὁ τοιῦτος χυμὸς ὁ μελαγχολικὸς τῆς κράσεως τύχη, δειλὸν ποιεῖ" προωδοπεποίηκε γὰρ τῷ 

᾿ . ’ 

σπέρματος ἐν ταῖς ὁμιλίαις καὶ ὁ ῥῖψις ὑπὸ τῇ πνεύμα- 
»Δ,. “ Ὰ ’ “ ᾿ ἌΜΕ ἐδὲι ΄ 

τὸς ὠθοῦντος φανερὸν γίνεσθαι. ὥστε καὶ τῶν ἐδεσμάτων 

χυρ δ (ἡ Ὁ αὙ ὅς 
Ἂ Ὅλ κ 5ὲ.- κεράννυται" θεμῆ γὰρ καὶ ψυχρᾷ κρᾶσίς ἐςιν᾽ ἐκ τότων φόβῳ, καὶ ὁ φόβος καταψύχει. δηλῆσι δὲ οἱ περίφοβοι" 

Ἄφρῃ τ καὶ γὰρ τῶν δυοῖν ἡ φύσις συνέστηκεν. διὸ καὶ ἡ μέλαινα Τρέμουσι γάρ. ἐὰν δὲ μᾶλλον θερμή, εἰς τὸ μέτριον κα- 
'νυὺν δῷ χολὴ καὶ θερμότατον καὶ ψυχρότατον Ὑίνεται. τὸ γὰρ 45 τέφησεν ὁ φόβος, καὶ ἐν αὐτῷ καὶ ὠπαθῆ. ὁμοίως δὲ καὶ 

αὐτὸ πάσχειν πέφυκε ταῦτ᾽ ἄμφω, οἷον καὶ τὸ ὕδωρ ὃν πρὸς τὰς καθ᾿ ἡμέραν ἀθυμία: πολλάκις γὰρ ὕτως ἔχο- 
ψυχρόν, ὅμως ἐὰν ἱκανῶς θερμανθῇ, οἷον τὸ ζέον, τῆς μεν ὥςε λυπεῖσθαι, ἐφ᾽ ὅτῳ δέ, ἀκ ἀν ἔχοιμεν εἰπεῖν " ὁτὲ 

φλογὸς αὐτῆς θερμότερόν ἐςι, καὶ λίθος καὶ σίδηρος διά- δὲ εὐθύμως, ἐφ᾽ ὦ δ᾽, ὁ δῆλον. τὰ δὴ τοιαῦτα πάθη καὶ 

πυρὰ γενόμενα μᾶλλον θερμὰ γίνεται ἄνθρακος, ψυχρὰ τὼ παλαιὰ λεχθώτα κατὰ μέν τι μικρὸν πᾶσι γίνεται" 
ὄντα φύσει. εἴρηται δὲ σαφέςερον περὶ τότων ἐν τοῖς περὶ 2) πᾶσι γὰρ μέμικταί τι τῆς δυνάμεως" ὅσοις δ᾽ εἰς βάθος, 

πυρός. καὶ καὶ χολὴ δὲ ἡ μέλαινα φύσει ψυχρὰ καὶ ἀκ οὗτοι δ᾽ ἤδη ποιοί τινές εἰσι τὰ ἤθη. ὥσπερ γὰρ τὸ εἶδος 
ζ Ν ᾿ Η͂ ᾿ ΄-ν---τ- τσ Ψ -ν ᾽Ν ΄ ΄ »,... , ἢ ᾽ . κ , . 
Ὕλη δ λο : ἐπιπολαίως οὖσα, ὅταν μὲν οὕτως ἔχη ὡς εἴρηται, ἐὰν ἕτεροι γίνονται ὁ τῷ πρόσωπον ἔχειν, ἀλλὰ τῷ ποιόν τι τὸ 

᾿ 

μους. 
ὍΣ 

ὑπερβάλλῃ ἐν τῷ σώματι, ἀποπληξίας ἢ νάρκας ἢ ἀθυ- 
μίας ποιεῖ ἢ φύβους, ἐὰν δὲ ὑπερθερμανθῇ, τὰς τὼ 

πρόσωπον, οἱ μὲν καλόν, οἱ δὲ αἰσχρόν, οἱ δὲ μηθὲν ἔχον- 

τες περιττόν, ὅτοι δὲ μάτι τὴν φύσιν, ἵ ὅτω καὶ οἱ μὲν με- 
ὠδὴς εὐθυμίας καὶ ἐκφίσεις καὶ πὐῳ ἑλκῶν καὶ ἄλλα 25 κρὼ μετέχοντες τῆς τοιαύτης κράσεως μέσοι εἰσί, οἱ δὲ 
τοιαῦτα. τοῖς μὲν ἦν πολλοῖς ἀπὸ τῆς καθ᾽ ἡμέραν τρο- 
φῆς ἐγγινομένη ἐδὲν τὸ ἦθος ποιεῖ δαφόρυς, ἀλλὰ μένον 
νόσημά τι μελαγχολικὸν ἀπειργάσατο. ὅσοις δὲ ἐν τῇ 

πλήθους ἤδη ἀνόμοιοι τοῖς πολλοῖς. ἐὰν μὲν γὰρ σφόδρα 

κατακορὴς ἢ ἡ ἕξις, μελωγχολικοί εἰσι λίαν, ἐὰν δέ πως 
κραθῶσι, περιττοί. ῥέπουσι δ᾽, ἀν ἀμελῶσιν, ἐπὶ τὰ με- 

φύσει συνέςη κρᾶσις τοιαύτη, εὐθὺς ὅτοι τὰ ἤδη. ἡ βυθνι λαγχολικὰ νοσήματα, ἄλλοι περὶ ἄλλο μέρος τῇ σώμα- 

παντοδαποί, ἄλλος κατ᾽ ἄλλην κρᾶσιν" οἷον ὅσοις μὲν 30 τος᾽ καὶ τοῖς μὲν ἐπιληπτικὼ ὠποσημαίνει, τοῖς δὲ ὠπο- 
πολλὴ καὶ ψυχρὰ ἐνυπάρχει, νωθροὶ καὶ μωροί, ὅσοις δὲ πληκτικά, ἄλλοις δὲ ἀθυμίαι ἰσχυραὶ ἢ φόβοι, τοῖς δὲ θάρρη 
λίαν πολλὴ καὶ θερμή, μανικοὶ καὶ εὐφυεῖς καὶ ἐρωτικοὶ λίαν, οἷον καὶ ᾿Αρχελίῳ συνέβαινε τῷ Μακεδονίας πάθεν 

καὶ εὐκίνητοι πρὸς τὸς θυμὲς καὶ τὼς ἐπιθυμίας, ἔνιοι δὲ αἴτιον δὲ τῆς τοιαύτης δυνάμεως ἡ κρᾶσις, ὅπως ἂν ἔχῃ 
καὶ λάλοι μᾶλλον. πολλοὶ δὲ καὶ διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι τὸῪὄὌ ξΓψυξεώς τε καὶ θερμότητος. ψυχροτέρα μὲν γὰρ οὖσα τοῦ 
“γοεροῦ τόπου τὴν θερμότητα ταύτην νοσήμασμν ἁλίσκονται 3ς καιρῷ δυσθυμίας ποιεῖ ἀλόγες" διὸ αἴ τ᾽ ἀγχόναι μάλιςα 

ὑπ 8 [δ᾽ μανικοῖς ἡ ἢ ἐνθυσιας κοῖς, ὅθεν : Ξίβυλλαι χὰ] Βάκιδες καὶ οἱ τοῖς νέοις, ἐνίοτε δὲ καὶ πρεσβυτέροις. πολλοὶ δὲ καὶ μετὰ 

ὅπ ἔνθεοῖ γονταῖ πάντες, ὅταν μὴ νοσήματι γένωνται ἀλλὰ τὰς μέθας διαφθείρουσιν ἑαυτός. ἔνιοι δὲ τῶν μελαγχολι- 
φυσικῇ κράσει. ΜΙαρακὸς δὲ ὁ Συρακόσιος καὶ ἀμείνων ἦν κῶν ἐκ τῶν πότων ἀθύμως διάγουσιν" σβόώνυσι γὰρ ἡ τοῦ ᾿ 

“ὐΠξῶσσικά ποιητής, ὅτ᾽ ἐκςαίη. ὅσοις δ᾽ ἀν ἐπανθὴ τὴν ὦγαν θερμό- οἶνε θερμότης τὴν φυσικὴν θερμότητα. τὸ δὲ θερμὸν τὸ περὶ 

δ α - 
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α.)1. ἠθοιτοίον γὰρ τὸ δ: ομιδν κΚοὺ ψυχρὸν βέζλις «ὦ τῶν εν »γκαν 

ΠΡΟΒΛΑΒΜΑΤΩΝ Α. 1.7. 

τὸν τόπον ᾧ φρονῦμεν καὶ ἐλπίζομεν ποιεῖ εὐθύμους. καὶ Διὸ τί κατ᾽ ἐνίας μὲν τῶν ἐπιστημῶν ἕξιν ἔχειν λέ. 2 
διὰ τῶτο πρὸς τὸ πίνειν εἰς μέθην πάντες ἔχουσι προθύμως, Ὑγομεν, κατ᾽ ἐνίας δὲ ὅ; ἢ καθ᾽ ὅσας εὑρετικοί ἐσμεν, ἕξιν 
ὅτι πάντας ὁ οἶνος ὁ πολὺς εὐέλτιδας ποιεῖ, καθάπερ ἡ ἔχειν λεγόμεθα; τὸ γὰρ εὑρίσκειν ὠπὸ ἕξεως. 
νεότης τὸς παῖδας" τὸ μὲν γὰρ γῆρας δύσελεί ἐςιν, ἡ δὲ Διὼ τί τῶν ζῴων ὁ ἄνθρωπος φρονιμώτατον; πότερον 2 
νεότης ἐλπίδος πλήρης. εἰσὶ δέ τινες ὀλίγοι οὃς πίνοντας 5 ὅτι μικροκεφαλώτατον κατὼ λόγον τοῦ σώματος; κα ὅτι 

δυσϑυμίαι λαμβάνουσι, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν δι’ ἣν καὶ ἀνωμάλως ἐλάχιστον; διὰ γὰρ τοῦτο καὶ μικροκέφαλον, 
μετὰ τὸς πότος ἐνίις. ὅσοις μὲν ἦν μαραινομένου τῇ θερμὰξρσ καὶ αὐτῶν οἱ τοιῦτοι μᾶλλον τῶν μεγαλοκεφάλων φρονι- “-- 
αἱ ἀϑυμίαι γίνονται, μᾶλλον ἀπάγχονται. διὸ καὶ οἱ νέι μώτεροι. ' 

ἢ καὶ οἱ πρεσβῦται μᾶλλον ὠπάγχονται" τὸ μὲν γὰρ Διὼ τί δοκεῖ ἡμῖν πλείων εἶναι ἡ ὁδές, ὅταν μὴ εἰδό- ἀ 
ηρας μαραίνει τὸ θερμόν, τῶν δὲ τὸ παθος φυσικὸν ὃν 10 τες πόση τίς ἐςι βαδίζωμεν, μᾶλλον ἢ ὅταν εἰδότες, ἐὼν 

καὶ αὐτὸ τὸ μαραινόμενον θερμόν. ὅσοις δὲ σβεννυμώου, τὼ ἄλλα ὁμοίως τύχωμεν ἔχοντες; ἢ ὅτι τὸ εἰδέναι [πόση] 
ἐξαίφνης οἱ πλεῖξοι διαχρῶνται ἑαυτούς, ὥστε θαυμάζειν ἐςὶν εἰδέναι τὸν ἀριθμόν; τὸ γὰρ ἄπειρον καὶ ἀναρίθμητον 
τάντας διὰ τὸ μηθὲν ποιῆσαι σημεῖον πρότερον. ψυχχροτέξα ταὐτόν, καὶ πλέον ἀεὶ τὸ ἄπειρον τῷ ὡρισμένου. ὥσπερ ὅν 
μὲν ἵν γινομένη ἡ κρᾶσις ἡ ὠπὸ τῆς μελαίνης χολῆς, ὥσ- εἰ ἥδει ὅτι τοσήδε ἐςί, πεπερασμένην αὐτὴν ἀνάγκη εἶναι, 
τῷ εἴρηται, ποιεῖ ἀθυμίας παντοδαπάς, θερμοτέρα δὲ ὄσα τς ὅτως εἰ μὴ οἶδε πόση τίς ἐςιν, ὡς ἀντιςρέφοντος παραλο- 
εὐθυμίας. διὸ καὶ οἱ μὲν παῖδες εὐθυμότεροι, οἱ δὲ γέρον- γίζεται ἡ ψυχή, καὶ φαίνεται αὕτη εἶναι ἄπειρος, ἐπεὶ 
τις δυσθυμότεροι. οἱ μὲν γὰρ θερμοί, οἱ δὲ ψυχροί" τὸ τὸ ποσὸν ὡρισμένον ἐςὶ καὶ τὸ ὡρισμένον ποσόν. ὅταν τοῦ. 
γὰρ γῆρας κατάψυξίς τις. συμβαίνει δὲ σβένυσθαι ἔξαξ. νυν μὴ φαίνηται ὡρισμένον, ὥσπερ ἄπειρον δόξει εἶναι, διὰ 
φνης ὑπό τε τῶν ἐκτὸς αἰτιῶν, ὡς καὶ παρὰ φύσιν τὰ πυ- τὸ τὸ πεφυκὸς ὡρίσθαι, ὧν μι ἢ ὡρισμένον, ἄπειρον εἶναι, 
ρωθέντα,, οἷον ἄνθρακα ὕδατος ἐπιχυθέντος. διὸ καὶ ἐκ μέ- Ὦ καὶ τὸ φαινόμενον μὴ ὡρίσθαι φαίνεσθαι ἀνάγκη πως 
θης ἔνιοι ἑαυτὲς δια χρῶνται" ἡ γὰρ ἀπὸ τῷ οἴνου θερμότης ἀπέραντον. ᾿ ᾿ 
ἐχείσακτός ἐςιν, ἧς σβεννυμῴης συμβαίνει τὸ πάθος. καὶ Διὰ τί πρεσβύτεροι μὲν γινόμενοι μᾶλλον νῦν ἔχομεν, 5 
μιτὰ τὰ ἀφροδίσια οἱ πλεῖστοι ἀθυμότεροι γίνονται, ὅσοι νεώτεροι δὲ ὄντες θῶττον μανθάνομεν; ἢ ὅτι ὁ θεὸς ὄργανα 
δὶ τιρίντωμα πολι προΐενται μετὰ τοῦ σπέρματος, οὗτοι ἐν ἑαυτοῖς ἡμῖν δέδωκε δύο, ἐν οἷς χρησόμεθα, τοῖς ἐκτὸς 
εὐθυμότεροι" κουφίζονται γὰρ περιττώματός τε καὶ πνεύ- 25 ὀργάνοις, σώματι μὲν χεῖρα, ψυχῇ δὲ νῦν. ἔςι γὰρ καὶ - ᾿ς κα 

, ε οΟοκδς ἐε. " αἱ δὲ Ἐπ 

μαλον εἶναι τὴν δύναμιν τῆς μελαίνης χολῆς ἀνώμαλοί 30 λέσῃ (προϊούσης γὰρ τῆς ἡλικίας ἡ χεὶρ μάλιςα δύνατω Ὃ γ 4 Τα 
εἰσιν οἱ μελαγχολικοί" καὶ γὰρ ψυχρὰ σφόδρα γίνεται ἀποτελεῖν τὸ ἑαυτῆς ἔργον), τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὁ νοῦς ὙΠΟ 

| καὶ θερμή. διὰ δὲ τὸ ἠθοποιὸς εἶναι (ἠθοποιὸν γὰρ τὸ θερ- τῶν φύσει ὁ εὐθὺς ἀλλ᾽ ἐπὶ γήρως ἡμῖν μάλιςα παραγ 
μὲν καὶ ψυχρὸν μάλιςα τῶν ἐν ἡμῖν ἐς) ὥσπερ ὁ οἶνος νεται καὶ τότε ὠποτελεῖται μάλιςα, ἂν μὴ ὑπό τινος πη- 
τλείων καὶ ἐλάττων κεραννύμενος τῷ σώματι ποιεῖ τὸ ἦθος ρωθὴ, καθάπερ καὶ τὼ ἄλλα τὰ φύσει ὑπάρχοντα. ὕςερον 
τοις τινας ἡμᾶς. ἄμφω δὲ πνευματικαί, καὶ ὁ οἶνος καὶ 35 δὲ τῆς τῶν χειρῶν δυνάμεως ὁ γῦς παραγίνεται ἡμῖν, ὅτι 
ἡ μέλαινα χολή. ἐπεὶ δ᾽ ἔςξι καὶ εὔκρατον εἶναι τὴν ἀνω- καὶ τὰ τῷ νῦ ὄργανά ἐςι τῶν τῆς χειρός. ἔςι γὰρ νῦ μὲν ««- “- ΠΣ 
μαλίαν καὶ καλῶς πως ἔχειν, καὶ ὅπου δεῖ θερμοτέαν ὄργανον ἐπιςήμη (τότῳ γάρ ἐςι χρήσιμος, καθάπερ αὐλοὶ δον ξο 
ὦαι τὴν διάθεσιν καὶ πάλιν ψυχρών, ἢ τὐναντίον διὰ τὸ αὐλητῇ), χειρῶν δὲ πολλὼ τῶν φύσει ὄντων" ἡ δὲ φύσις. δ᾽ 
ὑπερβολὴν ἔχειν, περιττοὶ μέν εἰσι πάντες οἱ μελαγχολικοί, αὐτή τε ἐπιστήμης πρότερον, καὶ τὰ ὑπ᾿ αὐτῆς γινόμενα. ᾿, 
ὁ διὰ νόσον, ἀλλὰ διὰ φύσιν. . 4οὧν δὲ τὼ ὄργανα πρότερα, καὶ τὼς δυνάμεις πρότερον εἰκὸς “",,.0ῦὺ, 

τ 

τ Ὁ 

;».ν 

9. οἱ οπι ἐ. Π23. τὰ οπι ἐ. ἢ 28. δὲ] καὶ 2. ἢ 36. εὔκρατος] ἀνώμαλον ἐ. ἢ 3871. πως περ ἑ. 
Δ. φρονιμώτατος {. ἢ 5. μακροκεφαλώτατος ἐ, ἢ 11. πόση οὐ Χο. ἢ 13. τὸ δὲ ἄπειρον Χο. Π 14. ἔδει: εἴδη Χ. ἢ ὅτι ογὰ Χος ἢ 

16. εἶναι] οἷον ὁ. Π 117. ὅταν οπὶ Χ6. ἢ 19. τὸ Δ]εγαπη οπὶ Χιεἰ. ἢ πεφυκεῖ 1. ἡ 21. ἀπέρατον Χο. ᾿ 21. ἰςίν {. 33. βίλτιςα 1. ἵὶ 
35. τε Χοι. 
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9056 ΠΡΟΒΑΒΜΑΤΩΝ ΑΔ. 

ἐγγίνεσθαι ἡμδ τούτοις γὰρ χρώμενοι ἔξν λαμβάνομεν, ἐξ ὑγείας ἄλλο τι" οὐθὲν γὼρ ἐγίνετο ἢ τὸ ἐναντίον τότε, εἷ- 

καὶ ἔ; ἔχει ὁμοίως τὸ ἑκάξου ὄργανον π πρὸς αὐτόν καὶ ἀνά- περ ἡ αὐτὴ ἐπιςήμη. ὕτω καὶ ἐπὶ οἰκίας ὑδὲν ποιήσειεν ὧν 

παλιν, ὡς τὰ ἴργανα πρὸς ἄλληλα, ὕτω τὰ ὄργανα πρὸς τἀναντίον᾽ ἐκ ἔςιν ἐν ἄλλῃ τέχνη ἐκ τότε ποιήσεσα, πλὴν ὡς 

αὐτά. ὁ μὲν οὖν νοῦς διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν πρεσβυτέροις μέρυς, οἷον ἡ σκυτικ ὑπόδημα ἐκ προσχίσματος. ἐξ ἑκα- 

ἦσιν ἡμῖν μᾶλλον ἐγγίνεται. μανθάνομεν δὲ θᾶττον νεώτε- 5 τέρε γὰρ γίνεται διττῶς, ἢ συντιθεμώνν καὶ φθειρομένου. 
ρϑι ὄντες διὰ τὸ μηδὲν πω ἐπίςασθαι. ὅταν δὲ ἐπιςώμεθα,, Διὰ τί τὸν φιλόσοφον τοῦ ῥήτορος οἴονται διαφέρειν; 9 

οὐκέτι ὁμοίως δυνάμεθα. δυνάμεθα δὲ ἔχεσθαι, καθάπερ ἢ ὅτι ὁ μὲν φιλόσοφος περὶ αὐτὰ τὼ εἴδη τῶν πραγμάτων 
καὶ μνημονεύομεν μᾶλλον οἷς ἂν ἔωθεν πρῶτον ἐντυγχώ- διατρίβει, ὁ δὲ περὶ τὰ μετέχοντα, οἷον ὁ μὲν τί ἐςιν ἀδὲ- 

γωμεν, ἔπειτα προϊούσης τῆς ἡμέρας ὑκέτι ὁμοίως διὰ τὸ κίαφ ὁ δὲ ὡς ἄδικος ὁ δεῖνα, καὶ ὁ μὲν τί ἡ τυραννίς, ὁ δὲ 
“- φ' ᾿ πολλοῖς ἐντετυχηκέναι. 40 οἷον τι ὁ τύραννος. 

᾽ »"5 ἈΨνῪ ,ὔ ,ὔ Ν Ἅ Ἁ Α 
6 Διὰ τί ἀνθρώπῳ πεις ἐον μᾶλλον ἢ ἄλλῳ ζῴῳ; πό- Διὰ τί οἱ Διονυσιακοὶ τεχνῖται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πονη- 10 

τερον ὥσπη Πλώτων Νεοκλεῖ ἀπεκρίνατο, ὅτι ἀριθμεῖν μό- ροΐ εἰσιν; ἢ ὅτι ἥκιστα λόγου σοφίας κοινωνῖσι διὰ τὸ περὶ 
ΣΕ ον ᾽ τ ΜῈ 

νον ἐχίξςαται τῶν ἄλλων ἔζων; ἢ ὅτι θεὸς νομίζει μόνον: τὰς ἀναγκαίας τέχνας τὸ πολὺ μέρος τῷ βίε εἶναι, καὶ ὅτι 

ἢ ὅτι μιμητικώτατον; μανθάνειν γὰρ δύναται διὰ τῶτο. ἐν ἀκρασίαις τὸ πολὺ τῷ βία εἰσίν, τὰ δὲ καὶ ἐν ὠπορίαις; 

Ί Διὰ τί οὐ χαίρομεν θεώμενοι οὐδὲ ἐλπίζοντες ὅτι τὸ .5 ἀμφότερα δὲ φαυλότητος παρασκευαςικά, 
τρίγωνον δύο ὀρθαῖς ἴσας ἔχει τὰς ἐντὸς γωνίας, οὐδὲ τῶν Διὰ τί οἱ ἐξ ἀρχὰς τῆς μὲν κατὰ τὸ σῶμα ἀγωνίας 11 
ἄλλων τῶν τοιότων ἀϑέν, εἰ μὴ τῇ θεωρίᾳ, αὕτη δὲ ὁμοίως ἄθλόν τι προὔύταξαν, σοφίας δὲ ὀθὲν ἔθηκαν; ἢ ὅτι ἐπιεικῶς 

ἐςὴν ἡδεῖα κἂν εἰ τρισὶν ὀρθαῖς ἢ πλείοσιν ἴσας ἔσχεν. ἀλλ' δεῖ τὸς κριταῖς, ἃ παρὰ διάνοιάν ἐςιν, ἢ μηθὲν χείρους τῶν 
ὅτι ᾿Ολυμπίῳ ἐνικῶμεν, καὶ περὶ τῆς ναυμαχίας τῆς ἐν ὠγωνιςῶν εἶναι ἢ κρείττας; εἰ δὲ ἔδει σοφίᾳ τὸς πρωτεύον- 
Σαλαμῖνι, χαίρομεν καὶ μεμνημένοι καὶ ἐλπίζοντες τοι- ἢ τας ἀγωνίζεσθαι καὶ ἄθλον προὐτέτακτο, κριτῶν ἂν ἠπόρεν 

αὔτα, ἀλλ᾽ οὐ τἀναντία τοῖς τοιούτοις. ἢ ὅτι ἐπὶ μὲν τοῖς αὐτοῖς, ἐπὶ δὲ τῶν γυμνικῶν ἀγώνων ἅπαντός ἐστι κρῖναι, 
τοιύτοις χαίρομεν ὡς γενομένοις ἢ οὖσιν, ἐπὶ δὲ τοῖς κατὰ τῇ ὄψει μόνῃ θεασάμενον. ἔτι δὲ ὁ ἐξ ἀρχῆς κατασκευαῖ- 
φύειν ὡς κατὰ ἀλήθειαν θεωρίας ἡδονήν, ὡς ἔχει, μόνην ἴων οὐκ ἐβόλετο τοιαύτην ἀγωνίαν προθεῖναι τοῖς “Ἕλλησιν, 
ἡμῖν ποιεῖν, τὰς δὲ πράξεις τὴν ὠπὸ τῶν συμβαινόντων ἀπ’ ἐξ ὧν ἔμελλον στάσεις καὶ ἔχθραι μεγάλαι ἔσεσθαι" οἷον 

“. αὐτῶν. ἀνομοίων οὖν ὑσῶν τῶν πράξεων, καὶ τὰ ἀποβαΐ- 25 οἱ ἄνθρωποι, ὅταν τις ἢ ἐκκριθῇ ἢ προσδεχθὴ εἷς τι τῶν 
νοντα ἀπ᾽ αὐτῶν γίεται τὰ μὲν λυτηρὰ τὼ δὲ ἡδέα" φεύ- κατὰ τὸ σῶμα ἀθλημάτων, ἡ πάντῃ χαλεπῶς φέρεσιν ἀδὲ 
γομεν δὲ καὶ διώκομεν καθ᾽ ἡδονὴν καὶ λύτην ἅπαντα. εἰς ἔχθραν καθίς ανται τοῖς κρίνεσιν, ὑπὲρ δὲ τῇ φρονιμωτέ- 

Δ υτι "γα (αι β, “Διὼ τί “μέχρι “ὑγείας πραγματεύονται, οἱ ἐκτρο: ρους ἢ μοχβηροτέρες εἶναι τοῖς κρίνουσι μάλιςα ὀργίζονται 

ἰσχναίνει γάρ, εἶτα ἐκ τύτε ξηραίνει, εἶτα ὑγείαν ἐποίησεν, καὶ ἀγανακτοῦσιν. στασιῶδες δὲ καὶ μοχϑηρὸν τὸ τοιοῦτόν 
εἶτα ̓  ταν πε, ἦξν. πότερον ὑκ ἔςι δυνατὸν ἐκ τότου γενέ ἐ τ ἔτι δὲ δεῖ τῆς ὠγωνίας τὸ ἄθλον Ἀρεῖττὸν: εἶναι. ἐπὶ μὲν 
σθαι. ἄλλο; ἅ εἰ δυνατόν, ἄλλης ἐπιςήμης, καὶ ἔ ἐσᾶ! ὅ τιξ γὰρ τῶν γυμνικῶν ἀθλημάτων τὸ ἄθλον αἱρετώτερον καὶ βέλ- 

ἐξ ὑγείας ποιήσει ἄλλο τι; εἰ δὴ γίνεται ἐκ τῶν ἐναντίων τιον τῆς ἀγωνίας" σοφίας δὲ τί ἂν ἄθλον βέλτιον γένοιτο; 
» “ -͵ ᾿ .-. ἃ ὰ ἌἈ ε ΄ὔ ΈΑΦ. -» “γ᾿ Λ δσ 

καὶ τῶν μεταξύ, δῆλον ὅτι ἀρρωςεῖ, ἡ ξηρότερος ἢ ὑγρό- Διὰ τί ἄλλο νοεῖ καὶ ποιεῖ ἄνθρωπος μάλιςα; ἢ ὅτι 12 
γ “»" Ψ ἈΝ.» ΄ ς ΄, "᾿"» ἴων ἕ Ὁ ΠΑ ΡΣ ΄ λν ἢ ὲ “ “ τερος ἥ τι τοῦτον. ποιεῖ δὴ ἐκ ψύχους ἧττον σφόδρα, καὶ τῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη; ἢ ὅτι ὁ μὲν νοῦς πολλῶν 

τέλεον ὡδὶ θερμὸν καὶ ὡδὶ ξηρὸν ἢ ὑγρὸν μεταβαῖνον ἐκ 35 ἐςΐν, ἡ δὲ ὄρεξις ἑνός; ὁ μὲν ἦν ἄνθρωπος τῷ νῷ τὰ πλεῖςα 
τῶν ἐναντίων, ἢ μεταξύ, ἕως ὧν ἔλθη εἰς τὸ ὕτως ἔχειν, ὃ ζῇ, τὰ δὲ θηρία ὀρέξει καὶ θυμῷ καὶ ἐπιθυμίᾳ. 
ἦν τῷ ὑγιαίνειν" ἔκ τε τούτου οὐ πέφυκεν ἄλλο τι ὃν ἢ τὸ Διὰ τί φρόνιμοί τινες κτώμενοι ὁ χρώμενοι διατελᾶσιν; 13 
μεταξύ. δύναται μὲν οὖν ποιῆσαι ὁ ἔχων. ὡς γὰρ ἦλθεν, πότερον ὅτι τῷ ἔθει χρῶνται; ἢ διὰ τὸ ἐν ἐλπίδι ἡδύ; 

ἀναλῦσαι δύναται καὶ ἀπελθεῖν, ὁ μὴν ἥ γε τέχνη τούτου ὅτι ἡ αἴσθησις καὶ καὶ διάνοια τῷ ἠρεμεῖν τὴν ψυχὲὸν 14 
ἐς. ἀεὶ γὼρ βέλτιον. ὥςε δὲ ἄλλη, οὔτε αὐτὴ ποιήσει 40 ἐνεργεῖ" ὃ καὶ ἡ ἐπιςήμη δοκεῖ εἶναι, ὅτι τὴν ψυχὴν ἴςησιν" 

3. τὸ] καὶ τὲ Χ 5. ΠΠ 6. πως ᾿σοάϊοεβ. 11. πιςέον Χ5. 1} 16. ὀρθὰς ἐ. 1 17. τῇ] τις “. 1} 18. ἡδεῖα τηᾶγρο Χ 5, ἰδία Χογίμα. ἃ 51. 

οὐ οἵ ἐ ἢ 22. ὅπως {. ΠΠ 25. ἀνομοίων --- 26. αὐτῶν οτα ἐ. Π 29. ἐκ τυ τέτυν ἐ. ἢ 31. τις] τῆς ὁ. Π 34. δὲ Χία, {[ω85. τέλεον] τέβον ἐ. 

Ὡ. οἰλίας (. Π ἂν οἵα ὁ. ΠΠΓ ἡ. προσχήματος Χα. ἢ 6. διαφέρον ἐ. Π 13. τὸ οἵα {. [Π 21. αὐτῷ ἐ. ΤΠ 22. ὁ οτχ ὁ. ἢ 24. γίεσθαι 
Χο. 30. ἀγωνίσεως ἐ. ΠΠ 34. ἢ -- 35. ἐςίν ογὰ Χοι. || 35. ἑνὸς] ἐνίοις Χοί. ἢ 36. καὶ δῖα θυμῷ οι .1“ἐ. ἢ 39. ὅτι] λείπει ἡ ἀρχὴ 

τοιαύτη. Διὰ τί οἱ βαθέως καὶ ἥδιςα καθεύδοττες οὐδὲν ἐνύχγιον ὁρῶσιν; ἢ ταλῦρο “ζ5. 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΊἝΒΩΝ Α. 

Ι κιυμένης γὼρ καὶ φερομένης ὅτε αἰσθέσθαι ὅτε διανοηθῆναι 
ν᾿! 

δυνατόν. διὸ καὶ τὰ παιδία, καὶ οἱ μεθύοντες καὶ οἱ μαι- 
νόμενοι ἀνόητοι" δια γὼρ τὸ πλῆθος τὸ θερμῷ τοῦ ἐνυπάρ- 
αντος πλείστη κίνησις αὐτοῖς καὶ σφοδροτάτη συμβαίνει, 
ληγούσης δὲ ταύτης ἐμφρονέξεροι γίνονται" ἀταραχν χαρ 5 
σης τῆς διανοίας μᾶλλον ἐφιςάναι δύ δύνανται αὐτήν. οἵ τ᾽ 

ὦν τῷ καθεύδειν ἐνυπνιαζόμενοι ει ἱξαμένης τ τὰς διανοίας, καὶ 
καθ᾽ ὅσον ἠρεμεῖ, ὀνειρώττεσιν. μάλιςα γάρ ἐν τοῖς ὕπνοις. 

ἡ ψυχὴ κινεῖται. περιιςα μένα γὰρ τῷ θερμῆ ἐκ τοῦ ὦλλον 

ΔΑ. 951 

ὑγρῇ. ἢ ὅτι τὸ ἔλαττον θερμὸν φθείρεται ὑπὸ τῷ πλείονος: 
ὁ δὲ ὀφθαλμὸς τριφθεὶς πλείω λαμβάνει θερμότητα τῆς ἐν 
τῇ ῥινί. διὰ τῦτο δὲ κἀν τις αὐτὴν τὴν ῥῖνα τρίψῃ, παύε- 
ται ὁ πταρμός. 

Διὰ τί τῷ ἑνὶ ὀφθαλμῷ ὠκριβέστερον ὁρῶσιν ἢ τοῖν 2 
δυοῖν; ἢ ὅτι πλείους ὅσαι κινήσεις τοῖν δυοῖν γίνονται, οἷον 

τοῖς διεςραμμένοις; ὕκυν μία ἡ κίνησις, τοῦ δὲ ἑνὸς ἁπλῇ. 
ἧττον ἦν ὁρῶσιν ἀκριβέςερον. 

Διὰ τί ὀργιζόμενοι μὲν τὸς ὀφθαλμὸς μᾶλλον ἐκιδι- ὃ 

σώματος εἰς τὸν ἐντὸς τόπον, τότε πλείςη καὶ σφοδροτάτη 10 δόασι πρὸς τὸ ἐρυθριᾶν, αἰσχυνόμενοι δὲ τὼ ὦτα; ἢ διότι 
χδησις ὑπάρχει, οὐχ ὥσπερ οἱ πολλοὶ ὑπολαμβάνεσι τότε 
ἠρεμεῖν καὶ καθ᾿ αὑτὴν εἶναι, καὶ μάλις.α ὅταν μηδὲν ἴδωσιν 
ὀύτνιον. συμβαίνει δὲ τὐναντίον" διὰ γὰρ τὸ ἐν πλείς κινή- 

σει εἶναι καὶ μηδὲ κατὼ μικρὸν ἠρεμεῖν, οὐδὲ διανοεῖσθαι 
δύναται. ἐν πλείστῃ δὲ κινήσει, ὅταν ἥδιςα καθεύδη, εἰκό- 15 

τως ἐστίν, ὅτι τότε μάλιςω καὶ πλεῖξον θερμὸν ἀθροίζεται 
ἐς τὸν εἴσω τόπον. ὅτι δὲ ἐν τῇ κινήσει οὖσα ἡ ψυχὴ οὐ 

μόνον ὕπαρ ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν τοῖς ὕπνοις δύναται διανοεῖσθαι, 
κάκεννο σημεῖον" ἐν γὼρ τοῖς μετὼ τὴν πρόσεσιν τῶν σιτίων 

οἱ μὲν καταψύχονται ἐν τῇ αἰδοῖ (ἐν ὀφθαλμοῖς γὰρ αἰδώς) 
ἀντιβλέπειν οὐ δύνανται; καὶ ἡ δειλία κατάψυξίς τίς ἐς ν 

ἐνταῦθα. μεθίςαται δὲ εἰς τὐναντίον τῷ ἔμπροσθεν τὸ ὄὅπι- 
σθεν. τὼ δὲ ὦτα ἀντίκειται" διὸ καὶ μάλιστα ἐρυθριῶσιν 
αἰσχυνόμενοι. ἐν δὲ τῷ κνήθεσθαι ἐπὶ τὸ αἰσθητικώτερον 
καὶ κινητρκώτερον ἡ: βοήθεια ὡς ἀδικεμόνε᾽ φοβυμέώνοις γὼρ 
ἐνταῦθα ἐκλείπει μάλις α. 

Διὰ τί [ ϑατέρυ καταληφθώτος ὀφθαλμῦ ὁ ὁ ἕτερος ἀτε- ἃ 
νίζει μᾶλλον; ἢ διότι ἐκ ταὐτοῦ ἤρτηνται αἱ ἀρχαὶ τῶν 

ὕπνοις ἥκιςα ἔςιν ἐνύπνια ὁρᾶν. τότε. δὲ μάλιςα συμβαΐ. 2 ὀφθαλμῶν; θατέρα οὖν κινεμών καὶ ἡ κοινὴ ἀρχὴ κινεῖται, 

νει κινεῖσθαι αὐτὴν διὰ τὴν ἐπεισενεχθεῖσαν τροφήν. τό τε 

ἐγύχνιόν ἐστιν, ὅταν διωανουμένοις καὶ πρὸ ὀμμάτων τιθεμέ- 
νοις ὕπνος ἐπέλθῃ. διὸ καὶ ταῦτα μάλις ὁρῶμεν ᾧ πράτ- 
τομὲν ἢ μέλλομεν ἢ βελόμεθα" περὶ γὰρ τούτων μάλιςα 

ἐκείνης δὲ κινυμένης καὶ ὁ ἕτερος. ληφθέντος οὖν θατέρε ἡ 
κίνησις κινήσει αὐτόν, ὥςε δύναται ἀτενίζειν μᾶλλον. 

Διὼ τί οἱ ἐκ γενετὴς τυφλοὶ ὁ γίνονται φαλακροί; ἢ 5 
ὅτι πημαίνει τὰ ὄμματα ὑγρότης οὖσα πολλὴ ἐν τῷ περὶ 

πλειςάκις λογισμοὶ καὶ φαντασίαι ἐπιγίνονται. καὶ οἱ βελ- 25 τὴν κεφαλὴν τόπῳ; διὸ τῶν ῥευματυιῶν εἰς τὸς ὀφθαλμὺς 
τὸς βελπίω τὰ ἐνύπνιω ὁρῶσι διὰ ταῦτα, ὅτι καὶ ἐγρηγο- 
ρότες περὶ βελτιόνων διανοῦνται, οἷ δὲ χεῖρον ἢ τὴν διάνοιαν 

ἢ τὸ σῶμα διωκείμενοι χείρω. καὶ γὼρ ἡ τῷ σώματος διά- 
ϑεσις πρὸς τὴν τῶν ἐνυπνίων φαντασίαν συμβλητικόν" τοῦ 

τάς τε περὶ τοὺς κροτάφους φλέβας κάεσι, πυκνῦντες τὸς 
τῶν ὑγρῶν πόρες, καὶ ξύνσι τὴν κεφαλήν, διατέμνοντες τὸ 
ἐν αὐτῇ δέρμα. ἐπεὶ ἦν πημαίνει τὸς ὀφθαλμὸς τὸ ἐν αὐτῇ 
περίττωμα γινόμενον, κωλύοι ἂν αὐτὸς ταὐτὸ τῦτο ἐξ ὠρ-᾿ 

γὰρ νοσοῦντος καὶ αἱ τῆς διανοίας προθέσεις φαῦλαι, καὶ 30 χῆς γίνεσθαι, πλέον συνις μενον ἐν αὐτῇ. ἐπεὶ δὲ ἐκ πε- 

ἔτι διὰ τὴν ἐν τῷ σώματι ταραχὴν ἐνῆσαν ἡ ψυχὴ οὐ δύ- 
ναται ἠρεμεῖν. οἱ δὲ μελαγχολικοὶ διὰ τῶτο ἐξάττεσιν ἐν 
ταῖς ὕπνοις, ὅτι πλείονος τῆς θερμασίως οὔσης μᾶλλον τοῦ 
μετρίου ἡ ψυχὴ ἐν κινήσει, σφοδροτέρας δὲ τῆς κινήσεως 
ὕσης ὁ δύνανται καθεύδειν. 

ΛΑ. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΟΦΘΑΛΜΟΥ͂Σ. 

Διὰ τί τρίψαντες τὸν ὀφθαλμὸν παυόμεθω τῶν πταρ- 
ἢ ὅτι ἀναπνοὴ ταύτῃ γίεται τῷ ὑγρῷ; δακρύει γὰρ μῶν: 

ριττωμάτων θρὶξ ᾧφύεται, τοῦτο δὲ ἐν τῇ τῶν τυφλῶν κε- 
φαλῇ ἐκ γενετῆς ἐςὶ πολύ, εἰκότως ὑκ εἰσὶ φαλακροί. 

Διὼ τί οἱ ἐξόφθαλμοι καπνίζονται μᾶλλον; ἢ ὅτι τώ- 6 
χιςα προσπίπτει πρὸς τὰ προέχοντα: 

Διὰ τί εἰς μὲν τὰ δεξιὰ ὠμφοτέρας τὰς ὄψεις ἅμα ἢ 
διαςρέφειν δυνάμεθα, καὶ εἰς τὼ ἀριςερὰ καὶ πρὸς τὴν ῥῖνα, 
καὶ εἰς τὸ ὠριστερὸν δὲ ἢ τὸ δεξιὸν τὴν ἑτέραν, ἅμω δὲ εἰς 
τὸ δεξιὸν καὶ ὠριςερὸν ἀδυνατοῦμεν; ὁμοίως δὲ καὶ εἰς τὸ 
κάτω καὶ εἰς τὸ ἄνω" ἅμα μὲν γὰρ ἐπὶ ταὐτὸ δυνώμεθα, 

ὁ ὀφθαλμὸς μετὰ τὴν τρῖψιν' ὁ δὲ πταρμὲς διὰ πλῆθος 20 χωρὶς δὲ ὕ. ἢ ὅτι αἱ ὄψεις δύο σαι ὁμοίως ἐξ ἑνὸς συνήρ- 

1. ὅτε δ] ὑδὲ ὃ. Χοί. 1] 8. τὸ οπὶ {. ΠΟ 12. ὅτε οοἀϊοα8. ΠΠ 19. πρόεσιν Χ'εἰ. Π 26. καὶ οἱ ἐγρ. Χ.“ἱ. ἢ 385. ὕσης οτὰ 1.5. ἢ δύ- 
αται Χο), 

4. τὸ αὐά ν. 1] 8. τράψῃ οπὶ ἐ. ΠΟ 7. μία] μᾶλλον ἐ. 1} 9. μάλιςα ΧΎΤοι. ᾿ 11. τῶ αἰδοίω Κι. ἢ 42. δύναται Χία. ΠΠϊ τις οπὴ 
ἕν. ἢ ἡ. ἀντίκεινται Χα, {Π|15. κνήθεσθα!] ὀργίζεσθαι ν. ἢ 16. κινητικώτατον ᾿- Π φοβέμενος ν. ἢ 23. 
{. Κ 37. δὲ ἀπίθα εἰς οπχ ὁ. [Π 428. ἀριςερὸν καὶ δεξιὸν ΧΖ σἱ. 

ἢ οπι Χογοί. || 3Δ. προπίπτει 
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988 ΠΡΟΒΛΗΜΜΑΤΩΝ ΔΑ. 

μένοις γράφωσι τοῖς ὄμμασι, διασπωμόώη ἡ ὄψις ἀμβλὺ 
ὁρᾷ, ὕτω δὲ ὠθρόως προσπίπτει" γωνίαν δὲ μικρὰν ποῦσα 
ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ μικρὰ γράφειν. 

Διὰ τί ὀφθαλμιάσαντες ἔνιοι ὀξύτερον ὁρῶσιν; ἣ διὰϑ 

5 τὸ ἀποκεκαθάρθαι τὼ ὄμματα; πολλάκις γὰρ ἡ ἔξω πυ- 

δὶ ἀρχὴ ἀμφοῖν ἀν ἀκολυθοίη" ὅ ὅπερ ἀδύνατον. ἡ δὲ δια- κνότης ὠποστέγει τὴν ὄψιν, ἀποδακρύσαντι δὲ λύεται. διὸ 
ςροφή ἐςι τῶν ὀμμάτων διὰ τὸ ἀρχὴν ἔχεν τὼς σφαίρας, καὶ τὸ ὠποδαάκνεσθαι συμφέρει, οἷον κρόμμνον" θάτερον δὲ 
καὶ μέχρι τῇ ςρέφεσθαι εἰς τὰ ἄνω καὶ κάτω καὶ εἰς πλώ- πολέμιον, οἷον ὀρίγανον. 
γιον. ὅταν ἦν ἔχεσαι ὡς ἀν ὁμοίως ἔχοιεν τῇ θέσει ἀλλή- Διὰ τί τῇ μιᾷ ὄψει ἀπωθέστεροι; ἢ διότι ἔλαττον ἡ 10 
λαις, καὶ ἐν μέσῳ τῷ ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ κάτω κινεῖσθαι, καὶ το ψυχὴ πάσχει, ὥςε ἔλαττον τὸ πάθος. 
εἰς πλάγιον ἐπὶ τοῦ αὐτῇ σημείας ἑαυτῶν λάβωσι τὴν ὄψιν, Διὼ τί τοῖς διισταμέοις δύο φαίνεται; ἢ διότι οὐκ 11 

ὠφικνεῖται ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον ἑκατέρου τῶν ὀμμάτων ἡ 

ὅσαι δὲ ἐπὶ ταὐτῷ σημείς λάβωσι τὰς ὄψεις, ὠδιάςροφοι κίνησις; ὥσπερ οὖν δύο ὁρῶν τὸ δὶς ὁρῶν οἴεται ἡ ψυχ. 
μέ εἰσι, διαφέρυσι δὲ ἀλλήλων. καΐτοι κρύπτεται τῷ μέ- ὅμοιον καὶ ἐπὶ τῶν δακτύλων τῆς ἐπαλλάξεως" δύο γὰρ 
λανός τι καὶ τοῖς ἄνω βάλλυσι τὰ λευκώ, οἷον μελλέπταρ- 15 τὸ ἣν δοκεῖ ὡς δὶς ὡπτομένῃ ἑνί, 

μοι" ἕτεροι δὲ εἰς τὸ πλάγιον, ὥσπερ οἱ μανικοί, οἱ δὲ εἰς Διὼ τί οὐ διαφέρουσιν αἱ αἰσθήσεις αἱ ἐν τοῖς δεζιοὶς 12 
τὸς μυκτῆρας, ὥσπερ τὼ τραγικὰ πρόσωπα καὶ οἱ ςρυφνοί τῶν ἀριστερῶν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις πᾶσι κρείττω τὰ δεξιά; 
σύννεν γὰρ τὸ βλέμμα. ὅσοι δὲ μήθ᾽ ὁμοίως κειμένων τῶν πότερον διὰ τὸ ἔθος, ὅτι εὐθὺς ὁμοίως ὠμφοῖν ἐθιζόμεθα 
σφαιρῶν ἐπὶ ταὐτῷ σημείῳ ἔχυσι τὰς ὄψεις, ἢ ὁμοίως μὲν αἰσθάνεσθαι; τὰ δὲ δεξιὰ τῷ ἔθει δοκεῖ διαφέρειν, ἐπεὶ ἐθι- 
κειμένων μὴ ἐπὶ τῷ αὐτῷ δέ, οὗτοι διεςραμμένοι εἰσίν" διδὸ 20 σθεῖσιν ἀμφιδέξιοι γίνονται. ἢ ὅτι τὸ μὲν αἰσθάνεσθαι πά- 
ὑποβλέπυσι καὶ συνάγυσι τὰ ὄμματα. πειρῶνται γὰρ ἐπὶ σχειν τί ἐστι, τὰ δὲ δεζιὼ διαφέρει τῷ ποιητικώτερα εἶναι 
ταὐτὸν καταςῆσαι σχῆμα τὴν σφαῖραν. ὥςε τὸν μὲν ἐῶσι, καὶ ἀπαϑέςερα τῶν ἀρις ρῶν. 
τὸν δὲ σχηματίζουσι τῶν ὀφθαλμῶν. ἐὰν γὼρ μὴ κατ' Διὼ τί ἐν μὲν τοῖς ὥλλοις κρείττω τὰ δεξιά, ἐν δὲ 18 

αὐτὸ σημεῖον τεθῶσιν αἱ ὄψεις, ἀνάγκη διεστρώφθαι. ὥσ- ταῖς αἰσθήσεσιν ὅμοια; ἢ διότι ταῦτα μὲν ὁμοίως ἐϑιζόμεθα 
περ γὰρ τοῖς ὑποβάλλεσιν ὑπὸ τὸν ὀφθαλμὸν [τὸ ἕν] δύο 25 κατ᾽ ἀμφότερα͵ τῷ ἔθει; ἔτι τὸ μὲν αἰσθάνεσθαι πάσχειν 
φαΐύεται (καὶ γὼρ ἐκείνοις κεκίνηται ἡ ἀρχή), καὶ τούτοις τί ἐςιν, ἡ δὲ τῶν δεξιῶν διαφορὰ τῷ εἰς τὸ ποιεῖν καὶ οὐκ 

ὁμοίως. ἐὰν μὲν οὖν ἄνω κινηθῇ ὁ ὀφθαλμός, τὸ πέρας εἰς τὸ πάσχειν. 
κάτω τῆς ὄψεως γίνεται, ἐὰν δὲ κάτω, ἄνω τὸ πέρας. ἐν Διὼ τί τὸ γυμνάζεσθαι ὠσύμφορον πρὸς ὀξυωπίαν; καὶ 14 
δὶ δὲ ὀφθαλμῷ μεθισταμένῳ κινεῖσθαι μὲν τὸ ὁρώμενον ὅτι ξηρὸν ποιεῖ τὸ ὕμμα ἡ γυμνασία, ὥσπερ καὶ τὸ ἄλλο 
δυκεῖ διὼ ταῦτα ἄνω ἢ κάτω, ὅτι καὶ ἡ ὄψις, δύο δὲ οὐ 3. σῶμα; ἡ δὲ ξηρότης σκληρύνει τὸ δέρμα, πᾶν, ὥςε καὶ τὸ 

φαΐνται, ὧν μὴ δύο αἱ ὄψεις ὦσι, καὶ διαστρέφει. ἐπὶ τῇ κόρῃ. διὸ καὶ οἱ πρεσβῦται ὑκ ὀξὺ ὁρῶσιν" καὶ γὰρ 
τοιαύτη μὲν τῷ ἑτεροφθάλμῳ γίνεται, ὥστε δύο φαίνε- τῶν γερόντων σκληρόδερμα, ὥμω δὲ καὶ ῥυσά, ὥςε ἐπικω- 
σθαι" κατὼ τὴν θέσιν δὲ γίνεται τῷ μὴ κατὰ μέσον τοῦ λύπτεται ἡ ὄψις. 
ὄμματος. κεῖσθαι. Διὰ τί οἱ μύωπες βλέπεσι μὲν ὧς ὀξύ, γράφουσι ν 45 

Διὼ τί οἱ μύωπες, μικρὼ γράμματα γράφουσιν; ὦτο- ὃς μικραί; καίτοι τὸ μυιρὸν ὀξὺ βλέποντος καθορᾶν ἐ ἐστί. ἣ 

τηνται; ὅσα δὲ τοιαῦτα, ἄκρε θατέρυ κινυμένε ἀνάγκη θώ- 
τερον ἀκολουθεῖν ἐπὶ ταὐτό. τῷ γὰρ ἑτέρῳ ἄκρῳ ἡ ἀρχὴ 
θάτερον ἄκρον. εἰ ὃν τὸ ἐν ἀδύνατον ἅμα εἰς τἀναντίω κι- 
νεῖσθαι, ἀδύνατον καὶ τὰς ὄψεις. τὰ μὲν γὰρ ἄκρα εἰς 
τἀναντία ἂν κινοῖτο, εἰ τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω κινοῖτο, ἡ 

αὗται μὲν ἀδιαστροφοί τε καὶ μάλιστα ἀκίνητοι τῇ θέσει" 

- 

πον γὰρ τὸ μὴ ὀξὺ ὁρῶντως ποιεῖν ἔργον ὀξὺ ὁρώντων. πό- 
. ΄ ’ὔ ΝῚ ,ἷ ᾽ν Ψ » ΄ « τερον ὅτι μεγάλα φαίνεται τὰ μικραί, ἐὼν ἢ ἐγγύς" οἱ δὲ 

προσάγοντες γρώφεσιν; ἢ διὰ τὸ συνάγοντας τὰ βλέφαρα 
ψΨ ,»ν ν “-γγ . Υ γράφειν; δι᾿ ἀσθένειαν γὰρ τὰς ὄψεως, ἀν μὲν ἀναπεπτα- 

διότι ἀσθενῆ ἔχοντες τὴν ὄψιν συνάγουσι τὰ βλεφαρὼ εἰς 
, »2, 7 ν,  "ν «τ “ «Ὅν μικρόν; ἀθρόα, γὰρ ἐξιῦσα καὶ ὄψις μᾶλλον ὁρᾷ, ἀναπεπτα- 

μένε δὲ τῷ ὄμματος διασπᾶται. διὰ μὲν ὧν τὴν ἀσθώειαν 
συνάγουσι τὸ βλέφαρον, διὼ δὲ τὸ ἐκ μικροῦ ὁρῶν μικρὸν 

2. ταυτῷ ἰ, τὸ αὐτὸ Χο. 1] ἀ. καὶ οπι Χο. 1] 5. ἂν κινοῖτο} ἀντικινοῖτο οοάϊοα5. ΠΟ 6. ἀκολνθῆ {. Π}Π᾿ 8. εἰς ροδὲ καὶ οτχ «1.5. ἢ 
πλάγια Χίο(. ἢ 12. κάλλιστα {. ἢ ἀκίνητα ἐ, ἀκίνηται Χ5. ᾿ 14. τῶ] τὸ 1. 1] 20. μὴ] καὶ Χο. Π 22. ταὐτὸ 775, ταυτῷ {. ἡ 23. μὴ 
“ὰρ 76. 1} 25. ὑπὸ] τυ Χ΄. 775 χυϊὰ μαρδαϊῖ, ποι Ἰἰχαδῖ. {[|τὸν οτὰ ἔ. ἢ τὸ ἣν οπὶ Δ 76ι. ΠΠ 27. ὁ 
31. ἰὼν Χο. ἢ 33. δὲ] καὶ ἐ. ΠΠ 36. τὸ] τὺς Χοί. 

2. προσπίπτειν Δα. Π μακρὰν Χο. Π ἅ. ὀφθαλμόσαντες ν. 1] 5. ἀποκεκάρθαι Χια, 

οἷῃὴ 75. || 30. ταὐτὸ Ζο(. ἢ 

κεκάρθαι {. ἢ 12. ἰπὰ Χο. ἃ 13. ὁρᾶν ἀπιῖα τὸ 
οτχ Χο. |Π΄ 24. ἰθιζόμεθα ὁμοίως Χ4. ] 29. αἷμα Χο. 30. σκληρότης Χοζοίν. 
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μέγεθος ὁρῶσιν. ὅσον δὲ ὁρῶσι μέγεθος, τοσῆτον καὶ γρά- τεραι μὲν αἱ ὄψεις συμπίπτυσαι, καθάπερ λέγωσιν οἱ περὶ 
φουσιν. τὰ ὀπτικά, ταραχὴν παρέχειν, ἐπειδὰν. δὲ τῇ μιᾷ θεω- 

ἰῖ. Διὰ τί οἱ ἱ μύωπες, συνοΐγοντες τὼ βλέφαρα ὁ ὁρῶσιν: ἅ ρῶμεν, πρὸς εὐθεῖαν τὴν ὄψιν, ὥ μόν “ρὸς κανόνα, μᾶλλον 
δ᾽ ἀσθένειαν τῆς ὄψεως, ὥσπερ καὶ οἱ πρὸς τὰ πόρρω τὴν φαίνεται τὸ εὐθύ. 
χιΐα προσάγοντες, οὕτω καὶ τὰ βλέφαρα πρὸς τὼ ἐγγὺς 5 Διὼ τί ὁ καπνὸς τοὺς ἐφϑαλμοὺς μῶλλον δάκνει; ἢ. 21 

«προστίθενται ὥσπερ χεῖρα; τῦτο δὲ ποιῶσιν, ἵνα ἀθροωτέρα ὅτι μένοι ἀσθενέξατοι: ἀεὶ γὰρ χὰ ἔσω τῷ σώματος ἀσθεν 
ἡ ὄψις ἐξίῃ, δι’ ἐλάττονος ἐξιοῦσα, καὶ μὴ εὐθὺς ἐξ ἀνα- νέξατα. σημεῖον δὲ ὅτι καὶ τὸ ἦξος καὶ ἕκαστον τῶν δρε- 

πεπταμώκ ἐξιίῆσα διασπασθῇ. ὁρᾷ δὲ ἡ πλείων μεῖζον. μέων τὴν μὲν ἔξω σάρκα ἀ δάκνει, τὴν δὲ ἐντός, ὅτι ἀραιο- 
ΠΠ Διὰ τί εἰς τὸ πλάγιον κινῦσι τὸν ὀφθαλμὸν ὁ φαίε- τάτη τοῦ σώματος καὶ μάλις᾽ ἔχει πόρος" αἱ γὰρ ὄψεις 

ται δύο τὸ ἕν; ἢ ὅτι ἐπὶ τῆς αὐτῆς γίνεται γραμμῆς ἡ 10 διά τινων πόρων ἐκκίπτυσιν, ὥςε τὸ ἔσω δηκτικώτατον ὠπὲ 

ἀρχή; δύο δὲ φαίνεται ταύτης μεταβαλλύσης ἄνω ἢ κάτω. τῆς σαρκὸς ἀποπίπτει. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ κρόμμυον, καὶ ὅσα 
εἰς δὲ πλάγιον οὐδὲν διαφέρει, ἐὰν μὴ ἅμα καὶ ἄνω. τί ἄλλα δάκνει τοὺς ὀφθαλμούς. τὸ δὲ ἔλαιον μάλιστα τῶν 

ὶ ἐπὶ μὲν τὴς ὄψεως ἔστιν ὥστε φαίνεσθαι τὸ ἐν δύο, ὧν ὑγρῶν, ὅτι λεκτομερέςατον" τοιὗτον δ᾽ ὃν εἰσδύνει διὰ τῶν 
τως τεθῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ πρὸς ἀλλήλους, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλ- πόρων" τὸ δ᾽ ὄξος ἐν φαρμάκῳ τῇ ἄλλῃ σαρκί. 
λων αἰσθήσεων οὐκ ἔστιν; ἢ καὶ ἐπὶ τῆς ἁφῆς γύεται τῇ 15 Διὼ τί ὁ  ἐφθαλμὸς μόνον τοῦ σώματος, ἀσϑενές᾽ατος 22 

ἐπαλλάξει τῶν δακτύλων τὸ ἂν δύο; ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων οὐ ὦν, ἃ ῥιγοῖ; ἢ ὅτι πίων ἐςὶν ὁ ὀφθαλμός, σαρκὸς δὲ ἐθώ;: 
ἥδεται, ὅτι οὔτε ἔξω ἀποτεινομένων αἰσθάνεται, οὐδὲ δύο. τὼ δὲ τοιαῦτα ἀριγά ἐςιν. οὐ γὰρ δὴ ὅτι γε πῦρ ἐστὶν ἡ 
γύεται δὲ διὰ τῦτο διόπερ καὶ ἐπὶ τῶν δακτύλων" μιμεῖς ὄψις, διὼ τῦτο ὦ ῥιγοῖ. ᾧ γὰρ τοῖτόν γέ ἐς: τὸ πῦρ ὥστε 
ται γὰρ τὴν ὄψιν. θερμαίνειν. 

18. Διὼ τί τῇ μὲν ἄλλε σώματος τὰ ἀριςερὰ ὠσϑενές ερα,, 20 Διὼ τί δάκρυα, ἐὰν μὲν κλαίοντες ἀφίωμεν, ϑερμαά23 
τῶν δὲ ὀφθαλμῶν ὅ, ἀλλ᾽ ὁμοίως ὀξύ; ἢ ὅτι τὼ μὲν δεξιὰ ἐςιν, ἐὼν δὲ πονοῦντες τὸς ὀφθαλμοὺς δακρύωμεν, ψυχρά; 
τῷ ποιητικὼ εἶναι διαφέρεσι, τῷ δὲ παθητικὼ ἀ διαφέρεσιν; ἢ ὅτι τὸ μὲν ἄπεπτον ψυχρόν, τὸ δὲ πεπεμμένον. θερμόν; 
αἱ δὲ ὄψεις παθητικαΐ, ἡ δὲ μαλακία ὅλως πᾶσά ἐςιν ἐξ ὠκεψίας, καὶ τῶν τοὺς 

(9. Διὰ τί τῇ ὄψει πρὸς μὲν τὰ ἄλλα ἀτενίζοντες χεῖρον ὀφθαλμοὺς πονόντων ἄπεπτόν ἐςι τὸ δάκρυον" διὸ ψυχρόν. 
διατιϑέμεθα., πρὸς δὲ τὰ χλωρὰ καὶ ποώδη, οἷον λαΐχανα 25 διὼ τῦτο καὶ οἱ ἰατροὶ οἴοντωι σημεῖον εἶναι μεγάλης νόσου 
καὶ τὰ τύτοις ὅμοια, βέλτιον; ἢ ὅτι πρὸς μὲν τὸ λευκὸν καὶ τὸς ψυχρὸς ἱδρῶτας, τοὺς δὲ θερμὸς τόναντίον ἀπαλλακτι- 
μέλαν ἥκιστα δυνάμεθα ἀτενίζειν (μφω γὼρ λυμαίνεται κύς. ὅταν μὲν γὼρ ἢ τὸ περίττωμα πολύ, οὐ δύναται τὸ 
τὴν ὄψιν), τὰ δὲ τοιαῦτα τῶν χρωμάτων μέσον ἔχει τού- ἐντὸς θερμὸν πέττειν, ὥστε ἀνάγκη ψυχρὸν εἶναι" ὅταν δὲ 
των" διὸ μετρίως τῆς ὄψεως διατιθεμένης ὑδὲ ἐξαδυνατῶμεν ὀλίγον, κρατεὰ γίνονται δὲ ὧς τῶν περιττωμάτων αἱ ἀρ- 
αὐτῇ, βέλτιον δὲ διατιθέμεθα. τάχα δὲ ἴσως καθάπερ ἐπὶ 3) ρωστίαι. 
τῶν σωμάτων σφοδρότερον πονῆντες χεῖρον ἔχομεν, τὸ μέ- Διὰ τί ποτε εὐκινήτων ὄντων τῶν δεξιῶν μερῶν ζω 
κὸν δὲ βέλτιςα διατίθησι, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὴν ὄψιν. ὀφθαλμὸς ὁ ἀριστερὸς μᾶλλον τοῦ δεξιοῦ συνώγεται; ἢ 
τρὸς μὲν γὼρ ςερεὰ ἀτενίζοντες πονέμεν αὐτήν, πρὸς δὲ τὰ ὅτι τὼ ἀριστερὰ πάντα ὑγρότερα τῶν δεξιῶν ἐστί, τὰ δὲ 
ὑγρὰ μηδενὸς ἀντιφράττοντος ὁ διαπονῶμεν. τὰ δὲ χλωρὰ ὑγρότερα μᾶλλον συνάγεσθαι πέφυκεν" εἶτα εἰς τὸ δεξιὸν 

ςερεά τε μετρίως, καὶ ὑγρὸν ἐν αὐτοῖς ἱκανόν. διὸ βλάπτει 35 μᾶλλον ἀποτελεῖν δύναται, τοῦ ὠριστεροῦ Τναμοον καὶ 
τε ὑϑέν, καὶ διαναγκάζει τὴν ὄψιν πρὸς τύτοις εἶναι διὰ τὸ καθ᾽ αὐτό, 
Ὅν τῷ χρώματος κρᾶσιν σύμμετρον ἔχειν πρὸς τὴν ὄψιν. Διὼ τί ἀμφότεροι κατὰ ἀσθένειάν τινα τῶν ὀφθαλ 25 

Ὁ ΑΔΑιὰ τί τὰ μὲν ἄλλα ἀμφοτῴοις τοῖς ὀφθαλμοῖς ᾿ μῶν. διακείμενοι, ὅ τε μύωψ καὶ ὁ πρεσβύτης, ὁ μὲν ἐγγὺς 
μᾶλλον ὁρῶμεν, τὸ δὲ εὐθὺ τὸ ἐπὶ τῶν ςίχων τῷ ἑνὶ προσ- προσώγει, ἄν τι βούληται ἰδεῖν, ὁ δὲ πόρρω ὠπάγει; ἢ ὅτι 
ἄγοντες πρὸς τὰ γράμματω μᾶλλον καθορῶμεν; ἢ ὠμφό- τ0 ἐχ ὁμοία ἡ ἀσθένεια παρέπεται αὐτοῖς; ὁ μὲν γὰρ πρεσ- 

8. διξῶσα διασπῶσθαι Χιοί. 9. τὸ οπι 5. ἢ 12. μα] κάτω Χια. Π 16. ἐξαλλάξει σοἀΐοε8. Π 18, διῶπερ 77. 1 26. τὰ οτὰ ἐ. ἢ 
239. ἐδὲν Χοί. || 31. σφοδρότερα είν. || ἔχωμεν ν. ἢ 317. κρίσιν Κείν. ᾿ἱ 39. τὸ δὶ] τὰ δὲ 776. } προσωγάγοντες ἔ. 

ἀ, φαδεται οτὰ Χογοί. || 8. ἀραιότατον γσεί. ἢ 9. αἱ γὰρ ὕψεις οἵα {. ἔ 10. πόρρω ἐκπ. ὥςε ὅτι ἔξω ἐ. ἢ 11. καὶ ροβὶ δὲ οἵα 
ε ἢ 15. ὁ οιχλ ον. ᾿ὶ ἀσθενέξατος οπχ .Χ 5. 18. τοιῶτό 779. ἢ 24. δώτι ν. 

Υ 
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βύτης αὐτὸ ἰδεῖν ὠδύνατός ἐστιν" οὗ δὴ συμπίπτει ἡ ὄψις 
αὐτῷ, ἀπάγει τὸ θεώμενον, ἅτε καὶ μάλιςα μέλλων ὄψε- 

26 

21 

28 

29 

σθαι" πόρρω δὲ συμπίπτει. ὁ δὲ αὐτὸ μὲν ὁρᾷ, ποῖα δὲ 
κοῖλα καὶ ποῖα ἐξέχοντα τῷ ὁρωμών, ἐκέτι δύναται κρίνειν, 

»-"-Ἣ “- ᾿ Ν ΄ 

ἀλλὰ περὶ ταῦτα ἀπατᾶται. τὼ δὲ κοῖλα καὶ τὰ ἐξέχοντα 5 
μάλιστα τῇ αὐγῇ κρίνεται. πύρρωθεν μὲν ἦν ὦ δύναται τῇ 

αὐγῇ καταμαθεῖν πῶς ἐπιβάλλει ἐπὶ τὸ ὁρατόν" ἐγγύθεν 

δὲ μᾶλλον καταφανής ἐς:ν. 
Διὼ τί τῶν ζῴων ἄνθρωπος ἢ μόνον ἢ μάλιστα δια- 

ΠΡΟΒΛΑΗΜΑΤΩΝ ΔΑ. ΔΑΒ. 

εἰς οὃς τὸ ὑγρὸν ἀθροίζεται μάλιςα; αἰσχυνομένων δὲ εἰς 
τὸ πρόσωπον ἔρχεται ἡ ὑγρότης" διὸ καὶ ἐρυϑριῶσιν, τῷ δὲ 
προσώπι ἥκιςα βάθος ἔχει τὰ ὦτα" καὶ φύσει θερμότατα 
καὶ εὔχροα., ἐὰν μὴ ὠπηρτημένα πόρρωθεν ἦ τῷ ψύχει. 
διὸ καὶ εὐχρόςτον τῶν ἐν τῷ προσώπῳ μορίων. ὥς ε ὅταν 
σκεδασθὴ ἡ θερμότης, μάλιςα ἐπιπολῆς ἶσα, ἐν τύτοις ποιεῖ 
ἐρυϑρίᾶν. 

Διὰ τί τὰ ὦτα ἐν τῇ θαλάττῃ ῥήγνυται τοῖς κολυμ-2 
βῶσιν; πότερον διὰ τὸ κατέχειν τὸ πνεῦμα πληρόμενον βιά- 

-“ ἃ -“- -“ 

στρέφεται; ἢ ὅτι ἢ μόνον ἢ μάλιστα ἐπίληπτον ἐν τῇ νεός 10 ζεται; ἢ εἰ τῷτ᾽ αἴτιον, ἔδει καὶ ἐν τῷ ἀέρι. καὶ ὅτι μὴ ὑπεῖ. 
τητι γίνεται, ὅτε καὶ διαςρέφεσθαι συμβαίνει πᾶσιν; 

Διὰ τί οἷ ἄνθρωποι μόνοι τῶν ἄλλων ζώων τὰ ὄμ- 
ματα διαστρέφονται; πότερον διὰ τὸ ἐλάχιστον διάστημα 
εἶναι τῶν ὀμμώτων, καὶ ἐπ᾽ εὐθείας, ὥστε εὔδηλον σφόδρα 
γύεται τὸ μὴ κατωρθωμένον. ἢ διότι τῶν ἄλλων μονόχροα 15 
τὰ ὕμματά ἐςι μᾶλλον" εἰ δ᾽ ἦν ἐν χρῶμά τι τῇ ὄμμα- 
τος, ὧς ἦν διαςροφή. ἢ διότι μόνοι ἐν τῷ γώει ἐπίληπται 
γίνονται τῶν ζῴων, καὶ δ᾽ ἐπίληψις διαστροφὴν ποιεῖ, ὅταν 
γώηται, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων μορίων" ἀλλ᾽ ἐνίοις ὀψὲ 
παντελῶς γίνεται ἡ διαςροφή, ὅσοις τὸ ὠἀρρώς μα. 

Διὼ τί πρὸς τὸν λύχνον καὶ πρὸς τὲν ἥλιον προς υεσά- 
μένοι τὴν χεῖρα πρὸ τοῦ φωτὸς μᾶλλον ὁρῶμεν; ἃ ὅτι τὸ 
ἀπὲ τῷ ἡλίου καὶ λύχνου φῶς προσπῖπτον μὲν ἡμῶν πρὸς 
τὴν ὄψιν ἀσθενεςέραν ποιεῖ δι᾿ ὑπερβολήν; φθείρει γὰρ αὐτὰ 

κὸν διακέπτεται θᾶττον, καὶ ὠπὸ σκληροτέρε ἢ μαλακοῦ; 
ι ΘΝ. οἱ ὠ - : ἢ δ Δ φΦ - Ψ τὸ ὃν πεφυσημένον ἧττον ὑπείκει. τὰ δὲ ὦτα, ὥσπερ εἴρη- 

ται, ὑπὸ τοῦ κατέχεσθαι τὸ πνεῦμα ἐμφυσᾶται, ὥστε τὲ 
“ , μ᾿ »“ » 5 - ΄ ὕδωρ, σκληρότερον ὃν τῷ ἀέρος, προσπῖπτον διακόκτει. 

Διὼ τί οἱ κολυμβηταὶ σπόγγους περὶ τὰ ὦτα κατα- 3 
“ Ἁ »“ « 

δοῦνται; ἢ ἵνα ἡ θάλαττα βίᾳ ἰοῦσα μὴ ῥηγνύῃ τὼ ὦτα. 
ὕὅτω μὲν γὰρ ὁ γίνεται, ὥσπερ ὠφηρημένων, πλήρη. 

Διὼ τί ὁ ἐν τοῖς ὠσὶ ῥύπος πικρός ἐςιν; ἢ διότι ἱδρώς 

ἐςι σαπρός; ἔςιν οὖν ἁλμυρὸν σαπρόν. τὸ δὲ σαπρὸν ἀλ- 
μυρὸν πικρόν. 

Διὰ τί οἱ σπογγεῖς διατέμνονται τὰ ὦτα καὶ τοὺς ϑ 
“ ΟῚ ᾿ 

μυκτῆρας; ἢ ὅπως εὐπνόςεροι ὦσι; ταύτῃ γὼρ ἐξιώαι δὸ- 
- Ἀ “ ᾽ Ν ΄ λῚ κεῖ τὸ πνεῦμα. ἀνατέμνουσι δὲ καὶ τὸν τόπον καὶ πρὸς 

εὔπνοιαν" πονεῖν γὰρ δή φασι μᾶλλον αὐτοὺς ἐν τῇ δυσ- 
καὶ τὰ συγγενὴ τῇ ὑπερβολῇ. εἰρχθώτα δὲ ὑπὸ τῆς χει- 25 πνοίᾳ, τῷ μὴ δύνασθαι προΐεσθαι θύραζε" ὅταν δὲ ὥσπερ 

ρὸς τὴν μὲν ὄψιν οὐ πημαίνει, τὸ δὲ ὁρώμενον ὁμοίως ἐςὶν 
ἐν φωτί, διὸ ἡ μὲν μᾶλλον δρᾷ, τὸ δὲ ὁρώμενον δὲν ἧττον 
ὁρῶται. 

Διὰ τί χεὶρ μὲν καὶ πὸὺς διαφορὼν ἔχει πρὸς τὰ δὲ- 

ἐξεράσωσι, κυφίζονται. ἄτοπον ἣν εἰ μὴ δύνανται τυγχαῖ- 
νειν ἀναπνοῆς καταψύξεως χάριν" ἀλλ᾽ ἔοιιε τοῦτο ἀναγ- 
καιότερον εἶναι. ἢ εὐλόγως ὁ πόνος πλείων κατέχωσιν, γ- 
κυμένων καὶ διατεινομένων; φαίνεται δὲ καὶ αὐτόματός τις 

Ω “ ΄ ῷ 

ξιὰ τὰ ἀριςερα, ὄμμα δὲ καὶ ἀκοὴ οὔ; ἢ ὅτι τὰ ςοιχεῖα 30 εἶναι φορὼ τοῦ πνεύματος ἔζω" εἰ δὲ καὶ εἴσω, σκεπτέον. 

τὼ εἰλικρινῆ ἀδιώφορα, ἐν δὲ τοῖς ὧς τῶν ςοιχείων ἡ δὶα- 

φορά; αὗται δὲ αἱ αἰσδήσεις εἰσὶν ἐξ εἰλοκρινῶν, ἡ μὲν ὄψις 
πυρός, ἡ δ᾽ ἀκοὴ ἀέρος. 

ΔΒ. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ 2ΤΑ. 

Διὼ τί τὰ ὦτα ὄντα ἀναιμότατα τοῦ προσώπε, ὅταν 
3 ΄{ 2 με Λᾶ ΄, Ψ ᾽ Α Ν 

αἰσχύνωνται, ἐρυθριᾷ μάλιστα; “«ότερον τι εἰς τὸ Χενὸν 

μάλιςᾳ πορεύεσθαι πέφυκε τὸ ἀλλότριον ὑγράν, ὥς ε ὅταν 
διαλυδὴ ὑπὸ τῆς θερμότητος, ἢ γίνεται αἰσιχυνομῴοις, συν- 
έρχεται εἰς ταῦτα; ἢ διότι ἐπὶ τοῖς κροτώφοις ἐπίκεινται, 10 

ἔοικε δέ᾽ ὁμοίως γὰρ ἀναπνοὴν ποιοῦσι τοῖς κρλυμβηταῖς 
λέβητα καταφέντες. οὐ πίμπλαται γὰρ οὗτος τῷ ὕδατος, 
ἀλλὰ τηρεῖ τὸν ἀέρα. μετὰ βίας γὰρ ἡ κάθεσις. ὀρθὸν 
γὰρ ὁτίῶν παρεγκλιθὲν εἰσρεῖ. 

Διὰ τί ἔνιοι τὰ ὦτα σκαλεύοντες βήττυσιν; ἢ 

τὸ αὐτὸ πόρε τῷ πνεύμονι καὶ τῇ ἀρτηρίῳ ἡἡ ἀκοή; σημεῖον 
δέ, ὅτι ἀναπηρῆνται καὶ γίνονται ἐνεοί. θερμαινομέσε ἦν τῇ 
τρίψει συντήκεται ἐπὶ τὴν ἀρτηρίαν ἀπὲ τοῦ πόνε κάτωθεν 
ὑγρόν" ὃ ποιεῖ τὴν βῆχα. : 

Διρὼ τί τὰ ἀριςερὸν οὖς θᾶττον συμφύεται ὡς ἐπὶ τὸ 

ὅτι ἐπὶ δ 

ἅ, ἀδύνατόν Χο. ἢ ἀ,. καὶ] ἢ 75. ἢ} 7. ἐπιβάλλει οτα {. ἢ 10. 5 Ῥροδβὲ μόνον οπὶ 775. [ΠΟ 13. διαστρέφεται ἐ. 1| 14. εἶναι] οἷον ἔ. ἢ 
21. προςαμίύνοι {, Π 25. καὶ τὰ οπιὶ 4. ἢ δὲ οὐχ ε.. 29. τὼ οταὰ Ζν. || 30. ὄμματα Χο. || 31. διάφορα ἐ, ᾿ 839. κὶ Χο. 

8. θερμότητα Αἰ. ἢ 6. τύτους 775. ἢ 1. ἰρυθρά Χο οί, 18. ὁ ἵδρώς εοάϊοο5. || 28. καὶ οτὰ ἐ. [Π| τῶν τόπων ΣΧ άρθι,, τῶν τό- 
πον ἰ. Π 31. γὰρ οι “2 Ύ7έει. || 34, παρεγκλιθῆ 7761. 11 317. ἀναπληρῆνται 7705. ἢΠ ἱνγεοί ἔ, 
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πολύ, ὅταν τρυπηθῇ: διὸ καὶ αἱ γυναῖκες τὸ μὲν ἄρρεν. τὸ θεῖται τὸν ὑμένα καὶ κωλύει τὸν ψόφον εἰσιέναι. ἐὰν οὖν 
δὲ δῆλυ καλοῦσι τῶν ὦτων. ἢ ὅτι τὰ ἀριστερὰ ὑγρὰ καὶ ὕτως ἔχοντος ἅψηται τῆς ἀκοῆς ὡς σκαλεύειν, μάλις᾽ ἄν 

ἐμὰ μᾶλλον, συμφύεται δὲ τὼ τοιαῦτα μάλιστα. διὸ βλάψειεν" πρὸς ἀντιπῖπτον γὰρ ἡ πληγὴ γίνεται, καὶ ὦ 
καὶ ἐν φυτοῖς τοῖς χλωροῖς ἡ σύμφυσιρ" καὶ τὼ τῶν νέων πρὸς ὑπεῖκον τὸ τοῦ πνεύματος. τὸ δὲ  δύμα καὶ τὴν ἀν 

ὃ ἔλκη μᾶλλον συμφύεται ἢ τὰ τῶν πρεσβυτέρων. ση- 5 γγα ἀφεςάναι τῶν στερεῶν δῆλον. ὥστε πόνον μάλιστα 
μῶν δὲ ὅτι ὑγρὼ μᾶλλον καὶ ὅλως θηλυκώτερα τὰ ἀρι- ὕτω ποιεῖ, καὶ τραυματίζοι ἄν. 
στερά. 

8 Διὰ τί τοῖς μὲν αἰσχυνομένοις ἄκρα τὰ ὦτα ἐπιφοι- ΑΓ. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΜΥΚΤΗΡΑ, 
νσεται, τοῖς δὲ ὀργιζομένοις οἱ ὀφθαλμοίς ἃ ἢ ὅτι ἡ μὲν Διὰ τί ὁ πταρμὸς λυγμὸν μὲν παύει, ἐρυγμὸν δὲ οὐ 
αἰδὼς ἐν ὀφθαλμοῖς κατάψυξί; τις μετὰ φόβε, ὥςε εἰκό- τὺ παύει; ἢ διότι οὐ τῇ αὐτῷ τότε τὲ παθος ἑκάτερον, ἀλλ᾽ ὁ 
τως ἀπολείπει τὸ θερμὸν τὸς ὀφθαλμές" χωριζόμενον κα δὲ εἰς μὲν ἐρυγμὸς κοιλίας, ὁ δὲ λυγμὸς τοῦ περὶ τὸν πνεύμονα 

τὸν δεκτικώτατον φῴεται τόπον. τοίῶτος δὲ ὁ ἐν τοῖς ἄκροις κατάψυξις καὶ ἀπεψία πνεύματος καὶ ὑγρῦ; κοινωνῦσι δὲ 
τῶν ὦτων" ὁ γὰρ ἄλλος ὀςώδης. ὀργιζομένοις δ᾽ ἐπανέρ- οἱ περὶ τὸν ἐγκέφαλον τόποι τῷ πνεύμονι, οἷον τοῖς ὠσίν. 
χεται τὸ θερμόν. μάλιστα δὲ γίνεται φανερὸν ἐν τοῖς φανερὸν δέ" ἅμα γὰρ ἐνεοὶ καὶ κωφοὶ γίνονται, καὶ αἱ νό- 
ἐφθαλμοῖς διὰ τὴν χρόαν ἦσαν λευκήν. 45 σοὶ ἀντιπεριίςανται αἷ τῷ ὠτὸς εἰς τὼ τῷ πνεύμονος πάθη. 

9. Διὸ τί ὁ ἦχος ὁ ἐν τοῖς ὠσίν, ἐάν τις ψοφήσῃ, παύε- ἐνίοις δὲ σκαλεύνσι τὸ ἧς βῆχες ἐγγίνονται, τὸ δὲ περὶ τὸν 
ται; ἢ ὅτι ὁ μείζων ψόφος τὸν ἐλάττω ἐκκρύεται; πταρνύμενον τόπον εἶναι τῆς ῥινὺς κοινωνίαν τῷ πρεύμονι 

4 Διὰ τί, ἐὼν εἰς τὸ Ἐς ὕδωρ ἐγχυθῆ, ἔλαιον προσεγ- δηλοῖ ἡ ἀναπνοὴ κοινὴ ὗσα. ὥς ε πτάρνυται μὲν ϑερμαννο- 
χέονται, ὁ δυναμών τῷ ἐνόντος ὑγρῇ ἐξελθεῖν δὶ ἄλλυ ὑγρῦ; μένε αὐτῇ" τῷ δὲ συμπάσχειν ὁ κάτω τόπος, ἐν ᾧ ἐςὶν ὁ 
πότερον διὰ τὸ ἐπιπολῆς γίνεσθαι τὸ ἔλαιον τῷ ὕδατος, καὶ 20 λυγμός. ἡ δὲ θεμασία πέττει. διὸ ὄξος τε παύει λυγμὸν 

διὰ γλισχρότητα αὐτῷ ἔχεσθαι τὸ ὕδωρ ἐξιόντος τῷ ἐλαίν, καὶ ἡ ἀπνευςία, ἐὰν ἠρεμαία ἧ ἡ λύγξ. ἐκθερμαίνει γὰρ 
ἦα συνεξίη τὸ ὕδωρ; ἢ ἵνα ὀλισθηροῦ τοῦ ὠτὸς γενομώου τὸ πνεῦμα κατεχόμενον. ὥς: Ὁ ἐν τῷ πταρμῷ ἡ ἀντι- 
ἔξέλθη τὸ ὕδωρ; τὸ γὼρ ἔλαιον λεῖον ὃν ποιεῖ ὀλισθαίνει. κατάσχεσις γενομένη τῷ πνεύματος τῦτο ποιεῖ, καὶ οἰκείως 

41 Διὰ τί ἧττον ὦτα ῥήγνυται τοῖς κολυμβῶσιν, ἐὰν ἡ ἔκπνευσις γίνεται, καὶ ἐκ τοῦ ἄνω τόπου" ἀδύνατον γὰρ 

προσεγχέωσιν εἰς τὰ ὦτα ἔλαιον; ἢ τοῦ μὲν ῥήγνυσθαι τὼ 25 πτάρειν μὴ ἐκπνέοντα. ἡ ὧν ὁρμὴ ῥήγνυσι τὸ ἐγκωτειλημ- 
ὦτα εἴρηται πρότερον ἡ αἰτία, τὸ δὲ ἔλαιον ἐγχυθὲν εἰς τὰ μένον πνεῦμα, ὃ ποιεῖ τὸν λυγμόν. 
ὦτα τὴν ὕςερον θάλατταν ὠπολισθαίνειν ποιεῖ, καθάπερ ἐπὶ Διὰ τί ἐάν τις μέλλων πτάρνυσϑαι τρίψη τὸν ὀῷφϑαλ-2 
τῶν ἔξω τοῦ σώματος συμβαίνει τοῖς ἀληλιμμένοις, ὁλι- μόν, ἧττον πτάρνυται; ἣ διότι τὸ ποιῶν τὸν πταρμὸν θερμό- 
σθαύεσα δὲ πληγὴν ὦ ποιεῖ εἰς τὸ ἐντὸς τῷ ὠτός, διόπερ οὐ της τίς ἐστιν, ἡ δὲ τρῖψις θερμότητα, ποιεῖ, ἣ διὰ τὸ πλη» 
ῥήγνυσιν. 30 σίον εἶναι τῶν ἐῤύπλμαν τὸν τόπον ᾧ πτάρνυται, ἀφανίζει 

12 Διὰ τί τῶν ὦτων ἀναίμων ὄντων μάλιςα οἱ αἰσχυνό- τὴν ἑτέραν, ὥσπερ τὸ ἔλωττον πῦρ ὑπὸ τῷ πλείονος μαραι- 
βόοι ἐρυθριῶσιν:; ἢ ἕκαςον εἰς τὸ κενὸν ἑκάςε μάλιςα φέ- νόμενον. 
μεται; δοκεῖ δὲ τοῦ αἰσιχυνομένου ἄνω θερμὸν φέρεσθαι τὸ Διὼ τί [ δὶς πτάρνυται ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, καὶ ὁχ ἅπαξϑ 
αἷμα. εἰς ἦν τὸ κενώτατον ἐρυθριᾶν ποιεῖ, τὸ δ᾽ αὐτὸ τῦτο ἢ πλεονάκις; ἢ διότι δύο εἰσὶ μυκτῆρες; καθ᾽ ἕτερον ὃν διέ- 
καὶ ἐπὶ τῶν γνάθων. ἔτι δὲ καὶ ὅτι λεχτότατον τὸ δέρμα 35 σχιςαι τὸ φλέβιον, δι᾿ ὃ πνεῦμα ῥεῖ 
τὸ περίτεταμένον, μάλιςα δὰ φαίνεται δι᾽ αὐτά, Διὰ τί πρὸς τὸν ἥλιον βλέψαντες πτάρνυνται μᾶλλον; ᾧ 

.) Διὼ τί οὐδεὶς χασμώμενος τὸ ὃς σκαλεύει; ἣ ὅτι ὅτε ἢ διότι κινεῖ θερμαίνων" καθώπερ οὖν πτεροῖς θιγγάνοντες. 
“- ᾽ - ς " γ Φ' », -Ν ᾽ ,ὔ Ν ν ΣΝ “ “ Ν , 4 χασμᾶται, ἐμφυσᾶται καὶ ἡ μῆνιγξ, δι᾿ ἧς ἀκύει; σημεῖον ἀμφότεροι γὰρ τὸ αὐτὸ ποίζσιν᾽ τῇ γὰρ κινήσει θϑερμαίνεν- 

ἐδέ' ἥκιςὰ γὰρ ἀκίωσι χασμείμενοι. τὸ γὰρ πνεῦμα, ὥσπερ τες ἐκ τοῦ ὑγρᾷ θῶττον πνεῦμα ποίζσιν. τότε δὲ ἡ ἴζοδος 
καὶ κατὰ τὸ ςόμα, καὶ εἰς τὰ ὦτα ἐντὸς πορενόμενον, ἐξω- (ο πταρμύός. 

4. αἱ οπὶ Χ5. ἢ 5. μᾶλλον συμῴϑεται οὔ Δ οί. || 17. δώτι 75. Π 48, ἧς στὰ ὦ. ἵ 19. ὄντος 11. 1} 23. ἐξίλϑοι 7.1. }} 25. 
προεγχίωσιν Κη. ὦτα τὸ ἔλαιον 7Χοί. ᾿ὶ 26. ἡ οτὰ Ζοί. [Π| 21]. ἀπολισθένειν Χ(5, ὀλισθαίνειν ἐ. 11 34. τί ὥτων ἀναιμένων ὁ. Π 38. ἢ} οὖ 

Σος, ἃ 39. ὥσπερὺς, οταίδ8α καὶ 4. {Π 40. κάτω Ζοΐ. 

4. λόφον 761. ἡ 2. ἂν σοὐϊοίθυϑ ἀθεϑῖ. “3. οὐ οτὰ 75. 5. δῆλον οπλ Χοχοί. ἢ 14. ἵνιοι Κι. 1 49. τὸ ἐ. ἢ ἐν ᾧ οτὰ Χο 

Χρι. 21. λύξ 77. ἢ 23. γινομένη γώ, ΠΠ 29. ἢ Χοί. {| 34. ὅτι Χο. 
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5 Διὰ τί λύγγα παύει πταρμὸς καὶ πνεύματος ἐπίσχε- 
σις καὶ ὄξος; ἢ ὅτι ὁ μὲν πταρμός, διότι ἀντιπερίστασίς 

ἐξι τοῦ κάτω πνεύματος, ὥσπερ αἱ ἄνω φαρμακεῖαι πρὸς 
τὴν κάτω κοιλίαν; ἡ δὲ ἀπνευστία τὼς ἀσθενεῖς λύγγας, 
ὅτι ἡ μικρὰ ὁρμὴ τῷ πνεύματος ἡ ἀνᾶσα, ὥσπερ περὶ τὴν 
βῆχα, ἐάν τις κατάσχη, παύεται, οὕτω καὶ ἐνταῦθα καὶ 

κατέσπασε καὶ κατέπνιξε καὶ συναπεβιάσατο. τὸ δὲ ὄξος 

παύει, ὅτι τὸ περιεςὸς ὑγρὸν καὶ κωλῦον ἀπερυγεῖν ἐπνευ- 
μάτωσε τῇ θερμασίᾳ. ἔςι γὰρ ἐρυγμὸς μέν, ὅταν πνευμα- 
τωθδὴ τὸ ἐν τῇ ἄνω κοιλίᾳ ὑγρὸν καὶ πεφθῇ, ἡ δὲ λύγξ, 
ὅταν ὑπὸ ὑγρᾷ κατέχηται πνεῦμα περιττὸν περὶ τὸν πνευ- 
ματικὸν τόπον. τῦτο γὰρ ὁρμῶν καὶ μὴ δυνώμενον διακό- 
ψαι σπασμὸν ποιεῖ͵ ὁ δὲ σπασμὸς οὗτος καλεῖται λύγξ. 

" καὶ διὰ τοῦτο ῥιγώσαντας λὺγξ λαμβάνει, ὅτι τὸ ψῦχος 
τὸ ὑγρὸν ποιεῖ συςὼν ἐκ τῷ πνεύματος ἔτι" περιλαμβανό- 
μενον δὲ τὸ ἄλλο πηδᾷ᾽ ὃ ἡ κίνησις λυγμός ἐς!ν. 

Διὼ τί ἐνίοις ὕδωρ ψυχρὸν προσχέομεν [καὶ] πρὸς τὸ 
πρόσωπον, ἡνίκα αἷμα ῥεῖ ἐκ τῶν μυκτήρων; ἢ ἀντιπεριίς.- 

ται εἴσω τὸ θερμόν; ἀν ἕν ἐπιπολῆς τύχῃ αἷμα, ἐξυγραΐῖ: 

νει μᾶλλον. 
Διὰ τί τὸν μὲν πταρμὸν θεὸν ἡγόμεθω εἶναι, τὴν δὲ 

βῆχα ἢ τὴν κόρυζαν οὖ, ἢ διότι ἐκ τοῦ θειοτάτε τῶν περὶ 

6 

Ί 

, ἡμῶ κεφαλῆς, ὅθεν ὁ λογισμός ἐς, γίνεται: ἢ ὅτι τὰ σάν ὕμξμα μα φαλῆς, ὁ γισμὸς ἐς!, γίνεται: ἢ 

- 7 μὲν ἄλλα ἀπὸ νοσύντων γίνεται, τῦτο δὲ ὅ; 

μῶν; ἢ ὅτι ἀνάπνοια ταύτῃ γίνεται τῷ ὑγρῷ; δακρύει γὰρ 
ὁ ὀφθαλμὸς μετὰ τρἅψιν, ὁ δὲ πταρμὸς διὰ πλῆθος ὑγρό- 
τητος. ἢ ὅτι τὸ ἔλαττον θερμὸν φθείρεται ὑπὸ τῇ πλείονος, 
ὁ δὲ ὀφθαλμὸς τριφϑεὶς πλείω λαμβάνει θερμότητα τῆς ἐν 

ΠΡΟΒΑΒΜΑΤΩΝ ΑΓ. 

ξιόν, ὥςε καὶ ὁ πταρμὸς τὸν περὶ τὴν κεφαλὴν τόπον, ὅτι 

ὑγιαίνει καὶ δύναται πέττειν. ὅταν γὰρ κρατήσῃ ἡ ἐν τῇ 
κεφαλῇ θερμότης τὴν ὑγρότητα, τὸ πνεῦμα τότε γίνεται 
πταρμός. διὸ καὶ τοὺς ἐκθνήσκοντας κινοῦσι πταρμυιῷ, ὡς 

5 ἐὰν μὴ τούτῳ δύνωνται πάσχειν, ἀσώτους ὄντας. ὥστε ὡς 

σημεῖον ὑγείας τοῦ ἀρρώςτ καὶ ἱερωτάτε τόπε προσκυνῶσιν 
ὡς ἱερόν, καὶ φήμην ἀγαθὴν ποιῶνται. 

Διὰ τί ἄνθρωπος πτάρνυται μάλιςα τῶν ἄλλων ζῴων; 10 
πότερον ὅτι τοὺς πόρυς εὐρεῖς ἔχει, δι᾿ ὧν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ 

10 ῥύμη εἰσέρχεται; τότοις γὰρ πληρυμώοις πνεύματος πτάρ- 
νυται. ὅτι δ᾽ εὐρεῖς, σημεῖον ὅτι ἥκιστα ὀσφραντικὸν τῶν 
ζῴων. ἀκριβέςεροι δὲ οἱ λεπτοὶ πόροι. εἶ οὖν εἰς μὲν τοὺς 
εὐρεῖς πλεῖν καὶ πλεονώκις εἰσέρχεται τὸ ὑγρόν, οὗ πνευ- 
ματομένε ὁ πταρμὸς γίνεται, τοιότες δὲ μάλιςα τῶν ζῴων 

15 οἱ ἄνθρωποι ἔχεσι, πλεις άκις ἂν πτάρνυντο εἰκότως, ὅσοις 
ἐλάχιςοι οἱ μυκτῆρες, ὥςε τὸ θερμανθὲν ὑγρὸν ταχιὺ ἐζιέ. 
νάι δύναται πνεῦμω γενόμενον" ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις διὼ μῆς 
κος καταψύχεται πρότερον. 

Διὼ τί οἱ μὲν ἀπὸ μέσων νυκτῶν ἄχρι μέσης ἡμέρας 1 
20 οὐκ ἀγαθοὶ πταρμοί, οἱ δὲ ἀπὸ μέσης ἡμῴας ἄχρι μέσων 

νυκτῶν; ἢ ὅτι ὁ μὲν πταρμὸς μᾶλλον δυκεῖ ἐπισχεῖν τοὺς 
ἐρχομένες καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ; διὸ ὅταν μέλλωσιν ἀρχομένοις 
συμβῆναι, μώλιςα ὠποτρεπόμεθα τῇ πράττειν. ἡ μὲν οὖν 
ἠὼς καὶ τὸ ἀπὸ μέσων νυκτῶν οἷον ἀρχή τις" διὸ εὐλαβό- 

Διὼ τί τρίψαντες τὸν ὀφθαλμὸν παυόμεθα τῶν πταρ- 25: μεθα πταάρειν, μὴ κωλύσωμεν ὡρμημένον. πρὸς δεΐλοις δὰ 
καὶ ἐπὶ μέσας νύκτας οἷον τελευτή τις καὶ ἐναντίον ἐκείνῳ, 
ὥςε ἐν τῷ ἐναντίῳ ταὐτὸν αἱρετέον. 

Διὰ τί οἱ πρεσβῦται χαλεπῶς πταρνυνται; πότερον οἷ 12 
΄ , » Φ δ “ Δ κ Γ᾿ Ἁ 

“οροί συμπεχτωκάσι δὶ ων τὸ φνευμαΐς Ἢ τι αἱρεῖν τὰ 

τῇ ῥινί, διὰ ταῦτα δὲ κἄν τις αὐτὴν τὴν ῥῖνα τρίψη, παύε- 3. ἄνω ὑκέτι δυνάμενοι ῥᾳδίως, εἶτα βίᾳ ἀφιᾶσι κάτω; 
ται ὁ πταρμός. 

Διὰ τί τῶν μὲν ἄλλων πνευμάτων αἱ ἔξοδοι, οἷον φύ.- 
σὴς καὶ ἐρυγμᾶ, οὐχ ἱεραΐ, ἡ δὲ τῷ πταρμὰ ἱερά; πότερον 
ἢ »“ ,ὔ Ἂν ινα ΄ ἐμᾷ , ὅτι τριῶν τόπων ὄντων, κεφαλῆς καὶ θώρακος καὶ τῆς κάτω 

9 

κοιλίας, ἡ κεφαλὴ θειότατον; ἔστι δὲ φῦσα μὲν ἀπὸ τῆς 35 

κάτω κοιλίας πνεῦμα, ἐρυγμὸς δὲ τῆς ἄνω, ὁ δὲ πταρμὸς 
“ .»“ ΝῚ ἈΠῈ Ψ' Ψ᾿ - Ν , Ν τῆς κεφαλῆς. διὼ τὸ ἱερώτατον οὖν εἶναι τὸν τόπον καὶ τὸ 
«νεῦμα τὸ ἐντεῦθεν ὡς ἱερὸν προσκυνῦσιν. ἢ ὅτι ἅπαντα τὰ 
“νεύματα σημαΐει τοὺς εἰρημένους τόπυς βέλτιον ἔχειν ὡς 

Διὼ τί, ἐάν τις ὠπνευςιάζῃ, ἡ λὺγξ παύεται; ἢ διότι 13 

ἡ μὲν ὑπὸ καταψύξεως γίνεται (διὸ καὶ οἱ φοβόμενοι καὶ 

οἱ ῥιγῦντες λύζεσιν), κατεχόμενον δὲ τὸ πνεῦμα ἐκθερμαίνει 
τὸν ἐντὸς τόπον; 

Διὰὼ τί οἱ κωφοὶ ἐκ τῶν μυκτήρων διαλέγονται ὡς ἐπὶ 14 
τὸ πολύ; ἢ ὅτι ὁ πνεύμων ἐςὶ τύτοις πεπονηκώς; τῦτο γάρ 

ἐςιν ἡ κωφότης, πλήρωσις τῷ τόπι τῷ πνευμονικᾷ, οὔκουν 

ῥᾳδίως ἡ φωνὴ φέρεται, ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ πνεῦμα τῶν πνευ- 
ςιώντων ἢ ἀσθμαινόντων δὶ ἀδυναμίαν ἀθρόον, ὅτως ἐκείνοις 

ἐπὶ τὸ πολύ; μὴ διαχωρέντων γὰρ κεφίζει τὸ πνεῦμα διε- 40 ἡ φωνή. βιαζεται οὖν καὶ διὰ τῶν μυκτήρων. βιαζομένη 

4. πταρμὴ ὦ. ἢ 2. ὅτι οτα 775. ἢ ὅτι 7Χ͵εί. Π ἀ. τοὺς 7. ἢ 45. συνις ὧν 775, Π 21. μὶν οπι ἐ. 30. δὴ Τ΄. 

2. πέττει Χο. ΠΠ 8. τί ὁ ἄνθρωπος μᾶλλον πτάρνυται τῶν ἀλόγων ζῴων γ. ἵ 11. τῶν ἄλλων ζῴων γ. 1 12. γὰρ οἱ λεχτοπόροι γ. ἢ εἰ 
οὖν ογὰ γ. “15. ἔχοντες γ. ἢ ὅσοις] καὶ ἔτι γ. ἢ 17. δύνασθαι γι. 1 20. μέσν γε. 1 23. οὗν] οὖν καὶ ἠὼς Χογοί. ἢ 84. λύγγα Χο. ἢ 

32. ἡ μὲν οἷὰ 775. ἢ 33. δὶ] καὶ 4. ἢ 37. κνφότης Δ“. ἢ 39. ἐκείυες Χ67.. 



ΠΡΟΒΛΑΛΗΜΑᾺΑ 

»“ 2 λιν Ν ν ς-ε ν ».,ε » δὲ τῇ τρίψει ποιεῖ τὸν ἔχον. ἔςι γὰρ ἡ δα τὸν ῥινῶν διά ; 

λεκτὸς γινομένη, ὅταν τὸ ἄνω τῆς ῥινὸς εἰς τὸν οὐρανόν, ἢ 
συντέτρηται, κοῖλον γένηται" ὥσπερ κώδων γὼρ ὑπηχεῖ, τῷ 
χάτωθεν ςενῷ ὄντος. 

45 ΔΙιὰὼ τί μόνον ὁ πταρμὸς ἡμῖν καθεύδουσιν οὐ γίνεται, ς 
ἐλλ᾽ ὡς εἰπεῖν ἅπαντα ἐγρηγορόσιν; ἢ ὅτι ὁ μὲν πταρμὸς 
ἡδεται καὶ ὑπὸ θερμῶ τινὸς κινήσαντος τὸν τόπον τῶτον ἀφ᾽ 
ἵ γίνεται" διὸ καὶ ἀνακύπτομεν πρὸς τὸν ἥλιον, ὅταν βου- 

λώμεθα, πτάρειν" ὅτι καθευδόντων ἡμῶν ἀντιπεριίσταται τὸ 

ΤΩΝ ΑΓ. ΑΔ. 968 

ἀπὸ καταψύξεως ἐκ ῥίγος καὶ λύπης καὶ φαρμακείας τῆς 
ἄνω μάλιςα γίνεσθαι. θερμὸς γὰρ ὧν φύσει ὁ τόπος, ὅταν 

κατα ψυχθῇ, ὁ προσίεται τὸ πνεῦμα πᾶν, ἀλλ᾽ ὥσπερ πομ- 
φόλυγας ποιεῖ" διὸ καὶ τὸ πνεῦμα κατασχοῦσι παύεται 
(ἐκθερμαίνεται γὰρ ὁ τόπος), καὶ τὸ ὄξος, θερμαντικὸν ὅν, 
προσφερόμενον. τοῦ δὴ θερμῷ συμβαίνοντος ἀπὸ θερμασίας 
καὶ τῷ ἐγκεφάλε, τῶν ἄνω τόπων εἰς τὸν πνεύμονα συντε- 
τρημένων, θερμᾷ τῷ πνεύμονος ὄντος, ἥ τε πρὸ τῷ πταρμοῦ 
κατοχὴ καὶ ἡ ἄνωθεν κατάκρυσις λύει τὸ πάθος. 

βερμὸν ἐντός. διὸ καὶ γίεται τὼ κάτω θερμὰ τῶν καθευ- 10 Διὼ τί οἱ οὐλότριχες, καὶ οἷς ἐπέςραπται τὸ τρίχιον, 18 
: δόντων, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ πολὺ αἴτιόν ἐςι τῷ ἐξονειρώττειν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ σιμότεροι; ἢ εἴπερ ἡ ἀλότης ἐν παχύτητι, 

-. ἡμᾶς. εἰκότως ἦν οὐ πταρνύμεθα" ἀπαλλαγώτος γὰρ τοῦ ἡ δὲ παχύτης μετὼ σκληρότητος, σκληρὸν δ᾽ ὃν τὸ αἷμα 
ϑρμοῦ τοῦ ἐκ τῆς κεφαλῆς, ὃ κινεῖν πέφυκε τὸ ἐνταῦθα θερμόν, ἡ δὲ θερμότης οὐ ποιεῖ περίττωσιν, τὸ δὲ ὀστοῦν ἐκ 
ὑγρόν, Ὁ ἐξαερυμένε γίνεται ὁ πταρμός, καὶ τὸ συμβαῖνον περιττώματος, ὁ δὲ χόνδρος ὀστοῦν, εὐλόγως ἂν ἔκλειψις 
τάθος εἰκὸς μὴ γίνεσθαι. ἀποψοφῦσι δὲ μᾶλλον ἢ πτάρ- (5 εἴη τῷ μορίε; σημεῖον δὲ τὸ τὼ παιδία, πάντα εἶναι σιμά, 

ἐ σσται, καὶ ἐρεύγονται καθεύδοντες ἢ ἐγρηγορότες, ὅτι ἐκ- 
ῥ' ϑεμαινομέν τῷ περὶ τὴν κοιλίαν τόπε ἐν τοῖς ὕπνοις μᾶλ- 

λον ἐκανευματύσθαι συμβαΐει τὰ περὶ αὐτὴν ὑγρά, πνευ- 
1 Οματύόμενα δὲ εἰς τὸς ἔγγιςα τόπος φέρεσθαι. ἐνταῦθα γὰρ ὅτι τὰ μακρόβια πλείες ἔχεσιν, οἷον τὼ ἄρσενα τῶν θηλειῶν, ᾿ 
νης καὶ συναπωθεῖται ὑπὸ τῷ ἐν τῷ ὕπνῳ γινομών πνεύματος. 20 ἄνδρες γυναικῶν, πρόβατα προβάτων. οἱ οὖν ὠραιώδοντες 
᾿ καθεκτικώτερος γάρ ἐστιν ἢ προετικώτερος ὁ καθεύδων τοῦ ὥσπερ ὧν ἐλάττονας ἔχοσιν ὀδόντας ἐοίκασιν. 

Διὼ τί οἱ ὀδόντες ἰσχυρότεροι τῶν σαρκῶν ὄντες ὅμως 2 

ΑΔ. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΤῸ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΑΥ̓ΤΩ. 

Διὼ τί οἱ μανὸς ἔχοντες τὸς ὀδόντας οὐ μακρόβιοι; ἢ 

εἰ νεύματος, διὸ καὶ συςέλλει τὸ θερμὸν ἐντός. ὁ δὲ κατέ- 
᾿ς χων τὸ πνεῦμα ὠθεῖ κάτω αὐτό" παρὰ φύσιν γάρ ἐςι τῷ τῷ ψυχρῶ αἰσθάνονται μᾶλλον; ἢ ὅτι ἐπὶ τὸς πόρους προσ-- 
Ἷ «νεύματι ἡ κάτω φορά, διὸ καὶ χαλεπόν ἐς! κατέχειν τὸ πεφύκασιν, ἐν οἷς ὀλίγον ὃν τὸ θερμὸν ταχὺ ὑπὸ τῷ ψυχρᾷ 
᾿ πνεῦμα. τὸ δ᾽ αὐτὸ αἴτιον καὶ τοῦ καθεύδειν ἡμῖν ἐστίν. 25 κρωτόμενον ποιεῖ τὴν ὠλγηδόνα;; 

ὅσης γὰρ τῆς ἐγρηγόρσεως κινήσεως, ταύτης δ᾽ ἐν τοῖς αἰσθη- Διὼ τί τοῦ ψυχροῦ μᾶλλον αἰσθάνονται οἱ ὀδόντες ἢ ὃ 
τηρίοις ἡμῶν γινομένης μάλιστα ἐν τῷ ἐγρηγορώαι ἡμᾶς, τῷ θερμῷ, ἡ δὲ σὰρξ τὐναντίον; πότερον ὅτι ἡ μὲν σὰρξ τῷ 

δῆλον ὡς καὶ ἡἠρεμόντων ἡμῶν καθεύδοιμεν ἄν. ἐπεὶ δὲ τὸ μέσυ καὶ εὔκρατος, οἱ δὲ ὀδόντες ψυχροί, ὥςε τῇ ἐναντίου 
μὲν πῦρ κινητικόν ἐστι τῶν ἐν ἡμῖν μορίων, τοῦτο δ᾽ ἐν τῷὝΥ μᾶλλον αἰσθητικοί; ἢ διότι λεπτῶν πόρων εἰσίν, ἐν οἷς μι- 

ὕτνῳ ἐντὸς περιίςξαται, λιπὸν τὸν περὶ τὴν κεφαλὴν τόπον 30 κρὸν τὸ θερμόν, ὥςε ταχὺ πάσχοσιν ὑπὸ τῇ ἐναντίαι; ἡ δὲ 
αὖ ἐστὶ τὸ αἰσθητήριον, ἠρεμοί! ὧν μάλιστα ἡμῶν τότε τὰ σὰρξ θερμόν, ὥςε ὑδὲν πάσχει ὑπὸ τῇ ψυχρῖ, τῷ δὲ θερ- 
αἰσθητήρια" ὃ εἴη ἂν αἴτιον τῷ καθεύδειν. μοῦ ταχὺ αἰσθάνεται" ὥσπερ γὰρ πῦρ ἐπὶ πυρὶ γίνεται. 

λ 7 »,., ,, λοὺ 46 Διὰ τί πτάραντες καὶ ἀρήσαντες φρίττυσιν; ἢ ὅτι κε- 
ἢ “ Η ᾽ , “«“ ,ὔἷ ᾽ ΄ ἌΝ ὧν “-. ΧχΧ.2 ΄ ΣΝ , » 4“ ͵ νῦνται αἱ φλέβες ἀμφοτέροις τούτοις τοῦ πράτερον ἐνυπάρ- πυρετῶν ἐν τοῖς ὀξέσι νοσήμασι, καὶ ἐὰν χάλαζαι ἐνῶσιν" 

Ἢ χοντος ἀέρος θερμῦ, κενωθέντων δὲ ἄλλος ἀὴρ ἔξωθεν εἰσέρ- 35 καὶ τῶν ποικίλων προβάτων ποικίλαι. ἣ ὅτι ὑγρότητος δεκτι- 

» 

Διὰ τί ἡ γλῶττα σημαντικὸν πολλῶν; καὶ γὰρ τῶν ᾧ 

χεται ψυχρότερος τῷ προὐπάρχοντος ἐν ταῖς φλεψίν" τοῖῦ- κόν, καὶ ἐπὶ τῷ πνεύμονι ἐπόκειται, Ὁ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τῶν πυρε- 
! 

ἢ 
κῃ τος δ᾽ εἰσιῶν ποιεῖ φρίττειν. τῶν. πολύχροα δὲ πάντα διὰ τὴν πολύχροιαν τῶν ὑγρῶν" 
,"Ἶ Τ᾽ Διὼ τί τοὺς λυγμοὺς οἱ πταρμοὶ παύουσιν: ἢ ὅτι ὁ βάπτεται δὲ πρῶτον δὶ οὗ πρῶτον ἠθεῖται" ἡ δὲ γλῶττα 
ἔ λυγμὸς ὑχ ὥσπερ οἱ ἐρυγμοὶ ἀπὸ τῆς τὼ σιτία δεχομένης τοῖτον. αἴ τε χάλαζαι δια τὸ σομφὴν εἶναι συλλέγονται" 
5 κοιλίας ἐςὶν ἀλλ᾽ ἀπὸ τῷ πνεύματος, συμβαίνει δὲ μάλιςα 20 ἔξι γὰρ ἡ χάλαζα οἱονεὶ ἴονθος ἄπεπτος ἐν τοῖς ἐντός. 

2. οὐρανίσκον Χοί. ἢ 11. τὸ Ἰϊεγατα οὶ Χο. ΠΟ 14. ἐξαιρυμένα οοάϊοο5. ἢ 20. συναθεῖται Χ6. ἢ 21. προσεκτικώτερος Σγίμ. ἢ 
ἐ 25. αὐτὸ δ᾽ Χοί. ἢ 30. λεῖπον 74. 1 34. προτέρα οσοἀΐςο5. 39. περ οἵα ἐ. Π ἀ0. εἰσὶν ΧΆ ΤΙ, 
Ι 8. πομπόλνγας 75. 10. οὐλότριχοι Χ4. ἢ 14. δὲ οαα ζ. ΠΠ 20. ἀραιοὶ ὀδόντες οσοάϊοο5. ἢ 21. ἔχωσιν Χομ. ἢ 23. πεφύκασιν τι. ἢ 

831. θερμή 7.5. 1} 33. αἱ γλῶτται 74. 11 34. )] καὶ ἐν μ, καὶ γὰρ ΧΎ7.6, ἢ 36. πνεύμονι οτα κι. ἢ 1] ὄν μ᾿ ἢ 40. ὄνϑος ΧΟ ΤΙ. 
Ν 



θ064 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΔ. ΑΕ. 

5. Διὰ τί αὶ γλῶττα γλυκεῖα μὲν οὐ γίνεται, πικρὼ δὲ πνεῦμω συμπίπτει ἡ κοιλία, ἐκπνεόντων δὲ αληρῦται; τι 

καὶ ὡλμυρὼ καὶ ὀξεῖα; ἡ ὅτι διαφθοραὶ ταῦτ᾽ ἐςί, τῆς δὲ θανὸν δ᾽ ἐςὶ τὐναντίον συμβαίνειν. ἢ ὅτι τῶν μὲν ἀναπνεόν- 

φύσεως ὑκ αἰσθάνεται; τῶν συμπιεζυμένη ταῖς πλευραῖς κάτω, καθάπερ αἱ φῦσαι, 

6 Διὰ τί, ὅσας ἂν χρόας ἔχῃ τὸ δέρμα, τοσαύτας ἔχει προσογκεῖν φαύεται; 

,» καὶ ἡ γλῶττα; πότερον ὅτι ἐν μέρος ἐστὶν ὥσπερ ἄλλο τι 5 Διὰ τί ἀναπνέομεν; ἢ καθάπερ τὸ ὑγρὸν εἰς πνεῦμα 12 
τῶν ἔξωθεν, ἀλλ᾽ ἐντὸς περιείληπται; διὰ δὲ τὸ λεπτὸν εἶναι διαλύεται, ὕτω καὶ τὸ πνεῦμα εἰς τὸ πῦρ; τὸ τῆς φύσεως 

ταύτῃ τὸ δέρμα καὶ ἡ μικρὰ ποικιλία ἐμφαίνεται. ἢ διότι ἦν θερμὸν ὅταν τὸ πολὺ τῷ πνεύματος πῦρ ποιήσῃ, ὠλγη- 
φὲ ὕδωρ ἐςὶν ὃ ποιεῖ μεταβάλλειν τὼς χρόας; ἡ δὲ γλῶττα δόνα ἐμποιεῖ, τοῖς δὲ πόροις καὶ ὄγκον" διόπερ ἐξωθοῦμεν 

, ΄ .«-»ν,.» ͵, Ν ἦν ΡΞ, ΄ Ψ ᾽, Ν -“ 
μάλιςα πάσχει ὑπὸ τῷ πόματος. τὸ πῦρ μετὼ τῇ πνεύματος, ὅταν δὲ ἐξέλθη τὸ πνεῦμα καὶ 

Ὶ Διὰ τί ἐκ τὸ ςόματος καὶ θερμὸν καὶ ψυχρὸν πνέθσιν; τὺ τὸ πῦρ, συμπιπτόντων τῶν πόρων καὶ καταψυχομῴων ἀλ- 
φυσῶσι μὲν γὰρ ψυχρόν, ἀάζουσι δὲ θερμόν. σημεῖον δὲ γηδόνες γίνονται" ἕλκομεν ἦν τὸ πνεῦμα πάλιν. εἶτα ἀνοΐ- 
ὅτι θερμαίνει, ἐὰν πλησίον προσάγῃ τις τὴν χεῖρα τοῦ στό- ἔαντες τοῦ σώματος τὲς πόρος καὶ βοηθήσαντες, πάλιν γέ 

μάτος. ἢ ὠἀμφοτέρως ὁ ἀὴρ κινούμενος ψυχρός" ὁ δὲ φυ- νεται τὸ πῦρ, καὶ πάλιν ὠλγῆντες ἐκπέμπομεν, καὶ διὰ τέ- 
σῶν κινεῖ τὸν ἀέρα ἐκ ἀθρόως, ἀλλὰ διὰ ςενῷ τῷ ςόματος' λὺς τῶτο πράττομεν, καθάπερ καὶ σκαρδαμύσσομεν κατὰ 
ὀλίγον ἦν ἐκπνέων πολὺν κινεῖ τὸν θύραθεν, ἐν ᾧ τὸ θερμὸν 15 τὸ καταψύχεσθαι τὸ περὶ τὸν ὀφθαλμὸν σῶμα καὶ ξηραΐ- 
ὃν τὸ ἐκ τὸ ςόματος ὁ φαίνεται δι᾽ ὀλιγότητα. ὁ δὲ ἀάζων νέεσθαι. καὶ βαδίχζομεν ὄν προσέχοντες τῇ βαδίσει τὸν νῶν, 
ἀθρόον ἐκπνεῖ" διὸ θερμόν. ἔςι γὼρ φυσασμοῦ τῷ διαφέ. κυβερνωμέης δὲ τῆς διανοίας αὐτοῖς... τοῦτον οὖν τὸν 

βειν τῇ συςροφῇ" ὁ δ᾽ ἀασμὸς ἀθρόν ἔκπνευσις. τρόπον καὶ τὰ περὶ τὴν ἀναπνοὴν ποιοῦμεν" μηχανώμενοι 
8 Διὰ τί, ἐὰν σφόδρα καὶ ἀθρόον ἐκπνεύσωσιν, ἀδυνα- γὼρ τὸν ἀέρα ἕλκειν ἀναπνέομεν, καὶ πάλιν ἕλκομεν. 
τῶσι πάλιν ἐκπνεῦσαι; ὁμοίως δὲ ἔχει καὶ ἐπὶ τὸ ἀνωπνεῦ- Ὁ 

σαι" ἀδυνατῦσι γὰρ δὶς ἐφεξῆς ποιεῖν αὐτό, ἢ ὅτι τὸ μὲν ΛΕ. ΟΣΑ ΠΈΡΙ ὙΛ ὙΠ0 ΤῊΝ ΑΦΗΝ. 
δίωσίς τίς ἐστι, τὸ δὲ συναγωγὴ τόπου" ἃ ἄχρι τινός ἐστι Διὰ τί μᾶλλον φρίττομεν ἑτέρυ θυγόντος πως ἣ αὐτοὶ 
δυνατὰ γίνεσθαι. φανερὸν οὖν ὅτι ἐναλλὰξ ἀνάγκη ἄμφω ἡμῶν; ἢ ὅτι αἰσθητικωτέρα, ἡ ὡφὴ τοῦ ἀλλοτρίου ἢ ἡ τοῦ 
γίνεσϑαι, καὶ ὠδύνατον δὶς ἐφεξῆς. οἰκείου; τὸ γὰρ συμφνὲς ἀναίσθητον. καὶ φοβερώτερον τὸ 

9. Διὰ τί ἑτέρα τόχι ἶντος ἢ τὼ σῖτα καὶ τὸ ποτὸν διε- 25 λάθρᾳ καὶ ἐξαπιναίως γινόμενον, ὁ δὲ φόβος κατάψυξις" 
ξῴχεται καὶ ἧ ἀναπνέομεν, ἐὰν μείζω ψωμὸν καταπίω- ἡ δὲ ἀλλοτρίῳ ὠὡφὴ πρὸς τὴν οἰκείαν ἄμφω ταῦτα ἔχαι. 
μεν, πνιγόμεθα; ὑδὶν δὴ ἄτοπον" ᾧ γὰρ μόνον ἐάν τι ἐμ- καὶ ὅλως δὲ παθητικὸν ἕκαςον πέφυκεν ἢ μᾶλλον ἢ μόνον 
πέσῃ εἰς τὸν τόπον τῦτον, ἀλλὰ κῶν ἔτι φραχθῇ, ὕτω μᾶλ- ὑπ' ἄλλου ἢ ὑφ᾽ αὐτοῦ, οἷον καὶ “ἐπὶ τοῦ γαργαλίζεσθαι 
λον πνιγύμεθα. ταῦτα δὲ παράλληλά ἔστι, καθ᾽ ὅ τε τὰ συμβαίνει. 
σιτία δεχόμεθα καὶ καθ᾽ ὃ ἀναπνέομεν. ὅταν οὖν ἐμπέσῃ 30 Διὰ τί γαργαλίζονται τὼς μασχάλας καὶ τὰ ἐντὸς 2 
μείζων ψωμός, καὶ ἡ ἀναπνοὴ συμφράττει, ὥςε μὴ εἶναι τῶν ποδῶν; ἢ διὼ τὴν Χεπτότητα τοῦ δέρματος; καὶ ὧν 
τῷ πνεύματι ἔξοδον. ἀσυνήθης ἡ ὡφή, οἷον τότων καὶ τῷ ὠτός; 

40 Διὰ τί, ὅσοι τὴν διὰ χειρὸς τομὴν ἔχεσι δι᾽ ὅλης, μα- Διὰ τί φρίττεσιν ἐκ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς πάντες; ἢ ὅτι ὑδ᾽ 3. ὁ 

κροβιώτατοι; ἢ διότι τὰ ἄναρθρα βραχύβια καὶ ἀσθενῆ; ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς πώντες ἡδόμεθα, ὥσπερ οὐδὲ λυπύόμεθα ἐπὶ 
-ν “ ᾽ ,’ ΝῚ Ἂν ,΄ - , Ἂν , Η ͵ ν» ͵ὔ » - » “ἵ 

σημεῖον δὲ τῆς μὲν ὠσθενείας τὼ νέα, τῆς δὲ βραχυβιότητος 39 τοῖς αὐτοῖς πάντες; ὁμοίως δὴ ὁ φρίττομεν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς" 
τὰ ἔνυγρα. δῆλον ἄρα ὅτι τὼ ἠρθρωμώνα τἀναντίον. τοιαῦτα ἔς! γὰρ ἡ αὐτὴ κατώψυξίς τις. διὸ οἱ μὲν τῷ ἱματίς δακνο- 
δέ, ὧν καὶ τὰ φύσει ἄναρθρα, μάλιστα ἤρθρωται. τῆς δ μένε φρίττεσιν, οἱ δὲ πρίονος ἀκοναμώνν ἢ ἑλκομένου, οἱ δὲ 
χειρὸς τὸ ἔσω ἀναρθρότατον. κισήρεως τεμνομένης, οἱ δὲ ὄνα λίθον ὠλῦντος.᾿ 

41 Διὼ τί ἐν τῷ μακρὸν ἀναπνεῖν ἑλκόντων μὲν εἴσω τὸ Διὼ τί τῷ μὲν θέρος ὄντος θερμῶ, τῷ δὲ χειμῶνος ψυ- 4 

12. προταγάγη τις τοῦ στόματος τὴν χεῖρα. ἀμφοτέρως 75. ἢ 15. πολὺ οοάϊοεα. || τὸ Χζοί. ἢ 22. τίς οταὰ 72. ἢ ἃ οτὰ Χόχρμ. ἢ 
236. ἢ οπὶ 775. ζωμὸν εἰ 31. ζωμὸς μ. ἵ 27. τις ΑΎΥκμ. ἢ 31. ἀναπνιομένη 7. 

3. συμπκηζομόη Χο. ἢ ἀς προογκεῖν 75. ᾿ 6. καὶ οτα 75. ᾿ 42. πνεύματος 1475. ἢ βοήσαντες ΧΎ7όμ. ἢ 15. πυὴ μι ἢ 16. 
προσχόντες Χμ. ἢ 27. μέόιον ἰξὶν ὑπ᾿ 76. ἢ 28. ὑφ᾽ οἵὰ ΧΎΥοι. Ἰ| 33. ὑδ] ὑτ᾽ οοάϊοοα. || 35. δὲ Αδμ. ἢ φρ. ἂν ἰχὶ .Χ 274, || 31. 
ἢ ἑλκομένου οπὶ μ. ἢ 38. κισσήρεως Δί“μ. 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΕ. ἃς. ΑΖ. 966 
ϑ ζω Ἄ ΄ 

χρῶ, τὰ σώματα θιγγανόντων ψυχαινότερά ἐςι τῷ θέρος ἢ Δ΄. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΠΡΟΣΩ͂ΠΟΝ. 

τὸ χειμῶνος; πότερον ὅτι ὁ ἱδρὼς καὶ ἡ ἴδισις καταψύχει Διὰ τί τοῦ προσώπου τὰς εἰκόνας ποῶνται; πότερον 
τὰ σώματα, τοῦτο δ᾽ ἐν μὲν τῷ θῴει γίνεται, ἐν δὲ τῷ ὅτι τῦτο δηλοῖ ποῖοί τινες; ἢ ὅτι μάλιςα γινώσκεται: 

»-. ψΨ ἃ ζω ὴ Δ λ.]..λ ΄, ἰδέ , ᾽ χειμῶνι ὅ. ὅτι ἐντιπεριίζαται ἐ ἐναντίως τὸ ψυχρὸν κα ὦ τί τὸ πρόσωπον ἰδίωι μάλιςα, ἀσαρκότατον ὅν; 2 
τὸ θερμὸν τῇ ὥρᾳ. καὶ ἔσω φεύγει ἐν τῷ θέρει, διὸ καὶ ς ἢ διότι εὐἴδρωτα μὲν ὅσα ὕφυγρα καὶ ὠραιά, ἡ δὲ κε- 
ἱδρῶτα ἀνήησιν" ἐν δὲ τῷ χειμῶνι ἀποςέγει τὸ ψῦχος καὶ φαλὴ τοιαύτη; ὑγρότητα γὰρ οἰκείαν ἔχει πλείςην. δὴ- 

ἀτμίζει τὸ σῶμα ὥσπερ ἡ ΥἹ; λῦσι δ᾽ αἱ φλέβες τείννυσαι ἐντεῦθεν, καὶ οἱ κατάρροι γι- 
5. Διὰ τί φρίττουσιν αἱ τρίχες ἐκ τῷ δέρματι; ἢ ὅταν νόμενοι ἐξ αὐτῆς, καὶ ὁ ἐγκέφαλος ὑγρός, καὶ οἱ πόροι 
στάσωσι τὸ δέρμα, εἰκότως ἐξανέςησαν; συσπῶσι δὲ καὶ πολλοί" σημεῖον δ᾽ αἱ τρίχες, ὅτι πολλοὶ πόροι εἰσὶ “πῆ- 

ὑπὸ ῥίγας καὶ ὑπ᾽ ἄλλων παθῶν. οὐ 4ρραΐνοντες ἔζω. οὔκουν ἐκ τῶν κάτω ὁ ἱδρώς, ὠλλ᾽ ἐκ τῆς 
6 Διὰ τί αὐτὸς αὐτὸν οὐθὲὶςς γαργαλίζει; ἢ ὅτι καὶ κεφαλῆς γίνεται. διὸ ἰδώσι καὶ πρῶτον μάλιςα τὸ μέ- 
ὑπ᾽ ἄλλν ἧττον, ἐὰν προαίσθηται, μᾶλλον δ᾽, ἂν μὴ ὁρᾷ: τωπον" ὑπόκειται γὰρ τὸ πρῶτον. τὸ δ᾽ ὑγρὸν κάτω ῥεῖ, 

ὦτϑ' ἥκιςα γαργαλισθήσεται, ὅταν μὴ λανθάνῃ τῦτο πά- ἀλλ᾽ ὑκ ἄνω. 

σχων. ἔςι δὲ ὁ γέλως παρακοτή τις καὶ ἀπάτη. διὸ καὶ Διὰ τί ἐν τῷ προσώπῳ μάλιστα οἱ ἴονθοι; ἢ διότιδ 
τυπτόμενοι εἰς τὼς φρένας γελῶσιν" οὐ γὰρ ὁ τυχῶν τό- ς μανὸς ὁ τόπος καὶ ὑγρότητα ἔχει; σημεῖον δὲ ἥ τε τῶν 
πος ἐςὶν ᾧ γελῶσιν. τὸ δὲ λαθραῖον ἀπατητικόν. διῶ τῦτο τριχῶν ἔκφυσις καὶ ἡ τῶν αἰσθήσεων δύναμις" ὃ δὲ ἴον» 
καὶ γίνεται ὁ γέλως καὶ ὁ γίνεται ὑπ᾽ αὐτῇ. θος ὥσπερ ἐξάνθημα ὑγρότητός τινος ἀπέκπτυ. 

Ἴ Διὰ τί ποτε τὼ χείλη μάλιστα γαργαλιζόμεθα; ἢ 
διότι δεῖ τὸ γαργαλιζόμενον μὴ πρόσω τὰ αἰσθητικξ εἶναι; ΛΖ. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΟΛΟΝ ΤῸ ΣΩ͂ΜΑ, 
ἔςι δὲ τὰ χείλη περὶ τὸν τόπον τῦτον μάλιςα. διὰ τῶτο Δι τί ἀεὶ τοῦ σώματος ῥέοντος, καὶ τῆς ὠπορροῆς 

δὲ γαργαλίζεται. τὰ χείλη τῶν περὶ τὴν κεφαλὴν τόπων, γινομένης ἐκ τῶν περιττωμάτων, οὐ κουφίζεται τὸ σῶμα, 
ἅ ἐςιν εὔσαρκα. εὐκινητότατα ἕν μάλις ὦ ἐς». ἐὰν μὴ ἰδίῃ; ἢ διότι ἐλάττων ἡ ἔκκρισις γίνεται; ἔταν 

8 Διὼ τί, ἐάν τις τὸν περὶ τὰς μασχάλας τόπον κνήσῃ, γὼρ ἐξ ὑγροῦ μεταβάλλῃ εἰς ἀέρα, πλέον γίνεται ἐξ 
ἐκγελῶσιν, ἐὰν δέ τινα ἄλλον, οὗ; ἢ διὼ τί πτερῷ τὼς ἐλάττονος" τὸ γὰρ διακρινόμενον πλέον, ὥστε ἐν πλείονι 
ῥδας κνήσαντες πτάρνυνται; ἢ τόποι εἰσὶ τῶν φλεβίων, ;ς χρόνῳ ἡ ἔκκρισις. 
ὧν καταψυχομένων ἢ τοὐναντίον πασχόντων ὑγραίνονται; Διὰ τί δὲ τῦτο; ἢ διότι δὶ ἐλαττόνων πόρων ἡ ἔξο- 
ἢ εἰς πνεῦμα ἐκ τῷ ὑγρῷ διαλύεται; ὥσπερ ἐὰν τὰς ἐπὶ δός ἐστιν; τὸ γὰρ γλίσχρον καὶ τὸ κολλῶδες μετὰ μὲν 
τοῦ τραχήλε πιέσῃῃ τις φλέβας, καθεύδυσιν. ἡ μὲν ἡδονὴ τῷ ὑγρῶ ἐκκρίνεται διὰ τὴν κατάώμιξιν, μετὰ δὲ τῷ πνού- 
ϑερμασία τίς ἐςιν" τῶτο δέ, ὅταν πλέον τὸ πνεῦμα ἐγγές ματος ἀδυνατεῖ. μάλιςα δὲ τῶτ᾽ ἐστὶ τὸ λυπῶν. διὸ καὶ 
γηται, ἀθρόον ἔξω ἀφίεμεν. ὡσαύτως καὶ ἐπὶ πταρμῷ κι οἱ ἔμετοι. τῶν ἱδρώτων κυφίζυσι μᾶλλον, ὅτι συνεξάγυσι 
τῷ πτερῷ διαθερμαναντες καὶ κινήσαντες διελύσαμεν εἰς τῦτο, ἅτε παχύτεροι καὶ σωματωδέςεροι ὄντες. ἢ καὶ ὅτι 

πνεῦμα" πλέονος δὲ γενομένε ἐζεώσαμεν. τὴ μὲν σαρκὶ πόρρω ἕτος ὁ τόπος, ἐν ᾧ τὸ γλίσχρον καὶ 
9 Διὼ τί μετὰ τὰ σιτία φρίττομεν πολλάκις; ἢ ὅτι κολλῶδες, ὥςε ἔργον μεταςῆσαι, τῇ δὲ κοιλίᾳ ἐγγύς; ἃ 

ψυχρὰ εἰσπορευόμενα ὠπὸ πρώτης κρατεῖ ΚΑΛΔΝ τὸ φυ- γὰρ ἐν ταύτῃ γίνεται ἢ πλησίον" διὸ καὶ δυσεξάγωγος 
σικῷ θερμὰ ἢ Ἅ ἈΑΒΤΕΤΟΙ: 8ς ἄλλως. 

1 ΔΙιὰὼ τί τὸ περιαγόμενον ἐναλλὼξ τοῖς δακτύλοις δύο Διὼ τί αἱ τράψεις σαρκῦσιν; ἢ ὅτι αὐξητικώτατον ὃ 
φαίνεται: ἣ διότι δυσὶν αἰσθητηρίοις ὡπτόμεθα; τοῖς γὰρ τῶν ἔν τῷ σώματι τὸ θερμόν ἐςιν; τῷ μὲν γὰρ ἐνυπαΐρο 
ἐντὸς τῶν δακτύλων, κατὰ φύσιν ἔχοντες τὴν χεῖρα, ὧμ- ὕοντος μείζως οἱ ὄγκοι γίνονται διὰ τὸ ἀεὶ αὐτὸ ἐν κινής 
φοτέροις ὁ δυνατὸν εἰπεῖν. σει εἶναι καὶ εἰς τὸ ἄνω φέρεσθαι καὶ πνευματῶν τὼ ἐν 

4. ψυχινώτεραί Κη. ἡ 2, Ὥησις ΧΑΥ͂σε. ἢ ἃ. ἀντυκερίΐξανται Χο. ἢ 11. ὅττον καὶ ὑπ᾿ ἄλλν Χμ. ἢ 19. δεῖ οπι ἔ. ἢ πρόσω τοῦ 
τε Ζη ἴσως πρόσω τόπου ταῦτρο Χσ, προσώπι τ εἴ ΡΥ 47. ἢ 20. τῦτον --- 21. τόπων οπὰ μι Π 22, ὃ 7. 23. κηίσῃ εἰ κησαν- 

τες ϑυϊβυγρίαβ: οοάΐςε5 κινήση εἴ κινήσαντες. 24, πτιρῶ τὰς ῥ. κι. οἷα “Χ 476. ᾿ἱ 26. ὑγραίνεται 7ο. ἢ 80. ἀφίομεν 74. ἢ 31. 
δαλύσομεν Δ 7όμ. ἢ 32. πλέον Χμ. 

2. πρότερον μι. ΠΠ ἡ. εὐσαρκώτατον Χζα. ἢ 7. κατάρροοι εἴ 14. ὄνθοι εἰ 16. ὄνθος ΧΑ. ἢ 17. ἀπέπτι] ὑκ ἄπεπτον ΧΉΤιι. ἢ] 32. ἔλαττον .1. 
"ἢ 23. μεταβάλη 75, ἢ 26. δι᾿ εἴ ἡ ογα Χ4μ. ἢ 82. καὶ] καὶ τὸ 775. 1 34. γὰρ ἂν ἐν Ζ.“μ. ᾿ 37. τὴ] τὸ 2ζ5. ἢ 39. πνευματῦτται Χο. 

, 



οδό ΠΡΟΒΑΗΜΜΑΤΩΝ Α. 

΄ Η ε οἷν ἐγγίνεσθαι ἡμῖν τούτοις γὰρ χρώμενοι ἔξν λαμιβάνομεν, ἐξ ὑγείας ἄλλο τι" οὐθὲν γὰρ ἐγίνετο ἢ τὸ ἐναντίον τότε, εἴ- 
εἰ λα μ᾿ 

Φφίαῶ 

(ᾳ ὑγομὲν «ἐς 
οι ιν). 1 
δονὴν, καὶ γομεν δὲ καὶ ἐοκέμαν καθ᾽ 

ὮΤΑ ζακα, 

δ] 

τ, καὶ ἔχει ὁμοίως τὸ ἑκάςου ὄργανον πρὸς αὐτό: καὶ ἀνώ- 

᾿παλιν, ὡς τὰ ἴργανα πρὸς ἄλληλα, ὕτω τὰ ὄργανα “ρὸς 

αὐτά. ὁ μὲν οὖν νοῦς διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν πρεσβυτέροις 

ὅσιν ΩΝ μᾶλλον ἐγγίνεται. μανθαΐνομεν δὲ θᾶττον νεώτε- 5 

] βοι ὄντες διὰ τὸ μηδὲν πω ἐπίςασθαι. ὅταν δὲ ἐπιςώμεθα, 

᾿ οὐκέτι ὁμοίως δυνάμεθα. ὀυνείμεθα, δὲ ἔχεσθαι, καθάπερ 

| καὶ μνημονεύομεν μᾶλλον οἷς ἂν ἔωθεν πρῶτον ἐντυγχαῖ- 

Ϊ "μεν, ἔπειτα προϊούσης τῆς ἡμέρας ὑκέτι ὁμοίως διὰ τὸ 

πολλοῖς ἐντετυχηκέναι. 

6 Διὰ τί ἀνθρώπῳ πειςέον βάλλιν ἢ ἄλλῳ ζῴῳ;. πό- 

τερον πὐΝ Πλάτων Νεοκλεῖ ἀπεκρίνατο, ὅτι ἀριθμεῖν μό- 

νὸν ἐκίςξαται τῶν ἄλλων ζῴων; ἢ ὅτι θεὸς νομίζει μόνον; 

ἢ ὅτι μιμητικώτατον; μανθάνειν γὰρ δύναται διὰ τῦτο. 

ε Ν᾿» 7 ΄ ᾿ »» 78 ΄ Ἃ 
περ ἡ αὐτὴ ἐπιςήμη. ὕτω καὶ ἐπὶ οἰκίας ἀδὲν ποιήσειεν ὧν 

τὐναντίον" ὑκ ἔςιν ἐν ἄλλῃ τέχνη ἐκ τότε ποιήσυσα, πλὴν ὡς 

μέρες, οἷον ἡ σκυτριὴ ὑπόδημα ἐκ προσχίσματος. ἐξ ἑκα- 

τέρα γὰρ γίνεται διττῶς, ἢ συντιθεμένα καὶ φθειρομένου. 

Διὰ τί τὸν φιλόσοφον τοῦ ῥήτορος οἴονται διαφέρειν 9 
Δ ς ᾿ Μ ᾿ ι. ἃ ν ν “ ,ὕ 
ἡ ὅτι ὃ μὲν φιλόσοφος περὶ αὐτὰ τὰ εἰδὴ τῶν πραγμάτων 

διατρίβει, ὁ δὲ περὶ τὰ μετέχοντα, οἷον ὁ μὲν τί ἐςιν ἀδὲ- 

κίας ὁ δὶ ὡς ἄδικος ὁ δεῖνα, καὶ ὁ μὲν τί ἡ τυραννίς, ὁ δὲ 
Φφ, ς “ 

{0 οἱον τὶ ὃ τύραννος. 

Ν ᾿Ὶ ᾿Ὶ 
Διὰ τί οἱ Διονυσιακοὶ τεχνῖται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πονη- 10 

» λον “ ,ὔ ,ὔ -“ ΝῸῸΝ 
ροΐ εἰσιν; ἢ ὅτι ἥκιστα λόγου σοφίας κοινωνᾶσι διὰ τὸ περὶ 

Ν 7 δ Ν .“ Δ τὰς ἀναγκαίας τέχνας τὸ πολὺ μέρος τὰ βίς εἶναι, καὶ ὅτι 
3 ᾽ ᾽ὔ Ν ν» » ,ὔ » Ν Χ ᾽ ᾽ ὕὔ 
ἐν ἀκρασίαις τὸ πολὺ τῷ βίς εἰσίν, τὰ δὲ καὶ ἐν ἀπορίαις: 

Ἴ Διὰ τί οὐ χαίρομεν θεώμενοι οὐδὲ ἐλπίζοντες ὅτι τὸ ις ἀμφότερα δὲ φαυλότητος παρασκευαςικά,. 

τρίγωνον δύο ὀρθαῖς ἴσας ἔχει τὼς ἐντὸς γωνίας, οὐδὲ τῶν 

ἄλλων τῶν τοιότων ἀϑέν, εἰ μὴ τὴ θεωρίᾳ, αὕτη δὲ ὁμοίως 

ἐςὶν ἡδεῖα κἀν εἰ τρισὶν ὀρθαῖς ἢ πλείοσιν ἴσας ἔσχεν. ἀλλ᾽ 

“ὅτι ᾿Ολυμπίῳ ἐνικῶμεν, καὶ περὶ τῆς ναυμαχίας τῆς ἐν 

Διὰ τί οἱ ἐξ ἀρχῆς τῆς μὲν κατὰ τὸ σῶμα ἀγωνίας 11 
ἄθλόν τι προὔταξαν, σοφίας δὲ ἀθὲν ἔθηκαν; ἢ ὅτι ἐπιεικῶς 

ων “ δεῖ τὸς κριτάς, ἃ παρὰ διάνοιαν ἐςιν, ἢ μηθὲν χείρους τῶν 
Η “ 4. λ , ἃ ΄ δ ἀγωνιςῶν εἶναι ἢ κρείττες: εἰ δὲ ἔδει σοφίᾳ τὸς πρωτεύον- 

Σαλαμῖνι, χαίρομεν καὶ μεμνημένοι καὶ ἐλπίζοντες τοι- Ὁ τας ὠγωνίζεσθαι καὶ ἄθλον προὐτέτακτο, κριτῶν ἂν ἠπόρυν 

αὔτα, ἀλλ᾽ οὐ τἀναντία τοῖς τοιούτοις. ἢ ὅτι ἐπὶ μὲν τοῖς 

τοιότοις χαίρομεν ὡς γενομένοις ἢ οὖσιν, ἐπὶ δὲ τοῖς κατὰ 

φύειν ὡς κατὰ ἀλήθειαν θεωρίας ἡδονήν, ὡς ἔχει, μόνην 

ἡμῖν ποιεῖν, τὰς δὲ πράζεις τὴν ὠπὸ τῶν συμβαινόντων ἀ ἀπ᾿ 

ἡδονὴν, καὶ λύπην πξαστας 

“Αἰ τί “μέχρι, “ὑγείας πραγματεύονται. οἱ 

ἰσχναίνει γώρ, εἶτα ἐκ τότε ξηραίνει, εἶτα, ὑγείαν ἐποίησεν, 

ἰατροί; : 

αὐτοῖς. ἐπὶ δὲ τῶν γυμνικῶν ὠγώνων ἅπαντός ἐστι κρῖναι, 
τῷ ὄψει μόνῃ θεασάμενον. ἔτι δὲ ὁ ἐξ ἀρχὴς κατασκευαῖ- 
ζων οὐκ ἐβέλετο τοιαύτην ὠγωνίαν προθεῖναι τοῖς Ἕλλησιν, 
ἐξ ὧν ἔμελλον στάσεις καὶ ἔχθραι μεγάλαι ἔσεσθαι" οἷον 

αὐτῶν. ἀνομοίων οὖν ὑσῶν τῶν πράξεων, καὶ τὰ ἀποβαΐ- 25 οἱ ἄνθρωποι, ὅταν τις ἢ ἐκκριθῇ ἢ ἡ προσδεχθὴ εἰς τι τῶν 

νοντὰ ἀπ᾽ αὐτῶν γίνεται τὼ μὲν λυπηρὰ τὰ δὲ ἡδέα" φεύ- κατὰ τὸ σῶμα ἀθλημάτων, ὁ πάντῃ χαλεπῶς φέρεσιν ὑδὲ 

εἰς ἔχθραν καθίςανται τοῖς κρίνεσιν, ὑπὲρ δὲ τῇ φρονιμωτέ- 
ρους ἢ μοχθηροτέρες εἶναι τοῖς κρίνουσι μάλιςα ἐργίζονται 
καὶ ὠγανακτοῦσιν. στασιῶδες δὲ καὶ μοχθηρὸν τὸ τοιοῦτόν 

εἶτα ἐνταῦθα ἔ ἔτι. πότερον ἐκ ἔςι δυνατὸν ἐκ τότου γενέ. ἐ σιν. ἔτι δὲ δεὶ τῆς ἀγωνίας τὸ ἄθλον κρεῖττον εἶναι. ἐπὶ μὲν 

᾿ σθαι ἄλλο; ἢ εἰ “εἰ δυνατόν, ἄλλης ἐπιςήμης, καὶ ἔς εἐςαι ὅ τις γὰρ τῶν γυμνυκῶν ἀθλημώτων τὸ ἄθλον αἱρετώτερον καὶ βώ.- 

7 ἐξ ὑγείας ποιήσει ἄλλο τι; εἰ δὴ γίνεται ἐκ τῶν ἐναντίων τιον τῆς ἀγωνίας" σοφίας δὲ τί ἀν ἄθλον βέλτιον γένοιτο; 
καὶ τῶν μεταξύ, δῆλον ὅτι ἀρρωςεῖ, ἢ ξηρότερος ἢ ὑγρό- Διὰ τί ἄλλο νοεῖ καὶ ποιεῖ ἄνθρωπος μάλιςω; ἢ ὅτι 12 

Γ -“ “Ἀνλ» Ψ - “ - ᾽ ͵ὕ « ΝΣ» 2 ἂσ Η Ν “ » 
τερος ἦ τι τοῦτον. ποιεῖ δὴ ἐκ ψύχους ἧττον σφόδρα, καὶ τῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη; ἡ ὅτι ὁ μὲν νοῦς πολλῶν 

ε Ν « ἃς, δ, ὁ Ν -. ᾿ 2. “ - Υ ΠΝ ὦ ε θέαν, οἱ γ »“» ν » 
τέλεον ὡδὶ θερμὸν καὶ ὡδὶ ξηρὸν ἢ ὑγρὸν μεταβαῖνον ἐκ 35 ἐςίν, ἡ δὲ ὄρεξις ἑνός; ὁ μὲν ὄν ἄνθρωπος τῷ νῷ τὼ πλεῖςα 
τῶν ἐναντίων, ἢ μεταξύ, ἕως ἂν ἔλθῃ εἰς τὸ ὕὅτως ἔχειν, ὃ ζῇ, τὰ δὲ θηρία ὀρέξει καὶ θυμῷ καὶ ἐπιθυμίᾳ. 
Ψ » ε ͵ὕ Μ᾿ ἔκ ’ : ἕι Υ͂ ὯΔ ἃ Ν 
ἣν τῷ ὑγιαίνειν τε τούτου οὐ πέφυκεν ἄλλο τι ὃν ἢ τὸ 

σιν ὑρν δ τ δ 
ἙΤΤΧ Ὁ γαν τα 

», 

Διὰ τί φρόνιμοί τινες κτώμενοι ἃ χρώμενοι διατελᾶσιν; 1.3 
πότερον ὅτι τῷ ἔθει χρῶνται; ἢ διὼ τὸ ἐν ἐλπίδι ἠδύ; - 

ὅτι ἡ αἴσθησις καὶ ἡ διάνοια τῷ ἠρεμεῖν τὴν ψυχὴν 14 

ἐς. ἀεὶ γὼρ βέλτιον. ὥςε ἐδὲ ἄλλη, οὔτε αὐτὴ ποιήσει (υ ἐνεργεῖ" ὃ καὶ ἡ ἐπιςήμη δοκεῖ εἶναι, ὅτι τὴν ψυχὴν ἴςησιν" 

μεταξύ. δύναται μὲν οὖν ποιῶσαι ὁ ἔχων. ὡς γὰρ ἦλθεν, 
ἀναλῦσαι δύναται καὶ ἀπελθεῖν, ὁ μὴν ἥ γε τέχνη τούτου 

2. τὸ] καὶ τὸ Χ.5. ἢ 6. πως οοάΐοος. Π 14. πιςέον Χο. 1} 16. ὀρθὰς ἐ. 1] 11. τῇ] τις χα. ΠΠ 18. ἡδεῖα τλατρο Χ'5, ἰδία Χογίμα. ἢ 2. 

οὗ οὐχ 2. ἢ 22. ὅπως ὁ. ἢ 25. ἀνομοίων --- 26. αὐτῶν οἵα ἐ. 29. ἐκ τυ τύτν ὁ. ἢ 31. τις] τῆς 2. Π 834. δὲ Χ.5. ΠΠ 85. τέλεον] τέθον ἐ. 

2. οἰλίας {. ἢ ἄν οἵα ἐ. {Π ἡ. προσχήματος Χ'α. ἢ 6. διαφέρον ἐ. Τ᾿ 13. τὸ οτὰ ἐ. Π 21. αὐτῷ {. ᾿Π 22. ὁ οπι ἐ. ἢ 24. γίνεσθαι 

Χο. ὶ 30. ἀγωνίσεως ἐ. ᾿Π 34. ἢ -- 35. ἐςίν οἵα Χίοί. ὶ 35. ἑνὸς] ἱνίοις Χοί. ἢ 36. καὶ δια θυμῷ οταὰ «Χοί. ἱ 39, ὅτι] λείπει ἡ ἀρχὴ 

τοιαύτη. Διὼ τί οἱ βαθέως καὶ ἥδιςα καθεύδοντες οὐδὲν ἐγύπγιον ὁρῶσιν; ἢ ταῦτρο «Ψζ5. 



Ἢ 

--τντ- “-- -- 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΒΩΝ ΔΑ. 

Ι κρυμένης γὰρ καὶ φερομῶώης ὅτε αἰσθέσθαι ἔτε διανοηθῆναι 
δυνατόν. διὸ καὶ τὰ παιδία καὶ οἱ μεθύοντες καὶ οἱ μαι- 
νόμενοι ἀνόητοι" διὰ γὰρ τὸ πλῆθος τῷ θερμ τοῦ ἐνυπάρ- 
χντος πλείστη κίνησις αὐτοῖς καὶ σφοδροτάτη συμβαίνει, 
ληγούσης δὲ ταύτης ἐμφρονέςεροι γίνονται" ἀταράχε γε Ὑρ 5 
ἴσης τῆς διανοίας μᾶλλον ἐφιςάναι δύνανται. αὐτήν. οἷ τ᾽ 
ὦ τῷ καθεύδειν ἐνυπνιαζόμενοι ἱσαμένης τῆς διανοίας, καὶ 
καθ᾿ ὅσον ἠρεμεῖ, ὀνειρώττεσιν. μάλιςῳ γαρ ἐν τοῖς ὕπνοις. 

ἡ ψυχὴ κινεῖται. περιιςαμένε γὰρ τῷ θερμῶ ἐκ τοῦ ἄλλου 

ΔΑ. 951 

ὑγρῇ. ἢ ὅτι τὸ ἔλαττον θερμὸν φθείρεται ὑπὸ τῷ πλείονος: 
ὁ δὲ ὀφθαλμὸς τριφθεὶς πλείω λαμβάνει θερμότητα τῆς ἐν 
τῇ ῥινί. διὰ τῦτο δὲ κἄν τις αὐτὴν τὴν ῥῖνα τρίψῃ, παύε- 
ται ὁ πταρμός. 

Διὰ τί τῷ ἑνὶ ὀφθαλμῷ ὠκριβέστερον ὁρα σὰ ἢ τοῖν 2 
δυοῖν; ἢ ὅτι πλείους ἦσαι κινήσεις τοῖν δυοῖν γίνονται, οἷον 

τοῖς διεςραμμένοις; ὕκοεν μία ἡ κίνησις, τοῦ δὲ ἑνὸς ὡπλῇ. 
ἧττον ἦν ὁρῶσιν ἀκριβέςερον. 

Διὰ τί ὀργιζόμενοι μὲν τὸς ὀφθαλμὲὺς μᾶλλον ἐπιδι- ὃ 
σώματος εἰς τὸν ἐντὸς τόπον, τότε πλείςη καὶ σφοδροτάτη 10 δόωσι πρὸς τὸ ἐρυθριῶν, αἰσ;χυνόμενοι δὲ τὰ ὦτα: ἢ διότι 
χϑησις ὑπάρχει, οὐχ ὥσπερ οἱ πολλοὶ ὑπολαμβάνεσι τότε 
ἠρεμεῖν καὶ καθ᾿ αὐτὴν εἶναι, καὶ μάλιςα ὅταν μηδὲν ἴδωσιν 

συμβαίνει δὲ τὐναντίον" διὰ γὰρ τὸ ἐν πλείςῃ κινή- 
καὶ μηδὲ κατὼ μικρὸν ἠρεμεῖν, οὐδὲ διανοεῖσθαι 

2, ὀύκνιον. 

σει εἶναι 

δύναται. 

τως ἐστίν, ὅτι τότε μάλιςα καὶ πλεῖςον θερμὸν ἀθροίζεται 
᾽ Ἂ [4 ΄ ᾽ “ , ν : Ν ᾽ 

ἐς τὸν εἴσω τόπον. ὅτι δὲ ἐν τῇ κινήσει οὖσα ἡ ψυχὴ οὐ 

μόνον ὕπαρ ὠλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν τοῖς ὕπνοις δύναται διανοεῖσθαι, 
Ι ΝΣ . . ΟΣ ΄ » ὧν 
κἀκεῖνο σημεῖον" ἐν γὼρ τοῖς μετὼ τὴν πρόσεσιν τῶν σιτ' 

οἱ μὲν καταψύχονται ἐν τῇ αἰδοῖ (ἐν ὀφθαλμοῖς γὰρ αἰδώφ) 
ἀντιβλέπειν οὐ δύνανται; καὶ ἡ δειλία κατάψυξίς τίς ἐς!ιν 
ΕΣ »“ ΄΄ Δ Ω ᾽ ’ »»νΨ ἉᾺ ἐνταῦθα. μεθίς «ται δὲ εἰς τόναντίον τῷ ἔμπροσθεν τὸ ὅπι- 

σθεν. τὼ δὲ ὦτα ἀντίκειται" διὸ καὶ μάλιστα ἐρυθριῶσιν 
ἐν- πλείστῃ δὲ κινήσει, ὅταν ἥδιςα καθεύδῃ, εἰκό- 15 αἰσχυνόμενοι. ἐν δὲ τῷ κνήθεσθαι ἐπὶ τὸ αἰσθητικώτερον 

καὶ κινητικώτερον ἡ βοήθεια ὡς ἀδικεμένε᾽" φοβυμένοις γὰρ 

ἐνταῦθα ἐκλείπει μάλιςα. 

Διὰ τί [ ϑατέν χκαταληφθώτος ἐφθαλμῦ ὁ ὁ ἕτερος ἀτε- ἃ 
νίζει μᾶλλον; ἢ διότι ἐκ ταὐτοῦ ἤρτηνταὶ αἱ ἀρχαὶ τῶν 

ὕπνοις ἥκιςα ἔςιν ἐνύπνια ὁρῶν. τότε. δὲ μάλιςα συμβαΐ 2 ὀφθαλμῶν; θατέρνε οὖν κινεμένε καὶ ἡ κοινὴ ἀρχὴ κινεῖται, 

νει κινεῖσθαι αὐτὴν διὰ τὴν ἐπεισενεχθεῖσαν τροφήν. τό τε 
ἐνύπνιόν ἐστιν, ὅταν διανουμένοις καὶ πρὸ ὀμμάτων τιθεμέ- 

2 ᾽ Ν -“ Λ ΠΩ ΩΣ ΄ νοις ὕπνος ἐπέλθη. διὸ καὶ ταῦτα μάλιςα ὁρῶμεν ὦ πράτ- 
τομῖν ἢ μέλλομεν ἢ βυλόμεθα" περὶ γὰρ τούτων μάλιςα 

ἐκείνης δὲ κινυμένης καὶ ὁ ἕτερος. ληφθέντος οὖν θατέρε ἡ 
’΄ ’, : ὁ Ψ ,ὔ ᾽ “«. κίνησις κινήσει αὐτόν, ὥςε δύναται ἀτενίζειν μᾶλλον. 

Διὼ τί οἱ ἐκ γενετῆς τυφλοὶ ὁ γίνονται φαλακροί; ἢ 5 
ὅτι πημαίνει τὰ ὄμματα ὑγρότης οὖσα πολλὴ ἐν τῷ περὶ 

τλειςάκις λογισμοὶ καὶ φαντασίαι ἐπιγίνονται. καὶ οἱ βελ- 25 τὴν κεφαλὴν τόπῳ; διὸ τῶν ῥευματικῶν εἰς τὸς ὀφθαλμὸς 
τίς βελτίω τὰ ἐνύπνια ὁρῶσι διὰ ταῦτα, ὅτι καὶ ἐγρηγο- 
ρότες περὶ βελτιόνων διανοῦνται, οἱ δὲ χεῖρον ἢ τὴν διάνοιαν 

ἢ τὸ σῶμα διακείμενοι χείρω. καὶ γὰρ ἡ τῇ σώματος διά- 
θεσις πρὸς τὴν τῶν ἐνυπνίων φαντασίαν συμβλητικόν" τοῦ 

τάς τε περὶ τοὺς κροτάφους φλέβας κώεσι, πυκνῦντες τὸς 
τῶν ὑγρῶν πόρες, καὶ ξύνσι τὴν κεφαλήν, διατέμνοντες τὸ 
ἐν αὐτῇ δέρμα. ἐπεὶ ἕν πημαίνει τὸς ὀφθαλμὸς τὸ ἐν αὐτῇ 

΄ὔ Ἀ ἕ περίττωμα γινόμενον, κωλύοι ἂν αὐτὸς ταὐτὸ τῦτο ἐξ ὠρ- 
γὰρ νοσοῦντος καὶ αἱ τῆς διανοίας προθέσεις φαῦλαι, καὶ 30 χῆς γίνεσθαι, πλέον συνις μενον ἐν αὐτῇ. ἐπεὶ δὲ ἐκ πε- 
ἔτι διὰ τὴν ἐν τῷ σώματι ταραχὴν ἐνῦσαν ἡ ψυχὴ οὐ δύ- 
ναται ἠρεμεῖν. οἱ δὲ μελαγχολικοὶ διὼ τῦτο ἐξάττεσιν ἐν 
τοῖς ὕπνοις, ὅτι πλείονος τῆς θερμασίας οὔσης μᾶλλον τοῦ 

ριττωμάτων θρὶξ φύεται, τοῦτο δὲ ἐν τῇ τῶν τυφλῶν κε- 
φαλῇ ἐκ γενετῆς ἐςὶ πολύ, εἰκότως ἀκ εἰσὶ φαλακροί. 

Διὰὼ τί οἱ ἐξόφθαλμοι καπνίζονται μᾶλλον; ἢ ὅτι τώ- 6 
μετρίου ἡ ψυχὴ ἐν κινήσει, σφοδροτέρας δὲ τῆς κινήσεως χιςαὰ προσπίπτει πρὸς τὰ προέχοντα; 

ὕσης ὁ δύνανται καθεύδειν. 

ΛΑ. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΟΦΘΑΛΜΟΥ͂Σ. 

Διὰ τί τρἅψαντες τὸν ὀφθαλμὸν παυόμεθα τῶν πταρ- 
μῶν: ἢ ὅτι ἀναπνοὴ ταύτῃ γύεται τῷ ὑγρῷ: δακρύει γὰρ 
ὁ ὀφθαλμὸς μετὼ τὴν τρῖψιν' ὁ δὲ πταρμὸὲς διὰ πλῆθος 40 χωρὶς δὲ ὅ. 

Διὰ τί εἰς μὲν τὰ δεξιὰ ἀμφοτέρας τὼς ὄψεις ἅμα 
διαςρέφειν δυνάμεθα, καὶ εἰς τὰ ὠἀριςερὰ καὶ πρὸς τὴν ῥῖνα, 
καὶ εἰς τὸ ὠριστερὸν δὲ ἢ τὸ δεξιὸν τὴν ἑτέραν, ἅμα δὲ εἰς 
τὸ δεξιὸν καὶ ἀριςερὲν ἀδυνατοῦμεν; ὁμοίως δὲ καὶ εἰς τὸ 
κάτω καὶ εἰς τὸ ἄνω" ἅμα μὲν γὰρ ἐπὶ ταὐτὸ δυναίμεθα, 

ἢ ὅτι αἱ ὄψεις δύο ἴσαι ὁμοίως ἐξ ἑνὸς συνήρ- 

1. ὅτε δ] δὲ δι Χοι. 1] 8. τὸ οἵὰ {. ΠΠ 12. ὅτε οοἀϊοο8. [Π 19. πρόεσιν Χο. ἢ 26. καὶ οἱ ἔγρ. Χ,“(. ἢ 35. ὕσης οτὰ Χα. ἢ δύ- 
ναται Χ 47, 

4. τὸ δαἀά ν. ΠΠ 3. τρίψῃ οπι ἐ. ΠΠ 7. μία] μᾶλλον ἐ. 1] 9. μάλιςα ΧΎΤοι. 111. τῶ αἰδοίω οί. ̓  42. δύναται “4. 1] τις οπὰ 
ἐν. ἢ τἀ, ἀντίκεινται Αἴ, 1 15. »οήθεσθα!] ὀργίζεσθαι ν. ἢ 16. κινητικώτατον Ἵ᾿ ! φοβέμενος ν. ἢ 23. 
1. ἢ 37. δὲ δηῖθ εἰς οπὶ ἐ. ΠΠ 48. ἀριςερὸν καὶ δεξιὸν 1 οἱ. 

ἢ οἱ Χοοί. ΠΠ 34. προπίπτει 
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τηντάι; ὅσα δὲ τοιαῦτα, ἄκρυ θατέρε κινεμένε ἀνάγκη θά- μένοις γράφωσι τοῖς ὄμμασι, διασπωμώη ἡ ὄψις ἀμβλὺ 

τερον ἀκολουθεῖν ἐπὶ ταὐτό. τῷ γὰρ ἑτέρῳ ἄκρῳ ἡ ἀρχὴ ὁρᾷ, ὕτω δὲ ἀθρόως προσπίπτει" γωνίαν δὲ μικρὰν ποῶσα 
θάτερον ἄκρον. εἰ ὄν τὸ ἐν ὠδύνατον ἅμα εἰς τἀναντία κι- ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ μικρὰ γράφειν. 

νεῖσθαι, ἀδύνατον καὶ τὼς ὄψεις. τὰ μὲν γὰρ ἄκρα εἰς Διὼ τί ὀφθαλμιάσαντες ἔνιοι ὀξύτερον ὁρῶσιν; ἢ διὰϑ 
τἀναντία ὧν κινοῖτο, εἰ τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω κινοῖτο, ἡ 5 τὸ ἀποκεκαθάρθαι τὼ ὄμματα; πολλάκις γὰρ ἡ ἔξω πυ- 

δὲ ἀρχὴ ἀμφοῖν ἀν ἀκολυθοίη" ὅπερ ἀδύνατον. ἡ δὲ δια- κνότης ὠποστέγει τὴν ὄψιν, ἀποδακρύσαντι δὲ λύεται, δὶ 
ςροφή ἐςι τῶν ὀμμάτων διὰ τὸ ἀρχὴν ἔχειν τὰς σφαίρας, καὶ τὸ ὠποδάκνεσθαι συμφέρει, οἷον κρόμμνυον" θάτερον δὲ 
καὶ μέχρι τῷ ςρέφεσθαι εἰς τὰ ἄνω καὶ κάτω καὶ εἰς πλώ- πολέμιον, οἷον ὀρίγανον. 

-“ »“ Υ 
γιον. ὅταν ἦν ἔχεσαι ὡς ὧν ὁμοίως ἔχοιεν τῇ θέσει ἀλλή- Διὼ τί τῇ μιῷ ὄψει ὠπαθέστεροι; ἢ διότι ἔλαττον ἡ 10 
λαις, καὶ ἐν μέσῳ τῷ ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ κάτω κινεῖσθαι, καὶ το ψυχὴ πάσχει, ὥςε ἔλαττον τὸ πάθος. : 

εἰς πλάγιον ἐπὶ τοῦ αὐτῷ σημείας ἑαυτῶν λάβωσι τὴν ὄψιν, Διὼ τί τοῖς διισταμένοις δύο φαίνεται; ἢ διότι οὐκ 11 

αὗται μὲν ἀδιάστροφοί τε καὶ μάλιστα ἀκίνητοι τῇ θέσει’: ἀφοινεῖται ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον ἑκατέρου τῶν ὀμμάτων ἡ 
ὅσαι δὲ ἐπὶ ταὐτὰ σημείας λάβωσι τὼς ὄψεις, ὠδιάςροφοι κίνησις; ὥσπερ οὖν δύο ὁρᾶν τὸ δὶς ὁρῶν οἴεται ἡ ψυχή. 
μέ εἰσι, διαφέρεσι δὲ ἀλλήλων. καίτοι κρύπτεται τῇ μέ. ὅμοιον καὶ ἐπὶ τῶν δακτύλων τῆς ἐπαλλάξεως" δύο γὰρ 
λανός τι καὶ τοῖς ἄνω βάλλεσι τὰ λευκά, οἷον μελλέπταρ- 5 τὸ ἐν δυκεῖ ὡς δὶς ὡπτομένῃ ἕνί. 
μοι" ἕτεροι δὲ εἰς τὸ πλάγιον, ὥσπερ οἱ μανριοί, οἱ δὲ εἰς Διὰ τί οὐ διαφέρουσιν αἱ αἰσθήσεις αἱ ἐν τοῖς δεξιοῖς 12 

τὸς μυκτῆρας, ὥσπερ τὰ τραγικὼ πρέσωπα καὶ οἱ ςρυφνοί τῶν ἀριστερῶν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις πᾶσι κρείττω τὼ δεξιαί; 
σύννεν γὰρ τὸ βλέμμα. ὅσοι δὲ μήθ᾽ ὁμοίως κειμένων τῶν πότερον διὰ τὸ ἔθος, ὅτι εὐθὺς ὁμοίως ἀμφοῖν ἐθιζόμεθα, 
σφαιρῶν ἐπὶ ταὐτῷ σημείῳ ἔχεσι τὼς ὄψεις, ἢ ὁμοίως μὲν αἰσθάνεσθαι; τὰ δὲ δεξιὰ τῷ ἔθει δυκεῖ διαφέρειν, ἐπεὶ ἔθι- 
κειμένων μὴ ἐπὶ τῷ αὐτῷ δέ, οὗτοι διεςραμμένοι εἰσίν" διὸ 20 σθεῖσιν ἀμφιδέξιοι γίνονται. ἢ ὅτι τὸ μὲν αἰσθάνεσθαι πά- 
ὑποβλέπεσι καὶ συνάγυσι τὼ ὄμματα. πειρῶνται γὰρ ἐπὶ σχειν τί ἐστι, τὰ δὲ δεξιὰ διαφέρει τῷ ποιητικώτερα, εἶναι 
ταὐτὸν καταςῆσαι σχῆμα τὴν σφαῖραν. ὥςε τὸν μὲν ἐῶσι, καὶ ὠπαθέςερα τῶν ἀρις ρῶν. 
τὸν δὲ σχηματίζουσι τῶν ὀφθαλμῶν. ἐὰν γὰρ μὴ κατ᾽ Διὼ τί ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις κρείττω τὼ δεξιώ, ἐν δὲ 12 
αὐτὸ σημεῖον τεθῶσιν αἱ ὄψεις, ἀνάγκη διεστράφθαι. ὥσ- ταῖς αἰσθήσεσιν ὅμοια; ἢ διότι ταῦτα μὲν ὁμοίως ἐθιζόμεθα 
περ γὰρ τοῖς ὑποβάλλυσιν ὑπὸ τὸν ὀφθαλμὸν [τὸ ἂν] δύο 25 κατ᾽ ἀμφότερα, τῷ ἔθει; ἔτι τὸ μὲν αἰσθάνεσθαι πάσχειν 
φαίνεται (καὶ γὰρ ἐκείνοις κεκίνηται ἡ ἀρχή), καὶ τούτοις τί ἐςιν, ἡ δὲ τῶν δεξιῶν διαφορὰ τῷ εἰς τὸ ποιεῖν καὶ οὐκ 
ὁμοίως. ἐὰν μὲν οὖν ἄνω κινηθῇ ὁ ὀφθαλμός, τὸ πέρας εἰς τὸ πάσχειν. - 

κάτω τῆς ὄψεως γίνεται, ἐὰν δὲ κάτω, ἄνω τὸ πέρας. ἐν Διὼ τί τὸ γυμνάζεσθαι ἀσύμφορον πρὸς ὀξυωπίαν; ἢ 14 
ἑνὶ δὲ ὀφθαλμῷ μεθιστωμένῳ κινεῖσθαι μὲν τὸ ὁρώμενον ὅτι ζηρὸν ποιεῖ τὸ ὄμμα ἡ γυμνασία, ὥσπερ καὶ τὸ ἄλλο 
δυκεῖ διὰ ταῦτα ἄνω ἢ κάτω, ὅτι καὶ καὶ ὄψις, δύο δὲ οὐ 3 σῶμα; ἡ δὲ ξηρότης σκληρύνει τὸ δέρμα πᾶν, ὥςε καὶ τὸ 
φαίνεται, ὧν μὴ δύο αἱ ὄψεις ὦσι, καὶ διαστρέφει. ἐπὶ τῇ κόρῃ. διὸ καὶ οἱ πρεσβῦται ἐκ ὀξὺ ὁρῶσιν" καὶ γὰρ 
τοιαύτη μὲν τῷ ἑτεροφθάλμῳ γίνεται, ὥστε δύο φαίνε- τῶν γερόντων σκληρόδερμα, ὥμω δὲ καὶ ῥυσά, ὥςε ἐπικα- 
σθαι" κατὼ τὴν θέσιν δὲ γίνεται τῷ μὴ κατὰ μέσον τοῦ λύπτεται ἡ ὄψις. 
ὄμματος κεῖσθαι. - Διὼ τί οἱ μύωπες βλέπυσι μὲν ὑκ ὀξύ, γράφουσι δὲ 15 

Διὰ τί οἱ μύωπες μικρὰ γράμματα γράφουσιν; ὦτο- 35 μικρά; καίτοι τὸ μικρὸν ὀξὺ βλέποντος καθορᾶν ἐστίν. ἢ 
ν λ ΝΥΝ ε κα »Ὕ“ ιν ψντ ε ,ὔ ΄ ᾽ “-  κ νι ψ ’, Ν ν » 

πὸν γὰρ τὸ μὴ ὀξὺ ὁρῶντας ποιεῖν ἔργον ὀξὺ ὁρώντων. πό- διότι ἀσθενὴ ἔχοντες τὴν ὄψιν συνάγουσι τὼ βλεφαρὰ εἰς 
σ΄͵ ΄ λ »ν Φ»ὃ ΄ εν , »Δ4,2 ν,  »ν «τ “«-; «Ὁ ν τερον ὅτι μεγώλα φαίνεται τὰ μικραί, ἐὰν ἢ ἐγγύς" οἱ δὲ μικρόν; ἀθρόα γὰρ ἐξῶσα ἡ ὄψις μᾶλλον ὁρᾷ, ἀναπεπτα-- 

προσάγοντες γράφεσιν; ἣ διὰ τὸ συνάγοντας τὰ βλέφαρα μών δὲ τῇ ὄμματος διασπᾶται. διὰ μὲν ἦν τὴν ἀσθώειαν 
γράφειν; δι᾽ ἀσθένειαν γὰρ τὴς ὄψεως, ὧν μὲν ἀναπεπτα- συνάγουσι τὸ βλέφαρον, διὰ δὲ τὸ ἐκ μικροῦ ὁρῶν μικρὸν 

Ὡ. ταυτῶ ἴ, τὸ αὐτὸ Χο. ΠΠἀ. καὶ οπιὶ Χ5. 11 5. ἄν κινοῖτο} ἀντικινοῖτο σοαΐοος. [ΠΟ 6. ἀκολνθῆ {. 11 8. εἰς ροβὲ καὶ ον Χ.5. 
πλάγια Χο. ἢ 12. κάλλιστα {. ΠΤ ἀκίνητα ἔ, ἀκίνηται Χσ. ᾿ὶ 14. τῶ] τὸ ἐ. ΠΠ - 20. μὴ] καὶ Χο. Π 22. ταὐτὸ Κα, ταυτῷ {. ἢ 23. μὴ 

“ἀρ 75. }} 25. ὑπὸ] τυ Χ5. 75 αυϊὰ μιαρθεαὶ, ποι Ἰίφασι. [| τὸν οπὰ ὦ. ἢ τὸ ἣν οτὰ Χ 471. | 27. ὃ οἵη γα. 1 30. ταὐτὸ Κέέ. ἢ 
34. ἰὼν Χο. ἢ 33. δὲ] καὶ {. 1] 36. τὸ] τὸς Χ’ι. 

2. προσπίπτεν Χο. ἡ μακρὰν Χί5. 1] ἀ. ὀφθαλμόσαντες ν. 5. ἀποκεκάρθαι Χία, κεκάρθαι ἐ. 12. ἰπὲ Χ4. 43. ὁρᾶν διῖα τὸ 
οὶ Χο. ΠΠ΄ 24. ἰθιζόμεθα ὁμοίως Χο. 1 29. αἷμα Χο. 30. σκληρότης Χο Χοίν. 
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μέγεθος ὁρῶσιν. ὅσον δὲ ὁρῶσι μέγεθος, τοσῶτον καὶ γρά- τεραι μὲν αἱ ὄψεις συμπίπτεσαι, καθάπερ λέγυσιν οἱ περὶ 
φουσιν. τὼ ὀπτικα, ταραχὴν παρέχουσιν, ἐπειδὰν. δὲ τῇ μιᾷ θεω- 

ι6 Διὰ τί οἱ μύωπες συνάγοντες τὰ βλέφαρα ὁ ὁρῶσιν; ἢ ρῶμεν, πρὸς εὐθεῖαν τὴν ὄψιν, ὥ ὥσπερ πρὸς κανόνα, μᾶλλον 

δι᾿ ἀαθένειαν τῆς ὄψεως, ὥστ καὶ οἱ πρὸς τὰ πόρρω τὴν φαίνεται τὸ εὐθύ. 

χεῖα προσάγοντες, οὕτω καὶ τὰ βλέφαρα πρὸς τὰ ἐγγὺς 5 Διὰ τί ὁ καπνὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς μῶλλον δάκνει; ἢ 21 

προστίθενται ὥσπερ χεῖρα; τῶτο δὲ ποιῶσιν, ἵνα ἀθροωτέρᾳ ὅτι μένοι ἀσθενέξατοι; ἀεὶ γὰρ ζὰ ἔσω τῷ σώματος ἀσθε» 
ἡὶ ὕψις ἐξίῃ, δὲ ἐλάττονος ἐξιοῦσα, καὶ μὴ εὐθὺς ἐξ ὠνα- νέξατα. σημεῖον δὲ ὅτι καὶ τὸ ὄξος καὶ ἕκαστον τῶν δε- 

άυϑνΣ ἐξίάσα διασκασθῇ. ὁρᾷ δὲ ἡ πλείων μεῖζον. μέων τὴν μὲν ἔξω σάρκα ἀ δάκνει, τὴν δὲ ἐντός, ὅτι ἀραιο- 

{Π Διὰὼ τί εἰς τὸ πλάγιον κινῆσι τὸν ὀφθαλμὸν ὁ φαΐε- τάτη τοῦ σώματος καὶ μάλις᾽ ἔχει πόρους" αἱ γὰρ ὄψεις 
τῶι δύο τὸ ἕν; ἢ ὅτι ἐπὶ τῆς αὐτῆς γίεται γραμμῆς ἡ 10 διά τινων πόρων ἐκκίπτυσιν, ὥςε τὸ ἔσω δηκτικώτατον ἀπὸ 

ἀρχή: δύο δὲ φαίνεται ταύτης μεταβαλλύσης ἄνω ἢ κάτω. τῆς σαρκὸς ἀποπίπτει. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ κρόμμυον, καὶ ὅσα 

εἰς δὲ πλάγιον οὐδὲν διαφέρει, ἐὰν μὴ ἅμα καὶ ἄνω. τί ἄλλα δάκνει τοὺς ὀφθαλμούς. τὸ δὲ ἔλαιον μάλιστα, τῶν 
δὴ ἐπὶ μὲν τὴς ὄψεως ἔστιν ὥστε φαίνεσθαι τὸ ἕν δύο, ὧν ὑγρῶν, ὅτι λεχτομερέςατον᾽ τοιῦτον δ᾽ ὃν εἰσδύνει διὰ τῶν 

τως τεθῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ πρὸς ἀλλήλους, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλ- πόρων᾽ τὰ δ᾽ ἦξος ἐν φαρμάκῳ τῇ ἄλλῃ σαρκί. 
λων αἰσθήσεων οὐκ ἔστιν; ἢ καὶ ἐπὶ τῆς ἁφῆς γίνεται τῇ 15 Διὼ τί ὁ ὁ ὀφθαλμὸς μόνον τοῦ σώματος, ἀσθενές᾽ατος 22 

ἐταλλάξει τῶν δακτύλων τὸ ἂν δύο; ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων οὐ ὧν, ἃ ῥιγοῖ; ἢ ὅτι πίων ἐςὶν ὁ ὀφθαλμός, σαρκὸς δὲ ὑθίν; 

γδεται, ὅτι οὔτε ἔξω ἀποτεινομένων αἰσθάνεται, οὐδὲ δύο. τὼ δὲ τοιαῦτα ἀριγάώ ἐςιν. οὐ γὼρ δὴ ὅτι γε πῦρ ἐστὶν ἡ 
γίνεται δὲ διὼ τῦτο διόπερ καὶ ἐπὶ τῶν δακτύλων" μιμεῖ- ὄψις, διὰ τῦτο ἀ ῥιγοῖ" ὦ γὰρ τοιζτόν γέ ἐς! τὸ πῦρ ὥστε 
ταὶ γὰρ τὴν ὄψα. θερμαίνειν. 

8. Διὰ τί τῷ μὲν ἄλλε σώματος τὰ ἀριςερὼ ἀσϑενέςερα, 20 Διὼ τί δάκρυα, ἐὰν μὲν κλαίοντες ἀφίωμεν, ϑερμα23 

τῶν δὲ ὀφθαλμῶν ὕ, ἀλλ᾽ ὁμοίως ὀξύ; ἢ ὅτι τὼ μὲν δεξιὰ ἐςιν, ἐὼν δὲ πονοῦντες τὸς ὀφθαλμοὺς δακρύωμεν, ψυχρά; 
τῷ ποιητικὰ εἶναι; διαφέρυσι, τῷ δὲ παθητοιὼ ὁ διαφέρυσιν; ἢ ὅτι τὸ μὲν ἄπεπτον ψυχρόν, τὸ δὲ πεπεμμένον. θερμόν; 
αἱ δὲ ὄψεις παθητικαί, ἡ δὲ μαλακία ὕλως πᾶσά ἐςιν ἐξ ὠπεψίας, καὶ τῶν τοὺς 

43 Διὰ τί τῇ ὄψει πρὸς μὲν τὰ ἄλλα ἀτενίζοντες χεῖρον ὀφθαλμὸὺς πονόντων ἀπεπτόν ἐςι τὸ δάκρυον" διὸ "ψυχρόν. 
διατιβέμεθα, πρὸς δὲ τὼ χλωρὰ καὶ ποώδη, οἷον λάχανα 25 διὰ τῦτο καὶ οἱ ἰατροὶ οἴονται σημεῖον εἶναι μεγάλης νόσου 
καὶ τὰ τύτοις ὅμοια, βέλτιον; ἢ ὅτι πρὸς μὲν τὸ λευκὸν καὶ τὸς ψυχρὸς ἱδρῶτας, τοὺς δὲ θερμὺς τόναντίον ἀπαλλακτι»- 
μέλαν ἥκιστα δυνάμεθα ἀτενίζειν (ἄμφω γὰρ λυμαίνεται κύς. ὅταν μὲν γὰρ ἢ τὸ περίττωμα πολύ, οὐ δύναται τὸ 
τὸν ὅψιν), τὰ δὲ τοιαῦτα τῶν χρωμάτων μέσον ἔχει τού- ἐντὸς θερμὸν πέττειν, ὥστε ἀνάγκη ψυχρὸν εἶναι" ὅταν δὲ 
των" διὸ μετρίως τῆς ὄψεως διατιθεμένης ὑδὲ ἐξαδυνατῶμεν ὀλίγον, κρατεξ γίνονται δὲ ἐκ τῶν περιττωμάτων αἱ ἀρ- 
αὐτῇ, βέλτιον δὲ διατιθέμεθα. τάχα δὲ ἴσως καθάπερ ἐπὶ 30 ρωστίαι. ; 

τῶν σωμάτων σφοδρότερον πονῖντες χεῖρον ἔχομεν, τὸ μέ- Διὰ τί ποτε εὐκινήτων ὄντων τῶν δεξιῶν μερῶν ὁ 24 
σον δὲ βέλτιςα διατίθησι, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὴν ὄψιν. ὀφθαλμὸς ὁ ὠριστερὸς μᾶλλον τοῦ δεξιοῦ συνώγεται; ἢ 
πρὸς μὲν γὰρ ςερεὰ ἀτενίζοντες πονῦμεν αὐτήν, πρὸς δὲ τὰ ὅτι τὰ ὠριστερὰ πάντα ὑγρότερα, τῶν δεξιῶν ἐστί, τὰ δὲ 
γε. μηδενὸς ἀντιφράττοντος ἕ δι πονμνι τὰ δὲ χλωρὰ ὑγρότερα μᾶλλον συνάγεσθαι πέφυκεν" εἶτα εἰς τὸ δεξιὸν 
ςερεαΐ τε μετρίως, καὶ ὑγρὸν ἐν αὐτοῖς ἱκανόν. δὶδ βλάπτει 35 μᾶλλον ἀποτελεῖν δύναται, τοῦ ἀριστεροῦ μον καὶ 
τε ὑθέν, καὶ διαναγκάζει τὴν ὄψιν πρὸς τύτοις εἶναι διὰ τὸ καθ᾽ αὐτό. 
τὸν τὸ χρώματος κρᾶσιν σύμμετρον ἔχειν πρὸς τὴν ὄψι. Διὰ τί ἀμφότεροι κατὰ ἀσθένειάν τινα τῶν ὀφθαλ-25 

2. Διὰ τί τὼ μὲν ἄλλα ἀμφοτέροις τοῖς ὀφθαλμοῖς ᾿ μῶν διακείμενοι, ὅ τε μύωψ καὶ ὁ πρεσβύτης, ὁ μὲν ἐγγὺς 
μᾶλλον ὁρῶμεν, τὸ δὲ εὐθὺ τὸ ἐπὶ τῶν ςίχων τῷ ἑνὶ προσ- προσάγει, ἄν τι βούληται ἰδεῖν, ὁ δὲ πόρρω ἀπάγει; ἢ ὅτι 
ἄγοντες πρὸς τὰ γράμματα μᾶλλον καθορῶμεν; ἢ ὠμφό- ὁ ὑχ ὁμοία ἡ ἀσθένεια παρέκεται αὐτοῖς; ὁ μὲν γὰρ πρεσ- 

8. διξῶσα, διασπᾶσθαι Χοῖ, ἢ 9. τὸ οἵα 5. ἢ 12. ἅμα] κάτω Χο. ἢ 16. ἐξαλλάξει σοἀίςεβ. ἢ 18, διζπερ 775. }} 36. τὼ οι ὦ 
29. ἐδὼ Χίοί. ἢ 31. σφοδρότερα είν. [] ἔχωμεν ν. 1 37. κρίσιν 7οίν. 1 39. τὸ δὲ] τὼ δὲ 775. 1} προσωγάγοττες ἔ. 

ἀς φαΐεται οτὰ Χο. ἢ 8. ἀραιότατον 77“5(. 1 9. αἱ γὰρ ὄψεις οἵὰ ἐ. ἢ 40. πόρρω ἐκπ. ὥςε ὅτι ἔξω {. ἢ 41. καὶ ροβὶ δὲ οἵ 

ε 1 15. ὁ ομὰ 7όν. ἢ ἀσθεέςατος οτα «Χο. ἢ 18. τοιῦτό γε, ἢ 24. διότι ν. 

᾿ Υ 
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060 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

βύτης αὐτὸ ἰδεῖν ἀδύνατός ἐστιν" οὗ δὴ συμπίπτει ἡ ὄψις εἰς οὺς τὸ ὑγρὸν ἀθροίζεται μάλιςα; αἰσιχυνομένων δὲ εἰς 

αὐτῷ, ἀπάγει τὸ θεώμενον, ἅτε καὶ μάλιςα μέλλων ὅψε- τὸ πρόσωπον ἔρχεται ἡ ὑγρότης" διὸ καὶ ἐρυϑριῶσιν, τῷ δὲ 
σθαι" πόρρω δὲ συμπίπτει. ὁ δὲ αὐτὸ μὲν ὁρᾷ, ποῖα δὲ προσώπε ἥκιςα βάθος ἔχει τὰ ὦτα" καὶ φύσει θερμότατα 
κοῖλα καὶ ποῖα ἐξέχοντα τῷ ὁρωμῶν, ὑκέτι δύναται κρίνειν, καὶ εὔχροα, ἐὰν μὴ ἀτηρτημένα πόρρωθεν ἤ τῷ ψύχαι. 

ἀλλὰ περὶ ταῦτα ὠπατᾶται. τὰ δὲ κοῖλα καὶ τὰ ἐξέχοντα 5 διὸ καὶ εὐχρύςατον τῶν ἐν τῷ προσώπῳ μορίων. ὥς ε ὅταν 
μάλιστα τῇ αὐγῇ κρίνεται. πόρρωθεν μὲν ἦν ὦ δύναται τῇ σκεδασϑῇ ἡ θερμότης, μάλιςα ἐπιπολῆς ὅσα ἐν τύτοις ποιεῖ 
αὐγῇ καταμαθεῖν πῶς ἐπιβάλλει ἐπὶ τὸ ὁρατόν" ἐγγύθεν ἐρυθρίῶν. 
δὲ μᾶλλον καταφανής ἐς!ν. Διὰ τί τὰ ὦτα ἐν τῇ θαλάττῃ ῥήγνυται τοῖς κολυμυ- 3 

Διὰ τί τῶν ζῴων ἄνθρωπος ἃ μόνον ἢ μάλιστα δια- βῶσιν; πότερον διὰ τὸ κατέχειν τὸ πνεῦμα αληρόμενον βια- 

στρέφεται; ἢ ὅτι ἢ μόνον ἢ μάλιστα ἐπίληπτον ἐν τῇ νεό- 10 ζεται; ἢ εἰ τῦτ᾽ αἴτιον, ἔδει καὶ ἐν τῷ ἀέρι. ἢ ὅτι μὴ ὑπεῖ. 
τητι γίνεται, ὅτε καὶ διαςρέφεσθαι συμβαίνει πᾶσιν; κὸν διακόπτεται θᾶττον, καὶ ἀπὸ σκληροτέρα ἢ μαλακοῦ; 

Διὰ τί οἱ ἄνθρωποι μόνοι τῶν ἄλλων ζῴων τὰ ὄμ- τὸ ἵν πεφυσημένον ἧττον ὑπείκει. τὰ δὲ ὦτα, ὥσπερ ἐἴρη- 

ΛΑ. ΑΒ. 

ματα διαστρέφονται; πότερον διὰ τὸ ἐλάχιστον διάστημα 
εἶναι τῶν ὀμμάτων, καὶ ἐπ᾿ εὐθείας, ὥστε εὔδηλον σφάδρω 

γίνεται τὸ μὴ κατωρθωμένον. ἢ διότι τῶν ἄλλων μονόχροα 15 

τὼ ὕμματά ἐςι μᾶλλον" εἰ δ᾽ ἦν ἣν χρῶμά τι τῷ ὕμμα- 

τος, ἐκ ἦν διαςροφή. ἢ διότι μόνοι ἐν τῷ γώει ἐπίληπται 
, «Ὁ ’ ε ».Ν Ἁ -  κ( 

γίνονται τῶν ζῴων, ἡ δ᾽ ἐπύλαψις διαστροφὴν ποιεῖ, ὅταν 
γένηται, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων μορίων" ἀλλ᾽ ἐνίοις ὀψὲ 

»" , - ᾿΄ν ν»ν ͵ὔ παντελῶς γίνεται ἡ διαςροφή, ὅσοις τὸ ἀρρώς μα. 
Διὸ τί πρὸς τὸν λύχνον καὶ πρὸς τὸν ἥλιον προς υησά- 

μένοι τὴν χεῖρα πρὸ τοῦ φωτὸς μᾶλλον ὁρῶμεν; ἃ ὅτι τὸ 
ἐπὲ τῷ ἡλίον καὶ λύχνου φῶς προσπῖπτον μὲν ἡμῶν πρὸς 
τὴν ἔψιν ἀσθενες ραν ποιεῖ δι᾽ ὑπερβολήν; φθείρει γὰρ αὐτὼ 

28 

εΝ “«“ έ. 6 ΑΝ .«“ » “ 4 Ἁ ται, ὑπὸ τοῦ κατέχεσθαι τὸ πνεῦμα ἐμφυσᾶται, ὥστε τὸ 
ὕδωρ, σκληρότερον ὃν τῷ ἀέρος, προσπῖπτον διακόκταει. 

Διὰ τί οἱ κολυμβηταὶ σπόγγους περὶ τὰ ὦτα κατω- 3 
“ὦ Δ σ "» 

δοῦνται; ἢ ἵνα ἡ θάλαττα βίῳ ἰοῦσα μὴ ῥηγνύῃ τὰ ὦτα. 
ὅτω μὲν γὰρ ὁ γίνεται, ὥσπερ ἀφῃρημένων, πλήρη. 

Διὰ τί ὁ ἐν τοῖς ὠσὶ ῥύπος πικρός ἐςὶν; ἢ διότι ἱδρώς 4 

ἐςι σαπρός; ἔςιν οὖν ἁλμυρὸν σαπρόν. τὸ δὲ σαπρὸν ἀλ- 
2 μυρὸν πικρόν. 

Διὼ τί οἱ σπογγεῖς διατέμνονται τὰ ὦτα καὶ τοὺς 5 
μυκτῆρας; ἢ ὕπως εὐπνόςεροι ὦσι; ταύτῃ γὰρ ἐξιώαι δὸ- 
κεῖ τὸ πνεῦμα. ἀνατέμνουσι δὲ καὶ τὸν τόπειν καὶ πρὸς 
εὔπνοιαν" πονεῖν γὰρ δή φασι μᾶλλον αὐτοὺς ἐν τῇ δυσ- 

καὶ τὰ συγγενὴ τῇ ὑπερβολῇ. εἰρχθέντα δὲ ὑπὸ τῆς χει- 15 πνοίᾳ, τῷ μὴ δύνασθαι προΐεσθαι θύραζε" ὅταν δὲ ὥσπερ 
ρὸς τὴν μὲν ὄψιν οὐ πημαίνει, τὸ δὲ ὁρώμενον ὁμοίως ἐςὶν 
ἐν φωτί, διὸ ἡ μὲν μᾶλλον δρᾷ, τὸ δὲ ὁρώμενον ἐδὲν ἧττον 
ὁρᾶται. 

29 Διὼ τί χεὶρ μὲν καὶ πὸς διαφορὰν ἔχει πρὸς τὼ δὲ- 

ἐξεράσωσι, κυφίζονται. ἄτοπον ἣν εἰ μὰ δύνανται τυγχαί- 
νειν ἀναπνοῆς καταψύξεως χάριν" ἀλλ᾽ ἔοριε τοῦτο ἀναγ- 

καινότερον εἶναι. ἢ εὐλόγως ὁ πόνος πλείων κατέχεσιν, δγ- 
κυμένων καὶ δ᾽ατεινομένων; φαίνεται δὲ καὶ αὐτόματός τις 

᾽ -»Ἥ “« “ Η » 
ξιὰ τὰ ἀριςερα,, ὄμμα δὲ καὶ ὠκοὴ οὔ; ἢ ὅτι τὼ ςορχεῖα 30 εἶναι φορὰ τοῦ πνεύματος ἔξω" εἰ δὲ καὶ εἴσω, σκεπτέον. 
τὼ εἰλικρινῆ ἀδιάφορα, ἐν δὲ τοῖς ἐκ τῶν ςοιχείων καὶ δια-- 
φορώ; αὗται δὲ αἱ αἰσθήσεις εἰσὶν ἐξ εἰλιιρινῶν, ἡ μὲν ὄψις 
πυρός, ἡ δ᾽ ἀκοὴ ἀέρος. 

ΔΒ. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΤΑ, ἃς 
ΓΦ ν᾽ Υ ν» ΄ Διὰ τί τὰ ὦτα ὄντα ἀναιμότατα τοῦ προσώπε, ὅταν 

ἔοικε δέ᾽ ὁμοίως γὰρ ἀναπνοὴν ποιοῦσι τοῖς κρλυμβηταῖς 
λέβητα καταφέντες. οὐ πίμπλαται γὰρ οὗτος τῷ ὕδατος, 
ἀλλὼ τηρεῖ τὸν ἀέρα. μετὰ βίας γὰρ ἡ κάθεσις. ὀρθὸν 
γὰρ ὁτίῶν παρεγκλιθὲν εἰσρεῖ. 

Διὰ τί ἔνιοι τὰ ὦτα σκαλεύοντες βήττασιν; ἢ 

τὸ αὐτὸ πόρε τῷ πνεύμονι καὶ τῇ ἀρτηρίῳ ἡ ἀκοή; σημεῖον 

σ΄ 
οτι ἐπὶδ 

αἰσχύνωνται, ἐρυθριᾷ μάλιστα; πότερον ὅτι εἰς τὸ κενὸν δέ, ὅτι ἀναπηρῦνται καὶ γίνονται ἐνεοί, θερμαινομένε ἦν τῇ 
μάλις « πορεύεσθαι πέφυκε τὸ ἀλλότριον ὑγρόν, ὥςε ὅταν τρίψει συντήκετα: ἐπὶ τὴν ἀρτηρίαν ἀπὲ τοῦ πόνε κάτωθεν 
Φιαλυδῃ ὑπὸ τῆς θερμότητος, ἢ γίνεται αἰσχυνομέψοις, συν- ὑγρόν" ὃ ποιεῖ τὴν βῆχα. 
ώχεται εἰς ταῦτα; κ διότι ἐπὶ τοῖς κροτάφοις ἐπίκεινται, 40 Διὰ τί τὸ ἀριςερὸν οἷς θᾶττον συμφύεται ὡς ἐπὶ τὸ 1 

1. ἀδίνατόν Χο. ἢ ἀ. καὶ] ἢ 75. ἡ 1. ἐπιβάλλει οἵα {. ἢ 10. ἢ ροβὲ μόνον οπι 775. ἢ 13. διαστρέφετα, ὁ. Πϊ 14. εἶναι] οἷν ὃ. 
21. προςαμύσοι {. ΠΤ 25. καὶ τὰ οἵη ὦ. [[ δὲ οἵχ Ζο,, || 29. τὰ οἵα Χόν. ᾿ 30. ὕμματα Χο. || 31. διάφορα ἔ, 1 39. ἢ Χο. 

8. θερμότητα Χο(. ἴ 6. τότους 75. ἢ 1. ἐρνθρώ Χαχοί, 1} 48. ὁ ἱδρώς οοἀϊοο5. Π 23. καὶ οἵχ ἐ. |Π] τῶν τόπων (Σόρ, τῶν τό- 
πον ἐ. ἢ 31. γὰρ οπιὶ ΦΧ ΎΚέι. 1] 34. παρεγκλιθῆ 77εέ. || 37. ἀναπληρῶνταε 77Χσ, [1 ἐνγεοί ἐ. 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΒ. ΑΓ. 064 

πολύ, ὅταν τρυπηθῇ; διὸ καὶ αἱ γυναῖκες τὸ μὲν ἄρρεν. τὸ θεῖται τὸν ὑμώνα καὶ κωλύει τὸν ψόφον εἰσιέναι. ἐὰν οὖν 
δὲ δῆλυ καλοῦσι τῶν ὦτων. ἢ ὅτι τὰ ἀριστερὼ ὑγρὰ καὶ ὅὕτως ἔχοντος ἅψηται τὴς ἀκοῆς ὡς σκαλεύειν, μάλις᾽ ἄν 
θερμὼ μᾶλλον, συμφύεται δὲ τὰ τοιαῦτα μάλιστα. διὸ βλάψειεν" πρὸς ἀντιπῖπτον γὼρ Ἷ πληγὴ γίνεται, καὶ ἃ 
καὶ ἐν φυτοῖς τοῖς χλωροῖς ἡ σύμφυσις" καὶ τὰ τῶν νέων πρὸς ὑπεῖκον τὸ τοῦ πνεύματος. τὸ δὲ δύμα καὶ τὴν μἰϑὶ: 

δὲ ἔλχη μᾶλλον συμφύεται ἡ τὰ τῶν πρισβυτέρων. ση- 5 ἩΥΑ ἀφες ναι τῶν στάρεον. δῆλον. ὥστε πόνον μάλιστα 
μεὰν δὲ ὅτι ὑγρὰ μᾶλλον καὶ ὅλως θηλυκώτερα τὰ ὠρι- ὕτω ποιεῖ, καὶ τραυματίζοι ἄν. 
στερά. 

8 Διὰ τί τοῖς μὲν αἰσιχυνομένοις ἄκρα τὰ ὦτα ἐκιφοι- ΑΙ, ΟΣΑ ΠΕΡῚ ΜΥΚΤΉΡΑ. 
νσσεται, τοῖς δὲ ὀργιζομένοις οἱ ὀφθαλμοί, ἢ ὅτι ἡ μὲν Διὰ τί ὁ πταρμιὸς λυγμὸν μὲν παύει, ἐρυγμὸν δὲ οὐ 
αἰδὼς ἐν ὀφθαλμιοῖς κατάψυξίς τις μετὰ φόβου, ὥςε εἰκό- 10 παύει; ἢ διότι οὐ τῷ αὐτῷ τόπνι τὸ παθος ἡ ἑκάτερον, ἀλλ᾽ ὁ 
τως ἀπολείπει τὸ θερμὸν τὸς ὀφθαλμές" χωριζόμενον δὲ εἰς μὲν ἐρυγμὸς κοιλίας, ὁ δὲ λυγμὸς τοῦ περὶ τὸν πνεύμονα 

τὸν δεκτικώτατον φέρεται τόπον. τοιῶτος δὲ ὁ ἐν τοῖς ἄκροις κατάψυξις καὶ ἀπεψία πνεύματος καὶ ὑγρῦ;" κοινωνίσι δὲ 
τῶν ὦτων" ὁ γὰρ ἄλλος ὀςώδης. ὀργιζομώοις δ᾽ ἐπανέρ- οἱ περὶ τὸν ἐγκέφαλον τόποι τῷ πνεύμονι; οἷον τοῖς ὠσίν. 
χεται τὸ θερμόν. μάλιστα δὲ γίνεται φανερὸν ἐν τοῖς φανερὸν δέ' ἅμα γὼρ ἐνεοὶ καὶ κωφοὶ γίνονται, καὶ αἱ νό: 
ἐφθαλμοῖς διὰ τὴν χρόαν ἦσαν λευκήν. 45 σοι ἀντιπεριίςανται αἱ τῇ ὠτὸς εἰς τὰ τῷ πνεύμονος πάθη. 

9. Διὰ τί ὁ ἦχος ὁ ἐν τοῖς ὠσίν, ἐάν τις ψοφήσῃ, παύε- ἐνίοις δὲ σκαλεύνσι τὸ ἔς βῆχας ἐγγίνονται. τὸ δὲ πεὶ τὸν 
ται; ἢ ὅτι ὁ μείζων ψόφος τὸν ἐλάττω ἐκκρύεται; πταρνύμενον τόπον εἶναι τῆς ῥινὸς κοινωνίαν τῷ πρεύμονι 

10 Διὰ τί, ἐὰν εἰς τὸ ἧς ὕδωρ ἐγχυθῇ, ἔλαιον προσεγ- δηλοῖ ἡ ἀναπνοὴ κοινὴ ὅσα. ὥς ε πτάρνυται μὴν θερμαινο- 

χήονται, ἀ δυναμένε τῷ ἐνόντος ὑγρᾷ ἐξελθεῖν δ᾽ ἄλλν ὑγρῦ; μέν αὐτῷ" τῷ δὲ συμπάσχειν ὁ κάτω τόπος, ἐν ᾧ ἐξὶν ὁ 
πότερον διὰ τὸ ἐπιπολῆς γίνεσθαι τὸ ἔλαιον τῷ ὕδατος, καὶ 20 λυγμός. ἡ δὲ θερμασία πέττει. διὸ ὄξος τε παύει λυγμὸν 

διὰ γλισχρότητα αὐτῷ ἔχεσθαι τὸ ὕδωρ ἐξιόντος τῷ ἐλαίαν, καὶ ἡ ἀπνευςίαᾳ, ἐὰν ἠρεμαία ἢ ἡ λύγξ. ἐκθερμαίνει γὼρ᾽ 
ἵνα συνεζή! τὸ ὕδωρ; ἢ ἵνα ὀλισθηροῦ τοῦ ὠτὸς γενομένον τὸ πνεῦμα κατεχόμενον. ὥςε καὶ ἐν τῷ πταρμῷ ἡ ἀντι» 

ἔξέλθη τὸ ὕδωρ; τὸ γὰρ ἔλαιον λεῖον ὃν ποιεῖ ὀλισθαίνεν. κατάσχεσις γενομένη τῷ πνεύματος τῶτο ποιεῖ, καὶ οἰκείως 

11. Διὰ τί ἥττον ὦτα ῥήγνυται τοῖς κολυμβῶσιν, ἐὰν ἡ ἔκπνευσις γίνεται, καὶ ἐκ τοῦ ἄνω τόπου" ἀδύνατον γὼρ 

προσεγχέωσιν εἰς τὰ ὦτα ἔλαιον; ἢ τοῦ μὲν ῥήγνυσθαι τὼ 25 πτάρειν μὴ ἐκπνέοντα. ἡ ἵν ὁρμὴ ῥήγνυσι τὸ ἐγκωτειλαμ- 
ὦτα εἴρηται πρότερον ἡ αἰτία, τὸ δὲ ἔλαιον ἐγχυθὲν εἰς τὲ μένον πνεῦμα, ὃ ποιεῖ τὸν λυγμόν. 
ὦτα τὴν ὕςερον θάλατταν ἀπολισθαίνειν ποιεῖ, καθάπερ ἐπὶ Διὰ τί, ἐάν τις μέλλων πτώρνυσθαι τρέψῃ τὸν ὀφθαλ- 2 
τῶν ἔξω τοῦ σώματος συμβαίνει τοῖς ἀληλιμμένοις. ὁλι- μόν, ἧττον πταρνυται; ἢ διότι τὸ ποιῶν τὸν πταρμὸν θερμέ- 
σϑαύυσα δὲ πληγὴν ὁ ποιεῖ εἰς τὸ ἐντὸς τῷ ὠτός, διόπερ οὐ της τίς ἐστιν, ἡ δὲ τρῖψις θερμότητα ποιεῖ, ἢ διὰ τὸ πλη 
ῥήγνυσιν. 30 σίον εἶναι τῶν ὀφθαλμῶν τὸν τόπον ᾧ πτάρνυται, ἀφανίζει 

2. ΣἊΔιὰ τί τῶν ὦτων ἀναίμων ὄντων μάλιςα οἱ αἰσχυνό- τὸν ἑτέραν, ὥσπερ τὸ ἔλαττον πῦρ ὑπὸ τῷ πλείονος μαρα!- 
μένοι ἐρυθριῶσιν; ἢ ἕκαςον εἰς τὸ κενὸν ἑκάςυ μάλιςα φέ- νόμενον. 
μιται; δοκεῖ δὲ τοῦ αἰσχυνομένον ἄνω θερμὸν φέρεσθαι τὸ Διὼ τί [ δὶς πτάρνυται ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, καὶ ὑχ ; ἅπαξ 
αἷμα. εἰς ἕν τὸ κενώτατον ἐρυθριῶν ποιεῖ, τὸ δ᾽ αὐτὸ τῦτο ἢ πλεονάκις; ἢ διότι δύο εἰσὶ Μυκτῆρες; καθ᾽ ἕτερον ὃν διέ- 

καὶ ἐπὶ τῶν γνάθων. ἔτι δὲ καὶ ὅτι λεπτότατον τὸ δέρμα 35 σχιςαι τὸ φλέβιον, δι᾽ ἔ πνεῦμα ῥεῖ 
τὸ περίτεταμένον, μάλιςα δὴ φαίνεται δι᾽ αὐτά. Διὰ τί πρὸς τὸν ἥλιον βλέψαντες πτάρνυνται μᾶλλον; 4 

ι Διὼ τί οὐδεὶς χασμώμενος τὸ ὃς σκαλεύει; ἢ ὅτι ὅτε ἢ διότι κινεῖ θερμαίνων᾽ καθάπερ οὖν πτεροῖς θιγγάνοντες. 
“«- Ω .-“ - .“ 8. ον Ψ' -" ᾽ ΄ ν ν ΠῚ “ “ Ν » 

χασμᾶται, ἐμφυσᾶται καὶ ἡ μῆνιγξ, δὶ ἧς ἀκύει; σημεῖθν ἀμφότεροι γὰρ τὸ αὐτὸ ποίζσιν" τῇ γὰρ κινήσει θερμαίνον- 

δέ ἅἄκιςα γὰρ ἀκέυσι χασμώμενοι. τὸ γὼρ πνεῦμα, ὥσπερ τες ἐκ τοῦ ὑγρὰ θᾶττον πνεῦμα ποιζσιν. τότυ δὲ ἡ ἔξοδος 
καὶ κατὰ τὸ ςόμα, καὶ εἰς τὰ ὦτα ἐντὸς πορευόμενον, ἐξω- (ο πταρμός. 

4. κὶ ον Χο. ἢ 5. μᾶλλον συμφύεται οἦχ ΧΆγσ.. ᾿ 11. διώτι 7.9. ἢ 48. ὕς στὰ ἐ. || 19. ὄντος Χο, ἢ 23. ἐξέλθοι 7“... }} 35. 
προεγχίωσιν 15. ἢ ὦτα τὸ ἴλαιον Χοί. ᾿ὶ 26. ἡ οἵα οἰ. 1 21]. ἀκολισθένειν Χίσ, ὀλισθαίνειν ἐ. 11 31. τί ὥτων ἀναιμένων {. } 38. ἧς] οὖ 

Χει. κα 39. ὥσπερὺς, οταῖδδα καὶ, (. 11 40. κάτω Χ ί. 
4, λόφον Χ!. Π 2. ἂν οοἀϊοίθυς ἀφοβῖ, || 3. οὐ οπι Ζ5. ΠΠ| 5. δῆλον οπι ΧΎ7όι. ἢ 14. διοι Σέ. 49. τὸ ἐ. ἢ ἷν ᾧ οἵαὰ Χο. 

Τα. 21. λύξ Χοε. ἢ 23. γινομένη ει. ἢ 29. ἃ Χοῖ. ἢ 34. ὅτι Χο. 
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ΠΡΟΒΛΑΗΜΑΤΩΝ ΑΓ΄ 

Διὰ τί λύγγα παύει πταρμὸς καὶ πνεύματος ἐπίσχε- ἔιόν, ὥςε καὶ ὁ πταρμὸς τὸν περὶ τὴν κεφαλὴν τόπον, ὅτι 

σις καὶ ὄξος; ἢ ὅτι ὁ μὲν πταρμός, διότι ἀντιπερίστασίς ὑγιαίνει καὶ δύναται πέττειν. ὅταν γὰρ κρατήσῃ καὶ ἐν τῇ 

ἐςι τοῦ κάτω πνεύματος, ὥσπερ αἱ ἄνω φαρμακεῖαι πρὸ κεφαλῇ θερμότης τὴν ὑγρότητα, τὸ πνεῦμα τότε γῴεται 
τὴν κάτω κοιλίαν; ἡ δὲ ἀπνευστία τὰς ἀσθενεῖς λύγγας, πταρμός. διὸ καὶ τοὺς ἐκθνήσκοντας κινοῦσι πταρμικῷ, ὡς 
ὅτι ἡ μικρὰ ὁρμὴ τῷ πνεύματος ἡ ἀνῶσα, ὥσπερ περὶ τὴν 5 ἐὰν μὴ τούτῳ δύνωνται πάσχειν, ἀσώτους ὄντας. ὥστε ὡς 
βῆχα, ἐαν τις κατάσχῃ, παύεται, οὕτω καὶ ᾿νταῦθα καὶ σημεῖον ὑγείας τοῦ ὠρρώς καὶ ἱερωτάτε τόκι προσκυνῆσιν 

κατέσπασε καὶ κατέπνιξε καὶ συναπεβιάσατο. τὸ δὲ ὄζος ὡς ἱερόν, καὶ φήμην ἀγαθὴν ποῶνται. 

παύει, ὅτι τὸ περιεςὺς ὑγρὸν καὶ κωλῦον ἀπερυγεῖν ἐπνευ- Διὼ τί ἄνθρωπος πτάρνυται μάλις « τῶν ἄλλων ζῴων; 10 
μάτωσε τῇ θερμασίᾳ. ἔςι γὰρ ἐρυγμὸς μέν, ὅταν πνευμα- πότερον ὅτι τοὺς πόρες εὐρεῖς ἔχει, δι᾽ ὧν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ 
τωθῇ τὸ ἐν τῇ ἄνω κοιλίᾳ ὑγρὸν καὶ πεφθῇ, ἡὶ δὲ λύγξ, 10 ῥύμη εἰσέρχεται; τότοις γὰρ πληρυμένοις πνεύματος πτάρ- 
ὅταν ὑπὸ ὑγρῷ κατέχχται πνεῦμα περιττὸν περὶ τὸν πνευ- νυται. ὅτι δ᾽ εὐρεῖς, σημεῖον ὅτι ἥκιστα ὀσφραντικὸν τῶν 
ματικὸν τόπον. τῦτο γὰρ ὁρμῶν καὶ μὴ δυνάμενον διακό- ζῴων. ἀκριβέςεροι δὲ οἷ λεπτοὶ πόροι. εἰ οὖν εἰς μὲν τοὺς 
ψαι σπασμὸν ποιεῖ, ὁ δὲ σπασμὸς οὗτος καλεῖται λύγξ. εὐρεῖς πλεῖὸν καὶ πλεονάκις εἰσέρχεται τὸ ὑγρόν, οὗ πνευ- 

" καὶ διὰ τοῦτο ῥιγώσαντας λὺγξ λαμβάνει, ὅτι τὸ ψῦχος ματυμέν ὁ πταρμὸς γύεται, τοιότες δὲ μάλιςα τῶν ζῴων 
τὸ ὑγρὸν ποιεῖ συςὰὼν ἐκ τῇ πνεύματος ἔτι" περιλαμβανό- 15 οἱ ἄνθρωποι ἔχεσι, πλεις άκις ἂν πτάρνυντο εἰκότως, ὅσοις 
μενον δὲ τὸ ἄλλο πηδᾷ" ἵ ἡ κύησις λυγμός ἐςιν. ἐλάχιςοι οἱ μυκτῆρες, ὥςε τὸ θερμανϑὲν ὑγρὸν ταχρὺ ἐξιέ- 

Αιὼ τί ἐνίοις ὕδωρ ψυχρὸν προσιχέομεν [καὶ] πρὸς τὸ ναι δύναται πνεῦμα γενόμενον" ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις διὰ μῆ- 
πρόσωπον, ἡνίκω αἷμα ῥεῖ ἐκ τῶν μυκτήρων; ἢ ἀντιπεριίςξα- κος καταψύχεται πρότερον. 
ται εἴσω τὸ θερμόν; ὧν ἕν ἐπιπολῆς τύχῃ αἷμα, ἐξυγραξ. Διὼ τί οἱ μὲν ἀπὸ μέσων νυκτῶν ἄχρι μέσης ἡμέρας 11 
νει μᾶλλον. Ὁ οὐκ ἀγαθοὶ πταρμοΐ, οἱ δὲ ἀπὸ μέσης ἡμῴας ἄχρι μέσων 

6 

ἐ Ἴ Διὰ τί τὸν μὲν πταρμὸν θεὸν ἡγόμεθα, εἶναι, τὴν δὲ νυκτῶν; ἢ ὅτι ὁ μὲν πταρμὸς μᾶλλον δυκεῖ ἐπισχεῖν τοὺς 
τ ΄ φ---Ξ ώ ἣν ,,. “τ᾽ » 

εἸκεμὸ ς« βῆχα ἢ τὴν κόρυζαν οὖ; ἢ διότι ἐκ τοῦ θειοτάτε τῶν περὶ ἀρχομένες καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ; διὸ ὅταν μέλλωσιν ἀρχομένοις 

νεδος ὕμεξ μον ἃς τῆς κεφαλῆς, ὅθεν ὁ λογισμός ἐξι, γίνεται; ἡ ὅτι τὲ συμβῆναι, μάλιςα ἀποτρεπόμεθα τῇ πράττειν. ἡ μὲν οὖν 

᾿ ἐς μὲν ἄλλα ὠπὸ νοσύντων γίνεται, τῦτο δὲ ὕ; ἠὼς καὶ τὸ ἀπὸ μέσων νυκτῶν οἷον ἀρχή τις" διὸ εὐλαβύ- 
Ἰξ ΟΥ̓ κορυΣ 8 Διὰ τί τρίψαντες τὸν ὀφθαλμὸν πανόμεθα τῶν πταρ- 25 μεθα πτάρειν, μὴ κωλύσωμεν ὡρμημένον. πρὸς δείλης δὲ 

μῶν; ἢ ὅτι ἀνάπνοια ταύτῃ γίνεται τῷ ὑγρῷ; δακρύει γὰρ καὶ ἐπὶ μέσας νύκτας οἷον τελευτή τις καὶ ἐναντίον ἐκείνῳ, 
ὁ ὀφθαλμὸς μετὰ τρᾶψιν, ὁ δὲ πταρμὸς διὰ πλῆθος ὑγρός ὥς ἂν τῷ ἐναντίῳ ταὐτὸν αἱρετέον. 
τητος. ἢ ὅτι τὸ ἔλαττον θερμὸν φθείρεται ὑπὸ τῷ. πλείονος, Διὼ τί οἱ πρεσβῦται χαλεπῶς πτάρνυνται; πότερον οἷ 12 
ὁ δὲ ὀφθαλμὸς τριφθεὶς πλείω λαμβάνει θερμότητα τῆς ἐν πόροι συμπεκτώκασι δὲ᾽ ὧν τὸ πνεῦμας ἢ ὅτι αἴρειν τὼ 
τῇ ῥινί, διὰ ταῦτα δὲ κἀν τις αὐτὴν τὴν ῥῖνα τρίψη, παύε- 30 ἄνω ὑκέτι δυνάμενοι ῥῳδίως, εἶτα βίᾳ ἀφιᾶσι κάτω; 

ταὶ ὁ πταρμός. Διὰ τί, ἐάν τις ἀπνευςιάζη, ἡ λὺγξ παύεται; ἢ διότι 13 

Διὼ τί τῶν μὲν ἄλλων πνευμάτων αἱ ἔξοδοι, οἷον φύ- ἡ μὲν ὑπὸ καταψύξεως γίνεται (διὸ καὶ οἱ φοβέμενοι καὶ 
σης καὶ ἐρυγμῶ, οὐχ ἱεραί, ἡ δὲ τῷ πταρμᾶ ἱερά; πότερον οἱ ῥιγῆντες λύζεσιν), κατεχόμενον δὲ τὸ πνεῦμα ἐκθερμαΐνει 
ὅτι τριῶν τόπων ὄντων, κεφαλῆς καὶ θώρακος καὶ τῆς κάτω τὸν ἐντὸς τόπον; 

κοιλίας, ἡ κεφαλὴ θειότατον; ἔστι δὲ φῦσα μὲν ἀπὸ τῆς 35 Διὼ τί οἱ κωφοὶ ἐκ τῶν μυκτήρων διαλέγονται ὡς ἐπὶ 14 

9 

κάτω κοιλίας πνεῦμα, ἐρυγμὸς δὲ τῆς ἄνω, ὁ δὲ πταρμὸς 
τῆς κεφαλῆς. διὰ τὸ ἱερώτατον οὖν εἶναι τὸν τόπον καὶ τὸ 

«νεῦμα τὸ ἐντεῦθεν ὡς ἱερὸν προσκυνέσιν. ἢ ὅτι ὥπαντα τὰ 
«νεύματα σημαΐει τοὺς εἰρημένους τόπες βέλτιον ἔχειν ὡς 
ἐπὶ τὸ πολύ; μὴ διαχωρόντων γὰρ κυφίζει τὸ πνεῦμα δὶε- 40 

τὸ πολύ; ἢ ὅτι ὁ πνεύμων ἐςὶ τύτοις πεπονηκώς; τῦτο γάρ 
ἐςιν ἡ κωφύτης, πλήρωσις τῷ τόκι τῇ πνευμονικᾷ. οὕκουν 

ῥᾳδίως, ἡ φωνὴ φέρεται, ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ πνεῦμα τῶν πνευ- 
ςιώντων ἢ ὠσθμαινόντων δὶ ἀδυναμίαν ἀθρόον, ὕτως ἐκείνοις 
ἡ φωνή. βιάζεται οὖν καὶ διὼ τῶν μυκτήρων. βιαζομένη 

1. πταρμὴ ἔ. || 2. ὅτι οτα 775. [ ὅτι 7. ἢ ἃ. τοὺς 7. 1 415. συνιςὰν 7. Π 21. μὲν οπα 2. [ 80. δὴ 77. 

2. πέττει Χο, ΠΠ 8. τί ὃ ἄνθρωπος μᾶλλον πτώρνυυται τῶν ἀλόγων ζῴων γ. ἢ 11. τῶν ἄλλων ζῴων γ. ἡ 12. γὰρ οἱ λεπτοπόροι γ. ἢ εἰ 
οὖν οπὶ γ. ἢ 15. ἔχοντες γ. Π᾿ ὅσοις} ἢ ἔτι γ. ἢ 17. δύνασθαι γ. ΠΟ 20. μέσν ει. Π 23. οὖν] οὖν καὶ ἠὼς Χ47οῖ. ΠΠ 31. λύγγα 76. ἢ 

32. ἡ μὶν οπὰ 7. 1} 33. δὲ] καὶ ὁ. ἢ 37. κυφότης Χ5. ῃ| 39. ἱκείυς 1.97. 
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δὶ τῇ τράψει ποιεῖ τὸν ἦχον. ἔςι γὰρ ἡ διὰ τῶν ῥινῶν διώ- ἀπὸ καταψύξεως ἐκ ῥίγες καὶ λύπης καὶ φαρμακείας τῆς 
λεκτος γινομένη, ὅταν τὸ ἄνω τῆς ῥινὸς εἰς τὸν οὐρανόν, ἢ ἄνω μάλιςα γίνεσθαι. θερμὸς γὰρ ὧν φύσει ὁ τόπος, ὅταν 
συντέτρηται, κοῖλον γένηται" ὥσπερ κώδων γὰρ ὑκηχεῖ, τὸ καταψυχβῇ, ὁ προσίεται τὸ πνεῦμα πᾶν, ἀλλ᾽ ὥσπερ πομ- 

κάτωθεν ςενῷ ὄντος. φόλυγας ποιεῖ" διὸ καὶ τὸ πνεῦμα κατασχοῦσι παύεται 

415 ΔΙιὼ τί μόνον ὁ πταρμὸς ἡμῖν καθεύδουσιν οὐ γίνεται, ς (ἐκθερμαίνεται γὰρ ὁ τόπος), καὶ τὸ ὄξος, θερμαντικὸν ὅν, 
ἀλλ᾽ ὡς εἰπεῖν ἅπαντα ἐγρηγορόσιν; ἢ ὅτι ὁ μὲν πταρμὸς προσφερόμενον. τοῦ δὴ θερμὰ συμβαίνοντος ἀπὸ θερμασίας 
γύεται καὶ ὑπὸ θερμῇ τινὸς κινήσαντος τὸν τόπον τῦτον ὠφ᾽ καὶ τῇ ἐγκεφάλε, τῶν ἄνω τόπων εἰς τὸν πνεύμονα 'συντε- 
ἶ γύεται" διὸ καὶ ἀνακύπτομεν πρὸς τὸν ἥλιον, ὅταν βου- τρημένων, θερμῶᾷ τῷ πνεύμονος ὄντος, ἥ τε πρὸ τῇ πταρμοῦ 
χώμεθα πτάρειν" ὅτι καθευδόντων ἡμῶν ἀντιπεριίσταται τὸ κατοχὴ καὶ ἡ ἄνωθεν κατάκρυσις λύει τὸ πάθος. 
βωμὸν ἐντός. διὸ καὶ γίεται τὰ κάτω θερμὼ τῶν καθευ- 40 Διὼ τί οἱ οὐλότριχες, καὶ οἷς ἐπέςραπται τὸ τρίχιον, 18 
δόντων, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ πολὺ αἴτιόν ἐς τῇ ἐξονειρώττειν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ σιμότεροι; ἢ εἴπερ ἡ ὑλότης ἐν παχύτητι, 

ἡμᾶς. εἰκότως ἦν οὐ πταρνύμεθα" ἀπαλλαγώντος γὰρ τοῦ ἡ δὲ παχύτης μετὰ σκληρότητος, σκληρὸν δ᾽ ὃν τὸ αἷμα 
βϑιρμοῦ τοῦ ἐκ τῆς κεφαλῆς, ὃ κινεῖν πέφυκε τὸ ἐνταῦθα θερμόν, ἡ δὲ θερμότης οὐ ποιεῖ περίττωσιν, τὸ δὲ ὀστοῦν ἔκ 
ὑγρόν, Ὁ ἐξαερυμῶν γίνεται ὁ πταρμός, καὶ τὸ συμβαῖνον περιττώματος, ὁ δὲ χόνδρος ὀστοῦν, εὐλόγως ἂν ἔκλειψις 
πάθος εἰκὸς μὴ γίνεσθαι. ὠποψοφῦσι δὲ μᾶλλον ἢ πτάρ- 15 εἴη τῇ μορία; σημεῖον δὲ τὸ τὼ παιδία, πάντα εἶναι σιμά, 
τυνται, καὶ ἐρεύγονται καθεύδοντες ἢ ἐγρηγορότες, ὅτι ἐκ- 
ϑῳμαινομῶν τῷ περὶ τὴν κοιλίαν τόπι ἐν τοῖς ὕπνοις μᾶλ- 
λον ἐκπνευματῦσθαι συμβαύει τὰ περὶ αὐτὴν ὑγρά, πνευ- Διὰὼ τί οἱ μανὸς ἔχοντες τὸς ὀδόντας οὐ μακρόβιοι; ἢ 
ματώμενα δὲ εἰς τὸς ἔγγιςα τόπος φέρεσθαι. ἐνταῦθα γὰρ ὅτι τὼ μακρόβια πλείως ἔχοσιν, οἷον τὼ ἄρσενα τῶν θηλειῶν, 
καὶ συνωπωθεῖται ὑπὸ τῷ ἐν τῷ ὕπνῳ γινομών πνεύματος. 2) ἄνδρες γυναικῶν, πρόβατα προβάτων. οἱ οὖν ὠραιώδοντες 
καθεκτικώτερος γάρ ἐστιν ἢ προετικώτερος ὁ καθεύδων τοῦ ὥσπερ ὧν ἐλάττονας ἔχουσιν ὀδόντας ἐοίκασιν. 
πνεύματος, διὸ καὶ συςέλλει τὸ θερμὸν ἐντός. ὁ δὲ κατέ- Διὼ τί οἱ ὀδόντες ἰσχυρότεροι τῶν σαρκῶν ὄντες ὅμως 2 
χων τὸ πνεῦμα ὠθεῖ κάτω αὐτό" παρὼ φύτιν γάρ ἐς τῷ τῷ ψυχρῖ αἰσθάνονται μᾶλλον; ἢ ὅτι ἐπὶ τὸς πόρος προσ- 
«πεύματι ἡ κάτω φορα,, διὸ καὶ χαλεπόν ἐς! κατέχειν τὸ πεφύκασιν, ἐν οἷς ὀλίγον ὃν τὸ θερμὸν ταχὺ ὑπὸ τῇ ψυχρᾷ 
«νεῦμα. τὸ δ᾽ αὐτὸ αἴτιον καὶ τοῦ καθεύδειν ἡμῖν ἐστίν. 25 κρωτέμενον ποιεῖ τὴν ὠλγηδόνα; 
ὅσης γὰρ τῆς ἐγρηγόρσεως κινήσεως, ταύτης δ᾽ ἐν τοῖς αἰσθη- Διὼ τί τοῦ ψυχροῦ μᾶλλον αἰσθάνονται οἱ ὀδόντες ἢ 3 
τηρίοις ἡμῶν γινομένης μάλιστα ἐν τῷ ἐγρηγορέναι ἡμᾶς, τῷ θερμῆ, ἡ δὲ σὰρξ τἀναντίον; πότερον ὅτι ἡ μὲν σὰρξ τῷ 
δῆλον ὡς καὶ ἠρεμόντων ἡμῶν καθεύδοιμεν ἄν. ἐπεὶ δὲ τὸ μέσι καὶ εὔκρατος, οἱ δὲ ὀδόντες ψυχροί, ὥς ε τῷ ἐναντίου 

μὲν πῦρ κινητικόν ἐστι τῶν ἐν ἡμῖν μορίων, τοῦτο δ᾽ ἐν τῷ μᾶλλον αἰσθητικοί, ἢ διότι λεπτῶν πόρων εἰσίν, ἐν οἷς μι- 

ὕπνῳ ἐντὸς περιίςαται, λιπὸν τὸν περὶ τὴν κεφαλὴν τόπον 30 κρὸν τὸ θερμόν, ὥςε ταχὺ πασχεσιν ὑπὸ τῇ ἐναντίο; καὶ δὲ 
οὖ ἐστὶ τὸ αἰσθητήριον, ἠρεμοίη ὧν μάλιστα ἡμῶν τότε τὼ σὰρξ θερμόν, ὥςε ὑδὲν πάσχει ὑπὸ τῷ ψυχρῦ, τῷ δὲ θερ- 

ΑΔ, ΟΣὰ ΠΕΡῚ ΤῸ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ Τὰ ἘΝ ΑΥ̓ΤΏ. 
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αἰσθητήρια" ὃ εἴη ἀν αἴτιον τῇ καθεύδειν. μοῦ ταχὺ αἰσθάνεται" ὥσπερ γὼρ πῦρ ἐπὶ πυρὶ γίνεται. 

465. Διὸ τί πτάραντες καὶ ὑρήσαντες φρίττυσιν; ἢ ὅτι κε- Διὼ τί ἡ γλῶττα σημαντικὸν πολλῶν; καὶ γῶρ τῶν ᾧ 
ἧνται αἱ φλέβες ἀμφοτέροις τούτοις τοῦ πρότερον ἐνυπάρ- πυρετῶν ἐν τοῖς ὀξέσι νοσήμασι, καὶ ἐὰν χάλαζαι ἐνῶσιν" 
χοντος ἀέρος θερμῦ, κενωθέντων δὲ ἄλλος ἀὴρ ἔξωθεν εἰσέρ-- 35 καὶ τῶν ποικίλων προβάτων ποικίλαι. ἢ ὅτι ὑγρότητος δεκτι- 
χαται ψυχρότερος τῷ προὔπαρχοντος ἐν ταῖς φλεψίν" τοιῖῶ- κόν, καὶ ἐπὶ τῷ πνεύμονι ἐπόκειται, Ὦ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τῶν πυρε- 

ῃ 

τὸς δ᾽ εἰσιῶν ποιεῖ φρίττειν. τῶν. πολύχροα δὲ πάντα διὰ τὴν πολύχροιαν τῶν ὑγρῶν" 
{ Διῷ τί τοὺς λυγμοὺς οἱ πταρμοὶ παύουσιν; ἢ ὅτι ὁ βάπτεται δὲ πρῶτον δὲ οὗ πρῶτον ἠθεῖται" ἡ δὲ γλῶττα 
λυγμὸς ὑχ ὥσπερ οἱ ἐρυγμοὶ ἀπὸ τῆς τὼ σιτία δεχομέόης τοῖτον. αἴ τε χάλαζαι διω τὸ σομφὴν εἶναι συλλέγονται" 
κοιλίας ἐςὶν ἀλλ᾽ ἀπὸ τῇ πνεύματος, συμβαίνει δὲ μώλιςα 40 ἔςι γὰρ ἡ χάλαζα οἱονεὶ ἴονθος ἄπεκτος ἐν τοῖς ἐντός. 

2. οὐραγίσκον Χιοί, ἢ 11. τὸ αἸϊεγαγα οἵα «1.24. | 14. ἐξαιρυμένν σοάϊοε5. ἢ 20. συναθεῖται Χ4. ἢ 21. προσεκτικώτερος ΚΧ͵όγέμ. ἢ 
25. αὐτὸ δ᾽ Χοί. || 30. λεῖπον 75. 1 834. προτέρα οοἀΐϊοεθ, |[ 39. περ οπι ἐ. Π ἀ0. εἰσὶν Α΄ ι, 

8. πομκόλνγας 77κ. ἢ 10. σὐλότριχοι Χσ. ἢ 14. δὲ οαὰ ἔ. ΠΠ 20. ἀραιοὶ ὀδόντες σοἀϊος5. 21. ἔχωσιν Χμ. ἢ 23. πεφύχασιν κι. ἢ 
81. θωμή 7.6. ἢ 33. αἱ γλῶτται γκ, ἢ 34. 90] καὶ ἐν μρ, καὶ γὼρ Δ47. 1] 36. πνεύμονι οτὰ κ΄. Π} ζ] ὅν μι ΠΠ 40. ὅνθος Χο οί. 

Ν 



064 ΠΡΟΒΛΒΜΑΤΩΝ ΑΔ. ΔΕ. 

5 Διὰ τί ἡ γλῶττα γλυκεῖα μὲν οὐ γίνεται, πικρὼ δὲ πνεῦμα συμπίκτει ἡ κοιλία, ἐκπνεόντων δὲ πληρῦται; τπι- 
καὶ ἁλμυρὰ καὶ ὀξεῖα; καὶ ὅτι διαφθοραὶ ταῦτ᾽ ἐςί, τῆς δὲ θανὸν δ᾽ ἐςὶ τὐναντίον συμβαίνειν. ἢ ὅτι τῶν μὲν ἀναπνεόν- 

φύσεως ὑκ αἰσθάνεται; των συμπιεζυμένη ταῖς πλευραῖς κάτω, καθάπερ αἱ φῦσαι, 

6 Διὰ τί, ὅσας ἂν χρόας ἔχῃ τὸ δέρμα, τοσαύτας ἔχει προσογκεῖν φαίνεται; 

, καὶ ἡ γλῶττα; πότερον ὅτι ἐν μέρος ἐστὶν ὥσπερ ἄλλο τι 5 Διὰ τί ἐναπνέομεν; ἢ καθάπερ τὸ ὑγρὸν εἰς πνεῦμα 12 

τῶν ἔξωθεν, ἀλλ᾽ ἐντὸς περιείλιπται; διὰ δὲ τὸ λεπτὸν εἶναι, διαλύεται, ὕτω καὶ τὸ πνεῦμα εἰς τὸ πῦρ; τὸ τῆς φύσεως 

ταύτη τὸ δίρμα καὶ ἡ μικρὼ ποικιλία ἐμφαίνεται. ἢ διότι ἕν θερμὸν ὅ ὅταν τὸ πολὺ τῷ πνεύματος πῦρ ποιήσῃ, ἀλγη- 

τὴ ὕδωρ ἐςὶν ὃ ποιεῖ μεταβάλλειν τὰς χρόας; ἡ δὲ γλῶττα δόνα ἐμποιεῖ, τοῖς δὲ πόροις καὶ ὄγκον" διόπερ ἐξωθοῦμεν 

μάλιςα πάσχει ὑπὸ τῷ πόματος. τὸ πῦρ μετὼ τῷ πνεύματος, ὅταν δὲ ἐξέλθῃ τὸ πνεῦμα καὶ 
Ἰ Διὰ τί ἐκ τῷ ςόματος καὶ θερμὸν καὶ ψυχρὸν πνέυσιν; 0 τὸ πῦρ, συμπιπτόντων τῶν πόρων καὶ καταψυχομένων ἀλ- 
φυσῶσι μὲν γὰρ ψυχρόν, ἀάζουσι δὲ θερμόν. σημεῖον δὲ γηδόνες γίονται" ἕλκομεν ὅ ἕν τὸ πνεῦμα πάλιν. εἶτα ἀνοΐ- 

ὅτι θερμαόει, ἐὰν πλησίον προσάγῃ τις τὴν χεῖρα τοῦ στό- ἔαντες τοῦ σώματος τὸς πόρος καὶ βοηθήσαντες, πάλιν γέ 

ματος. ἢ ἀμφοτέρως ὁ ἀὴρ κινούμενος ψυχρός" ὁ δὲ φυ- νεται τὸ πῦρ, καὶ πάλιν ἀλγῖντες ἐκπέμπομεν, καὶ διὼ τέ- 
σῶν κινεῖ τὸν ἀέρα ἐκ ἀθρόως, ἀλλὼ διὼ ςενὰ τῷ ςόματος" λὲς τῦτο πράττομεν, καθάπερ καὶ σκαρδαμύσσομεν κατὰ 
ὀλίγον ἵν ἐκπνέων πολυν κινεῖ τὸν θύραθεν, ἐν ᾧ τὸ θερμὸν 15 τὸ καταψύχεσθαι τὸ περὶ τὸν ὀφθαλμὸν σῶμα καὶ ξηραΐ- 
ὃν τὸ ἐκ τῷ ςόματος ἡ φαίνεται δι᾿ ὀλιγότητα. ὁ δὲ ἀάζων νέεσθαι. καὶ βαδίζομεν ἦν προσέχοντες τῇ βαδίσει τὸν νῦν, 
ἀθρόον ἐκπνεῖ" διὸ θερμόν. ἔςι γὰρ φυσασμοῦ τῷ διαφέ. κυβερνωμώης δὲ τῆς διανοίας αὐτοῖς... τοῦτον οὖν τὸν 
ρεῖν τῇ συςροφῇ" ὁ δ᾽ ἀασμὸς ἀθρόν ἔκπνευσις. τρόπον καὶ τὼ περὶ τὴν ἀναπνοὴν ποιοῦμεν" μηχανώμενοι 

8 Διὰ τί, ἐὼν σφόδρα καὶ ἀθρόον ἐκπνεύσωσιν, ἀδυνα- γὰρ τὸν ἀέρα ἕλκειν ἀναπνέομεν, καὶ πάλιν ἕλκομεν. 
τῦσι πάλιν ἐκπνεῦσαι; ὁμοίως δὲ ἔχει καὶ ἐπὶ τῇ ἀναπνεῦ- Ὦ 
σαι" ἀδυνατῆσι γὰρ δὶς ἐφεζὴς ποιεῖν αὐτό, ἢ ὅτι τὸ μὲν ΔΕ, ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΤᾺ ὙΠῸ ΤῊΝ ΑΦΗΝ. 
δίωσίς τίς ἐστι, τὸ δὲ συνωγωγὰ τόπον" ἃ ἄχρι τινός ἐστι Διὰ τί μᾶλλον φρίττομεν ἑτέρν θιγόντος πως ἢ αὐτοὶ 
δυνατὰ γίνεσθαι. φανερὸν οὖν ὅτι ἐναλλὰξ ἀνάγκη ἄμφω ἡμῶν; ἢ ὅτι αἰσθητικωτέρα ἡ ἁφὴ τοῦ ἀλλοτρίου ἢ ἡ τοῦ 
γίνεσϑαι, καὶ ἀδύνατον δὶς ἐφεξῆς. οἰκείου; τὸ γὰρ συμφνὲς ἀναίσθητον. καὶ φοβερώτερον τὸ 

9. Διὰ τί ἑτέρα τόπε ὄντος ἢ τὰ σῖτα καὶ τὸ ποτὸν διε- 25 λάθρᾳ καὶ ἐξαπιναίως γινόμενον, ὁ δὲ φόβος κατώψνξις" 
ξέχεται καὶ ἧἦ ἀναπνέομεν, ἐὰν μείζω ψωμὸν καταπίως ἡ δὲ ἀλλοτρία ἁφὴ πρὸς τὴν οἰκείαν ἄμφω ταῦτα ἔχαι. 
μεν, πνιγόμεθα; ὑδὲν δὴ ἄτοπον" ὦ γὰρ μόνον ἐάν τι ἐμ- καὶ ὅλως δὲ ταδητρκὸν ἕκαςον πέφυκεν ἢ μᾶλλον ἢ μόνον 
πέσῃ εἰς τὸν τόπον τῦτον, ἀλλὰ κἂν ἔτι φραχθῇ, ὕὅτω μᾶλ- ὑπ᾽ ἄλλου κα ὑφ᾽ αὐτοῦ, οἷον καὶ “ἐπὶ τοῦ γαργαλίζεσθαι 
λον ανιγόμεθα. ταῦτα δὲ παράλληλά ἐστι, καθ᾽ ὅ τε τὰ συμβαννει. 

σιτία δεχόμεθα καὶ καθ᾿ ὃ ἀναπνέομεν. ὅταν οὖν ἐμπέσῃ 3 Διὼ τί γαργαλίζονται τὼς μασχάλας καὶ τὰ ἐντὸς 2 
μείζων ψωμός, καὶ ἡ ἀναπνοὴ συμφράττει, ὥςε μὴ εἶναι τῶν ποδῶν; ἢ διὰ τὴν Χεκτότητα τοῦ δέρματος; καὶ ὧν 

τῷ πνεύματι ἔξοδον. ἀσυνήθης ἡ ὠὡφή, οἷον τότων καὶ τῷ ὠτός; 
10 Διὸ τί, ὅσοι τὴν διὼ χειρὸς τομὴν ἔχεσι δὲ ὅλης, μα» Διὼ τί φρίττυσιν ὑκ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς πάντες; ἢ ὅτι ὑδ᾽ 3 

κροβιώτατοι; ἢ διότι τὰ ἄναρθρα βραχύβια καὶ ἀσθενῆ; ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς πάντες ἡδόμεθα, ὥσπερ οὐδὲ λυπύμεθα ἐκὶ 
σημεῖον δὲ τὰς μὲν ἀσθενείας τὼ νέα, τῆς δὲ βραχυβιότητος 35 τοῖς αὐτοῖς πάντες; ὁμοίως δὴ ὁ φρίττομεν ἐκὶ τοῖς αὐτοῖς" 

τὼ ἴνυγρα. δῆλον ἄρα ὅτι τὰ ἠρϑρωμένα τἀναντίον. τοιαῦτα ἔς! γὰρ ἡὶ αὐτὴ κατάψυξίς τις. διὸ οἱ μὲν τῷ ἱματίε δακνο-- 
δέ, ὧν καὶ τὰ φύσει ἄναρθρα μάλιστα ἥρθρωται. τῆς δ᾽ μένε φρίττεσιν, οἱ δὲ πρίονος ἀκονυμώνν ἢ ἑλκομένου, οἱ δὲ 
χειρὸς τὸ ἔσω ἀναρθρότατον. κισήρεως τεμνομένης, οἱ δὲ ὄνε λίθον ὠλῦντος. 

411 Διὰ τί ἐν τῷ μακρὸν ἀναπνεῖν ἑλκόντων μὲν εἴσω τὸ Διὰ τί τῷ μὲν θέρες ὄντος θερμῦ, τῷ δὲ χειμῶνος ψν- 4 

12. προταγάγη τις τοῦ στόματος τὴν χεῖρα. ἀμφοτέρως 5, ἢ 15. πολὺ οοὐΐςε5. [τὸ Χοί. ἢ 22. τίς ογα 5. 1 ἃ οπὶ Χαμ, ἢ 
86. ἢ ον Χη. 1} ζωμὸν εἰ 31. ζωμὸς ὦ. 1 27. τις ΧΎΧσω. ἢ 31. ἀναπτεομένη 775. 

3. συμπιζομύη Αομ. "ἢ ἀν προογκεῖν Χο. ἢ 6. καὶ οἵα 7. 12. πνεύματος Δ. “75, ἢ βοήσαντες σ7όομ. Π 15. τνὴ μ. ἢ 16. 

προσχόντες Ασμ. ἃ 27. μένον ἰξὶν ὑπ᾿’ Ὑ, ἢ 28. ὑφ᾽ οἵὰ Χο. ἵ 33. δ] ὕτ᾽ οοάϊοοβ. || 85. δὲ Χ,σμ. ἢ φρ. ἂν ἐπὶ Χ4 76. ἢ! 31. 
ἢ ἱλκομένον οἵα μ. ἢ 38. κισσήρεως Χμ. 
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χρῶ, τὰ σώματα θυγγανόντων ψυχαινότερά ἐς! τῷ ϑέρυς ἢ Δ, ΟΣΑ ΠΕΡῚ ΠΡΟΣΩ͂ΠΟΝ. 

τὸ χειμῶνος; πότερον ὅτι ὃ ἱδρὼς καὶ ἡ ἴδισις καταψύχει Διὰ τί τοῦ τροσώπου τὰς εἰκόνας ποῆνται:; πότερον 
τὰ σώματα, τοῦτο δ᾽ ἐν μὲν τῷ θέρει γίνεται, ἐν δὲ τῷ ὅτι τῦτο δηλοῖ ποῖοί τινες; ἢ ὅτι μάλιςα γινώσκεται; 

χειμῶνι ὕ, ἢ ὅτι ἀντιπεριίξαται ἐναντίως τὸ ψυχρὸν χα Διὼ τί τὸ πρόσωπον ἰδώσι μάλιςα, ἀσαρκότατον ὅν; ἃ 
“ 

τὸ θερμὸν τῇ ὥρᾳ, καὶ ἔσω φεύγει ἐν τῷ θέρει, διὸ καὶ ς ἃ διότι εὐΐδρωτα μὲν ὅσα ὕφυγρα καὶ ἀραιά, ἡ δὲ κε- 
ἱδρῶτα ἀνίησιν" ἐν δὲ τῷ χειμῶνι ἐποςέμι τὸ ψῦχος καὶ φαλὴ τοιαύτη; ὑγρότητα γὰρ οἰκείαν ἔχει πλείςην. δὴν 
ἀτμίζει τὸ σῶμα ὥσπερ ἡ ΥἹ; λῦσι δ᾽ αἱ φλέβες τείνασαι ἐντεῦθεν, καὶ οἱ κατάρροι γι- 

6 Διὸ τί φρίττουσιν αἱ τρίχες ἐκ τῷ δύματι; ἢ ἢ ὅταν νόμενοι ἐξ αὐτῆς, καὶ ὁ ἐγκέφαλος ὑγρός, καὶ οἱ πόροι 
σκάσωσι τὸ ϑώμα, εἰκότως Ἰξωνέξησων: συσπῶσι δὲ καὶ πολλοί" σημεῖον δ᾽ αἱ τρίχες, ὅτι πολλοὶ πόροι εἰσὶ 'χϑ- 
ὑπὸ ῥΐγος καὶ ὑπ᾿ ἄλλων παθῶν. ες φοβαΐνοντες ἔζω. οὔκουν ἐκ τῶν κάτω ὁ ἱδρώς, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς 

6 Διὰ τί αὐτὸς αὑτὸν οὐθεὶς γαργαλίζει; ἢ ἡ ὅτι καὶ κεφαλῆς γϑεται. διὸ ἰδίώσι καὶ πρῶτον μάλιςα τὸ μέ- 

ὑπ᾽ ἄλλιε ἧττον, ἐὰν προαίσθηται, μᾶλλον δ᾽, ἀν μὴ ὁρᾷ: τωπον" ὑπόκειται γὰρ τὸ πρῶτον. τὸ δ᾽ ὑγρὸν κάτω ῥεῖ 

ὥσθ᾽ ἥκιςα γαργαλισθήσεται, ὅ ὅταν μὴ λανθάνῃ τῦτο πώ- ἀλλ᾽ ὑκ ἄνω. 

σχων. ἔςι δὲ ὁ γέλως παρακοτή τις καὶ ἀπάτη. διὸ καὶ Διὰ τί ἐν τῷ προσώπῳ μάλιστα οἱ ἴονθοι; ἢ διότιδ 
τυττόμενοι εἰς τὼς φρένας γελῶσιν" οὐ γὰρ ὁ τυχων τό- ἧς μανὸς ὁ τόπος καὶ ὑγρότητα ἔχει; σημεῖον δὲ ἢ τε τῶν 
πος ἐςὶν ᾧ γελῶσιν. τὸ δὲ λαθραῖον ἀπατητικόν. διὰ τῶτο τριχῶν ἔκφυσις καὶ κἡὶ τῶν αἰσθήσεων δύναμις" ὁ δὲ ἴον- 

καὶ γίνεται ὁ γέλως καὶ ὁ γύεται ὑπ᾽ αὐτῦ. θοὸς ὥσπερ ἐξάνθημα ὑγρότητός τινος ἀπέπτα. 
Ἴ Διὰὼ τί ποτε τὰ χείλη μάλιστα γαργαλιζόμεθα; ἢ 
διότι δεῖ τὸ γαργαλιζόμενον μὴ πρόσω τῷ αἰσθητικᾷ εἶναι; ΛΖ. ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΟΛΟΝ ΤῸ ΣΩ͂ΜΑ, 

ἔςι δὲ τὰ χείλη περὶ τὸν τόπον τῦτον μάλιςα. διὰ τῦτο 20 Διὰ τί ἀεὶ τοῦ σώματος ῥέοντος, καὶ τῆς ἀπορροῆς 
δὲ γαργαλίζεται τὰ χείλη τῶν περὶ τὴν κεφαλὴν τόπων, γινομένης ἐκ τῶν περιττωμάτων, οὐ κουφίζεται τὸ σῶμα, 
ἃ ἐςιν εὔσαρκα. εὐκινητότατα ἕν μάλις ἐςιν. ἐὰν μὴ ἰδήῃ; ἃ διότι ἐλάττων ἡ ἔκκρισις γίεται; ἔταν 

8 Διὼ τί, ἐάν τις τὸν περὶ τὼς μασχάλας τόπον κνήσῃ, γὰρ ἐξ ὑγροῦ μεταβάλλῃ εἰς ἀέρα, πλέον γίνεται" ἐξ 
ἐκγελῶσιν, ἐὰν δέ τινα ἄλλον, οὔ; ἢ διὰ τί πτερῷ τὰς ἐλάττονος" τὸ γὰρ διακρινόμενον πλέον, ὥστε ἐν πλείονι 
ῥδας κνήσαντες πτώρνυνται; ἢ τόποι εἰσὶ τῶν φλεβίων, )ς χρόνῳ ἡ ἔκκρισις, 
ὧν καταψυχομένων ἢ τοὐναντίον πασχόντων ὑγραίνονται; Διὰ τί δὲ τῦτο; ἢ διότι δι᾽ ἐλαττόνων πόρων ἡ ἔξο- 2 

ἢ εἰς πνεῦμα ἐκ τῷ ὑγρᾷ διαλύεται; ὥσπερ ἐὰν τὰς ἐπὶ δός ἐστιν; τὸ γὰρ γλίσχρον καὶ τὸ κολλῶδες μετὰ μὲν 
τοῦ τραχήλκ πιέσῃ τις φλέβας, καθεύδοσιν. ἡ μὲν ἡδονὴ τῇ ὑγρὰ ἐκκρίνεται διὰ τὴν κατάμιξιν, μετὰ δὲ τῇ πνεύ- 

ϑερμασία τίς ἐςιν" τῦτο δέ, ὅταν πλέον τὸ πνεῦμα ἐγγές ματος ἀδυνατεῖ. μάλιςα δὲ τῦτ᾽ ἐστὶ τὸ λυπῶν. διὸ καὶ 

τηται, ὠθρόον ἔξω ἀφίεμεν. ὡσαύτως καὶ ἐπὶ πταρμῷ οἱ ἔμετοι, τῶν ἱδρώτων κεφίζυσι μᾶλλον, ὅτι συνεζάγυσι 
τῷ πτερῷ διαθερμάναντες καὶ κινήσαντες διελύσαμεν εἰς τῶτο, ἅτε παχύτεροι καὶ σωματωδέςεροι ὄντες. ἢ καὶ ὅτι 
πνεῦμα" πλέονος δὲ γενομών ἐξεώσαμεν. τῇ μὲν σαρκὶ πόρρω ἦτος ὁ τόπος, ἐν ᾧ τὸ γλίσχρον καὶ 

9 Διὰ τί μετὰ τὼ σιτία φρίττομεν χολλάκις; ἢ ὅτι κολλῶδες, ὥςε ἔργον μεταςῆσαι, τῇ δὲ κοιλίᾳ ἐγγύς; ἢ " 

ψυχρὰ εἰσπορευόμενα ὠπὸ πρώτης κρατεῖ ἔπλλνν τὰ φυ- γὰρ ἐν ταύτῃ γίνεται ἢ πλησίον" διὸ καὶ δυσεξάγωγος 
συ θερμὰ ἢ ᾿ κρατεῖται; 35 ἄλλως. 

1. ΣᾷΔΔΔιὰ τί τὸ περιωγόμενον ἑναλλαὶϊξ τοῖς δακτύλοις δύο Διὼ τί αἱ τρίψεις σαρκῶσιν; ἢ ὅτι αὐξητικώτατον ὃ 
φαΐκεται; ἢ διότι δυσὶν αἰσθητηρίοις ὡπτόμεθα: τοῖς γὰρ τῶν ἐν τῷ σώματι τὸ θερμόν ἐςιν; τῇ μὲν γὰρ ἐνυπάρ- 
ἐντὸς τῶν δακτύλων, κατὰ φύσιν ἔχοντες τὴν χεῖρα, ἀμ- χοντος μείζυς οἱ ὄγκοι γίνονται διὰ τὸ ἀεὶ αὐτὸ ἐν κινής- 
φοτέροις ἃ δυνατὸν εἰπεῖν. σει εἶναι καὶ εἰς τὸ ἄνω φέρεσθαι καὶ πνευματῖν τὼ ἐν 

4. ψυχινότερά ΚΣ κὶ 2. ἴησις ΧΗΤσμ. ἵ Δ. ἀντεπεριΐςανται Χο. " 11. ἥτεον καὶ ὑπ’ ἄλλν Χο. ͵ 419. διῖ οἵὰ ἔ. ἢ πρόσω τοῦ 
τὸ Ση, ἴσως πρόσω τόπου ΤΉΔΓΒΟ Χ5, μσώην μ δὲ ρΥ Δ475. ἢ 20. τῦτον -- 21. τόπων οἵα μι. Ἡ 22. ὃ 75. 11 23. κνήσῃ εἴ κνήσαρ- 
τες ϑυ δυτγρίας: οοάΐοα5 κινήση δὲ κινήσαντες, Π 24, πτιρῶ τὰς ῥ᾿ κν. οἵἷΒ ΧΎΧ κω. 1 26. ὑγραίνεται γ- ἢ 80. ἀφίμε Χ75. ἢ" 31. 
διαλύσομεν ΧΎ ΤΟΙ. ἢ 32. πλέον Χεω. 

2. πρότερον μι. ἢ ἃ. εὐσαρκώτατον Χο. ἢ 7. κατάρροοι εἰ 14. ὄνθοι εἰ 16. ὄνϑος ΧΎ σι. ἢ 17. ὠἀνέπτιν) ὑκ ἄπεχτον ΧΎΎ σι. ̓  22. ἔλαττον ΧΡ 
-- ἢ 23. μεταβάλη Κρ. αὶ 26. δι᾽ εἴ ἡ οτὰ Χ2“ε. ἢ 32. καὶ] καὶ τὸ Χ. {[ 84. γὰρ ἂν ἐν Χσε. ἢ 31. τῇ] τὸ .Χ“. ἢ 39, πετυματῦτται Χαμ. 

΄, 



966 ΠΡΟΒΛΑΒΜΑΊΤΩΝ ΔΖ. ΑΗ. 

ἡμῖν ὑγρώ, ὃ ἐν τῇ τρίψει. γίνεται" ἐκλείποντος δὲ ΦῦνΝ Διὰ τί αἱ ξηροτριβίαι ςερεὰν τὴν σάρκα παρασκευά- 5 
καὶ ἐλαττῦται τὸ σῶμα. ἢ ὅτι ὀγκοτέρα τὸς τροφῆς γέ, ζυσιν; ἢ ἥ ὅτι διὰ τὴν τρἅψιν τῆς ϑερμασίας ἐπιγινομένης 

νετῶε ἡ. σὰρξ διὰ τὴν θερμασίαν; ἅπαν γὰρ τὸ θερμὸν τὸ ὑγρὸν καταναλίσκεται. πρὸς δὲ τούτοις ἡ σὼρξ τρῖβε- 

ἐπισπαςικὸν τῷ ὑγρῷ ἐς ΐν, ἡ δ᾽ εἰς τὴν σάρκα διαδιδομένη μένη πυκνῦται" ἅπαντα δὲ ὅσα πλείονος τρίψεως τυγχά- 
τροφὴ ὑγρά ἐςι, καὶ ἐπιδέχεται τὴν τροφὴν μᾶλλον διὰ 5 νει πυκνῦται καὶ φερεὰ γύεται, θεωρῆσαι δὲ τὸ τοιοῦτον 

τὴν ἀραίωσιν" ἀραιοτέρα γὰρ γινομώη μᾶλλον δύναται ἔςιν ἐπὶ πολλῶν" τὸ γὰρ σταῖς ἢ πηλὸς ἢ ἄλλο τι τῶν 

δέχεσθαι ὥσπερ σπογγιώ, ἡ δὲ τρῖψις εὔπνουν καὶ ἀραιὰν τοιότων, ἐὰν μὲν ὕδωρ ἐπιχέας ἕλκῃς, ὑγρὰ καὶ κλυδῶντα 

χοιεῖ τὴν σάρκα, καὶ κωλύει συςάσεις γίνεσθαι κατὼ τὸ διαμένει, ἐὰν δὲ πλείω τρῖψιν προσάγῃς, πυκνῦταί τε καὶ 
σῶμα. τούτου δὲ μὴ ὄντος οὐδὲ συντήξεις γίνονται" αἱ ςερεῦται ταχέως καὶ γλίσχρα γύεται. 

γὰρ ἀτροφίαι καὶ αἱ συντήξεις ἐκ τῶν ἀθροισθέντων εἰσίν. 1ο Διὼ τί αἱ τρίψεις μᾶλλον σαρκῦσι τῶν δρόμων; κἈδ 
εὐπνούστερα δὲ καὶ ἀραιότερα καὶ ὁμαλέστερα γινόμενα ὅτι οἱ μὲν δρόμοι περιψύχεσι τὴν σάρκα καὶ ὁ δεκτικὴν 
εἰκὸς μᾶλλον ὀγκῦσθαι. τῆς τε γὰρ τροφῆς δεκτικώτερα τροφῆς παρασκευάζουσιν, ἀλλὰ τὰ μὲν συστείεται κάτω, 
καὶ τῶν ἐκκρίσεων προετικώτερα γίνεται, ὅτι ὁ δεῖ πυκνὸν τὰ δ᾽ ἐπὶ πολλῖ τῷ φυσι θερμῇ ἐπιτελουμένε παντελῶς 

᾿ τὴν σάρκα πρὸς ὑγίειαν, ἀλλ᾽ ἀραίῶν" ὥσπερ γὰρ πόλις λεπτυνόμενα εἰς πνεῦμα διακρίνεται; καὶ δὲ παλάμη τῇ 
ὑγιεινή ἐςι καὶ τόπος εὔπνυς (διὸ καὶ ἡ θάλαττα ὑγιεινήν, 45 τρίψει τὴν σάρκα ἀραιὼν καὶ δεκτικὴν αὐτῆς παρασκευώ- 
ὕὅτω καὶ σῶμα τὸ εὔπνουν μῶλλον ὑγιεινόν ἐς! τοῦ ἐναν- ἵει. καὶ ἡ ἔξωθεν δὲ ἀφὴ ἐναντιιμένη διὼ τὴς πυλήσεως 
τίως ἔχοντος, δεῖ γὰρ ἢ μὴ ὑπάρχειν μηδέν, ἣ ἢ τότε ὡς τῇ φορᾷ αὐτὸν συνέχει μᾶλλον, καὶ ὠνώκλασιν τῆς σαρ- 
τάχιστα ἀπαλλάττεσθαι" καὶ δεῖ οὕτως ἔχειν τὸ σῶμα κὸς ποιεῖται. 
ὥςε λαμβάνον εὐθὺς ἐκιρίνειν τὴν περίττωσιν, καὶ εἶναι ἐν 

κινήσει ὠεὶ καὶ μηδέποτε ἡ ἦρεμεῖν. τὸ μὲν γὰρ μέρν σή- Ὦ ΔΗ, ΟΣᾺ ΠΕΡῚ ΣΡΟΑΝ. 
σεται; ὥσπερ καὶ ὕδωρ τὸ μὴ κινούμενον" σηπόμενον δὲ Διὰ τί τὸν μὲν κηρὸν καὶ τύλαιον λευκαζει ὁ ἥλιος, 
νόσον ποιεῖ" τὸ δὲ ἐκκρινόμενον πρὸ τῷ διαφθαρῆναι χω- τὴν δὲ σάρκα μελαίνει; ἢ ὅτι τὼ μὲν λευκαίνει ἀπάγων 
ρΐζεται. τοῦτο οὖν πυκνεμώης μὲν τῆς σαρκὸς ὁ γίεται τὸ ὕδωρ (φύσει γὼρ τὸ ὑγρὸν μέλαν διὰ τὴν μῖξιν τοῦ 
(ὡσπερεὶ γὰρ ἐμφράττονται οἱ πόροι), ὠραιυμένης δὲ συμ- γεώδους ὕδατος), τὴν δὲ σάρκα ἐπικαίει; 
βαίνει. διὸ καὶ ὁ δεῖ ἐν τῷ ἡλίῳ γυμνὸν βαδίζειν (συνε 25 Διὰ τί οἱ ἁλιεῖς καὶ πορφυρεῖς καὶ ἁπλῶς οἱ τὴν2 

ξαται γὰρ ἡ σὰρξ καὶ κομιδῇ ὠποσαρκῦται" τὸ μὲν γὰρ θάλατταν ἐργαζόμενοι πυρροΐ εἰσιν; πότερον ὅτι ἡ θάλαττα 
ἐντὸς ὑγρὸν διαμένει, τὸ δ᾽ ἐπιπολῆς ἀπαλλάττεται ἐξατ- θερμὴ καὶ αὐχμώδης ἐςὶ διὰ τὴν ἄλμην; τὸ δὲ τοιοῦτον 
μιζόμενον, ὥσπερ καὶ τὰ κρέω τὼ ὑπτὼ τῶν ἑφθῶν μᾶλ- πυρρὼς ποιεῖ τὼς τρίχας, καθάπερ ἥ τε κονία καὶ τὸ ἀρ- 
λον τὼ ἐντὸς ὑγρά ἐστιν) οὐδὲ τὰ στήθη γυμνὰ ἔχοντα σενικόν. ἢ τὼ μὲν ἐκτὸς γῴονται θερμότεριοι, τὰ δ᾽ ἐντὸς 
βαδίζειν ἐν ἡλίῳ (ἀπὸ γὰρ τῶν ἄριςα φκοδιμημένων τῇ 30 περεψύχονται διὰ τὸ βρεχομένων αὐτῶν ἀεὶ ξηραδεσθαι 
σώματος ὃ ἥλιος φέρει, ὃ ἥκιςα δεῖται ἀφαιρέσεως), ἀλλὰ ὑπὸ τῷ ἡλίς τὰ πέριξ; τότων δὲ τῦτο πασχόντων αἱ τρῖ- 
μᾶλλον τὰ ἐντὸς ξηραντέον. ἐκεῖθεν μὲν ἦν διὼ τὸ πόρρω χες ξηραινόμεναι λεπτύνονται καὶ πυρβῦντωαι. καὶ πάντες 
εἶναι, ἐὰν μὴ μετὰ πόνν, ὑκ ἔςιν ἱδρῶτα ἄγειν" ὠπὸ τός δὲ οἱ πρὸς ἄρκτον πυρρότριχες καὶ λεκτότριχές εἰσιν. 
τῶν δὲ διὰ τὸ πρόχειρα εἶναι ῥώδιον ἀναλῶσαι τὸ ὑγρόν. Διὰ τί οἱ μὲν ἐν ἱματίῳ δρόμοι καὶ ἡ τῷ ἐλαΐ εἰς 

Διὰ τί ψυχϑέντες ὠπὸ τῆς αὐτῆς θερμασίας καιό- 35 ἱμάτιον χρῖσις εὔχρυς ποιεῖ, οἱ δὲ γυμνοὶ δρόμοι ἄχρες: 
μεθα μᾶλλον καὶ ὠλγοῦμεν; πότερον διὰ τὴν πυκνότητα ἢ ὅτι ἡ μὲν εὔπνοια εὔχροιαν ποιεῖ, ἡ δὲ κατάπνιξις τὸς 

στέγει ἡ σὼρξ τὸ προσπῖπτον θερμόν: διὸ μόλιβδος ἐρίον ναντίον. «διὰ δὴ τὸ συνθερμαινόμενον τὸ ἐπιπολῆς ὑγρὸν 
θερμότερος. ἢ βίαιος γίνεται τοῦ θερμοῦ κἡὶ δίοδος διὰ τὸ μὴ διαψύχεσθαι ἄχροιαν ποιεῖ, ἄμφω δὲ ταὐτὸν ποιεῖ 
τεκηγέναι ὑπὸ ψυχρῦ τὸ σῶμα; ἡ ἐν τῷ ἱματίῳ ἴδισις καὶ ἡ εἰς τὸ ἱμάτιον ἄλειψις" ἐγ- 

43. καὶ οἵκ Χομ. ἢ προεκτικώτερα ΧΑ ,Ύ. | 16. τὸ ογα ομ. ΠΟ 17. τῦῶτο Χ5. Π 18. τὸ σῶμα οι μι. ἢ 24. «χὰρ] καὶ ὦ ἴ 
28. κρέατα ὀπτὰ Χ΄. [1 31. φέρεται μ. δι ἀφαιρεῖ ἢ 36. πρότερον μ. ἢ 38. τοῦ ογα Δ σι. 

6. “κ}} δὲ μι ΠΠ 7. μὺ] μὴ Ασμ. 1} 8. προσαγαγῆς Κη. [ἰ τε καὶ ςερεῦται οτὰ μ. {Π 10, κα οἵ ΧΆ Σόμ. ἢ 16. δὲ 779. ἢ 21. γεὦ- 

ὃσυς οὔὰ μ. ᾿ ὕδατος οαι Χία. | 29. τὰ δ᾽] τὸ δ᾽ 74. 1} 32. πυρῶντα; εἰ 33. πυρότριχες Χο. ἢ 834. καὶ οτκ μ. ἢ 85. ἄχρους 2. ἢ 
οἱ -α ἄχρυς οτὰ ὕσω, ἢ 86. κατάχνυιξν Χο’. ἢ 39. Ὥησις Χοιε 



ΠΡΟΒΛΑΗΜΑΤΩΝ ΔΗ. 96] 

᾿καταχλείεται γὰρ ἡ ϑερμότης. οἱ δὲ γυμνοὶ δρόμοι ἄχρεν Διὼ τί τὸ πῦρ οὐ ποιεῖ μέλανας, ὁ δὲ ἥλιος ποιεῖ" 8 
ποῦσι διὰ τὐναντίον, ὅτι καταψύχει ὁ ἀὴρ τὼς συνιστα- τὸν δὲ κέραμον ποιεῖ, ὁ δὲ ἥλιος ὕ; ἢ ἐχ ὁμοίως ἑκάτε. 

μέας ἐκχρίσεις καὶ διαπνεῖ τὸ σῶμα. ἔτι τὸ ἔλαιον ὑγρὸν ρὸν ποιεῖ, ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐπικάων τὴν χρόαν μελαίνει, τὸ δὲ 

ὃν καὶ λεπτέν, ὑπαλειφθὲν καὶ τοὺς πόρους ἐμφρῶττον, πῦρ τὸν κέραμον ἀναπιμπλᾷ, ἢ ἀναφέρει ἀσβόλῳ. τῦτο 
οὗτε τὸ ἐκ τῇ σώματος ὑγρὸν καὶ πνεῦμα ἔξω ῥεῖν ἐᾷ, 5 δ᾽ ἐςὶ λεπτῆς μαρίλης, ἀποθρανομένων ἅμα καὶ καομώων 
οὗτε τὸ ἐκτὸς πνεῦμα ἐντός. διὸ καταπνιγόμενα ἐν τῷ τῶν ἀνθράκων. τὸς δ᾽ ἀνθρώπες ὁ μὲν ἥλιος μελαίνει, τὸ 
φώματι ὑγρὰ περιττώματα σηπόμενα ἄχροιαν ποιεῖ; δὲ πῦρ ζ, ὅτι τῷ μὲν μαλθακὴ ἡ θερμότης, καὶ διὰ μι- 

ὁ Διᾷὰ τί ἡ εὔπνοια εὖχρες ποιεῖ; ἢ ὅτι ἄχροια ἔοικεν κρομέρειαν δύναται τὸ δόμα αὐτὸ κάειν" ὥστε διὰ μὲν 
ἐδαι οἷον συψίς τις χρωτός; ὅταν οὖν τὸ ἐπιπολῆς ὑγρὸν τὸ τῆς σαρκὸς μὴ ἅπτεσθαι ἐκ ὠλγεινόν, διὰ δὲ τὸ κάειν 
καὶ θερμὸν ἥ, τοῦτο συμβαίνει χλωρὸν γίνεσθαι, ἐὰν μὴ 10 μέλαν ποιεῖ; τὸ δὲ πῦρ ἢ ἐχ ἅπτεται ἢ εἴσω διέρχεται, 
ψυχϑῇ καὶ ὠποκπνεύσῃ τὸ θερμόν. ἐπεὶ μέλανα καὶ τὰ πυρίκαυστα, γίνεται, ἀλλ᾽ οὐ μόνον 

6. Διὼ τί οἱ μὲν ἱδρώσαντες ἐκ τῶν γυμνασίων εὔχροοί ἐκεῖνον τὸν τόπον κάει Ὦ ἡ χροιά. 
εἰσιν εὐθύς, οἱ δὲ ἀθληταὶ ἄχροοι; ἢ διότι ὑπὸ μὲν τοῦ Διὰ τί οἱ γηράσκοντες μελάντεροι γίνονται; ἢ ὅτι9 

μετρίς πόνου τὸ θερμὸν ἐκκάεται καὶ ἐπιπολάζει, ὑπὸ δὲ πᾶν σηπόμενον μελάντερον γίνεται, πλὴν εὐρῶτος; τῦτο δ᾽ 
τῶν πολλῶν ἐξηθεῖται μετὰ τῷ ἱδρῶτος καὶ τῷ πνεύματος, ι5 ἐξὶ γῆρας καὶ σαπρότης. ἔτι ἐπειδὴ τὸ αἷμα ξηραινόμε- 
ὀραωμόν τῷ σώματος ἐν τῷ πονεῖν; ὅταν μὲν ὅν ἐπιπο- νὸν μελάντερον γίνεται, εἰκότως ὧν μελάντεροι εἶεν οἱ πρεσ- 
λάσῃ τὸ θερμόν, εὔχροοι γίνονται, καθάπερ οἵ τε θερμαι- θύτεροι" τῦτο γάρ ἐςι τὸ χρῷζον ἡμῶν τὰ σώματα φυ- 
νόμενοι καὶ αἰσχυνόμενοι" ὅταν δὲ ἐκλίπῃ, ἄχροοι. οἱ μὲν σικῶς. 

ἦν ἰδιῶται μέτρια γυμνάζονται, οἱ δὲ ἀθληταὶ πολλά. Διὰ τί περὶ τὴν τῶν σιτίων ἐργασίαν, οἱ μὲν περὶ 10 
6 Διὰ τί μᾶλλον καίονται ὑπὸ τῷ ἡλίκ οἱ καθεζόμενοι Ὦ ταὶς κριθὼς ἄχροοι γίνονται καὶ καταρροϊκοί, οἱ δὲ περὶ τὸς 

- λσ ς«» ΄, ᾿ ΄ ᾽ὔ ᾿ ᾽ {: ΄ ᾽ ΄ ς Ν “ τῶν γυμναζομένων; ἢ ὅτι οἱ ἐν κινήσει ὄντες ὥσπερ ῥιπίς πυρὸς εὐεκτικοί; ἡ διότι εὐπεπτότερος ὁ πυρὸς τῆς κριθῆς, 
ἴοται ὑπὸ τοῦ πνεύματος διὰ τὸ κινεῖν τὸν ἀέρα, οἱ δὲ ὥςε καὶ αἱ ὠπόρροιαι; 
καθήμενοι ὁ πάσχαεσι τῦτο; Διὰ τί ὁ μὲν ἥλιος τὸ μὲν ἔλαιον λευκαίνει, τὴν δὲ 11 

Ἴ Διὰ τί ὁ μὲν ἥλιος ἐπικάει, τὸ δὲ πῦρ οὗ; ἢ διότι σάρκα μελαΐει; ἢ ὅτι τῷ μὲν ἐλαίου ἀπάγει τὸ γεῶδες; 
λεχτότερός ἐςτν ὁ ἥλιος, καὶ μᾶλλον δύναται διαδύεσθαι εἰς 25 τοῦτο δὲ ἤν τὸ μέλαν; ὥσπερ τὸ γεῶδες τοῦ οἶνν, τὴν δὲ 

, ΄ ν “ ᾽»"ν 2 ’ Υ , ΄“ , μ ΄ ΝῚ Ν “᾿ , μι τὴν σάρκα; τὸ δὲ πῦρ, ἐὰν καὶ ἐπικαύσῃ, ἄνω μόνον ποιεῖ σάρκα μελαίνει, ὅτι κάει" τὸ γὰρ γεῶδες καόμενον ἅπαν 
τὸ χρῶμα, τὼς φοῖδας καλεμένας" εἴσω δὲ ὡς εἰσδύεται. γίνεται μέλαν. 

4. εὔχρων Κι. ἢ 5. οὐδὲ σοάϊοε5. ἢ 8. εὔχννς ΧΉ ΤΡ, ἢ ἢ οτὰ Χσμ. ᾿ 10. συμβαίνει καὶ χλωρὸν Ζομ. ἢ μὴ οτὰ Χμ. ἢ 14. 
ἰχκαίεται Χσω. ἢ 415. μετὰ οἵα Χία. ΠΠ τὸ ροδὶ μετὰ οπὶ μ. ἢ 47. ὅτε Χμ. ἢ 19. ἦν οἵὰ μι. ἢ 24, ῥιπτίζονται μ. ἢ 23. ὦ ογὰ τι. ἢ 
24. ἔπιιαΐει Χο μ. . - 

4. ἀσκώλω {, ἀσβόλην Κεμ. ἢ 410. ὑκ ἄττεται μ. Π 14. πυρίκαυτα 75. ἢ 12. ἐκεῖνον τὸν τόπον αὐὰ Χο, ἢ 49. σίτων 7. ἢ 24. 
τι Χο αὶ 24. 3] οἱ μ. 



068 

ΠΕΡῚ ΑΤΟΜΩΝ ΓΡΑΜΜΩ͂Ν. 

Αμ Ὑ᾽ εἰσὶν ἄτομοι γραμμαί, καὶ ὅλως ἐν ἅπασι τοῖς ςον ἕν πεπερασμένῳ χρόνῳ, ὥςε εἰ τὸ καθ᾽ ἕκαςον ἅπτε- 
ποσοῖς ἐςί τι ἀμερές, ὥσπερ ἔνιοί φασιν; εἰ γὰρ ὁμοίως σθαι τὴν διάνοιαν ἀριθμεῖν ἐστίν, ἐνδέχεται ἀριθμεῖν τὰ 
ὑπάρχει τό τε πολὺ καὶ τὸ μέγα καὶ τὰ ἀντικείμενα τότ ἄπειρα ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ. εἰ δὲ τῶτο ἀδύνατον, εἴη 
τοῖς, τό τε ὀλίγον καὶ τὸ μικρόν, τὸ δ᾽ ἀπείρυς σχεδὸν διαι- ἄν τις ἄτομος γραμμή. ἔτι καὶ ἐξ ὧν αὐτοὶ οἱ «ἐν τοῖς 
ρέφεις ἔχον κι ἔςιν ὀλίγον ἀλλὰ πολύ, φανερὸν ὅτι πε- 5 μαθήμασι λέγεσιν, εἴη ἄν τις ἄτομος γραμμή, ὡς φα- 
περασμένας ἔξει τὼς διαιρέσεις τὸ ὀλίγον καὶ τὸ μικρόν" σίν, εἰ σύμμετροί εἰσιν αἱ τῷ αὐτῷ μέτρῳ μετρούμεναι" 
εἰ δὲ πεπερασμέναι αἱ διαιρέσεις, ἀνάγκη τι εἶναι ὠμερὶς ὅσαι δ᾽ εἰσὶ σύμμετροι, πᾶσαί εἰσι μετρόμεναι. εἶχ γὰρ 
μέγεθος, ὥςε ἐν ἅπασιν ἐνυπάρξει τι ἀμερές, ἐπείπερ καὶ ἄν τι μῆκος ᾧ πᾶσαι μετρηθήσονται. τοῦτο δ᾽ ἀνάγκη 
τὸ ὀλίγον καὶ τὸ μικρόν. ἔτι εἰ ἕςιν ἰδία γραμμῆς, ἡ δ᾽ ἀδιαίρετον εἶναι. εἰ γὰρ διαιρετόν, καὶ τὰ μέρη μέτρου 

ἰδέα πρώτη τῶν συνωνύμων, τὰ δὲ μέρη πρότερα τῷ ὅλε 10 τινὸς ἔξαι" σύμμετρα γὰρ τῷ ὅλῳ. ὥςε μέρυς τινὸς εἴη 
τὴν φύσιν, διαιρετὴ ἂν εἴη αὐτὴ ἡ γραμμή, τὸν αὐτὸν διπλασία τὴν ἡμίσειαν, ἐπειδὴ τῦτ᾽ ἀδύνατον ὧν εἴη μέ: 

δὲ τρόπον καὶ τὸ τετράγωνον καὶ τὸ τρίγωνον καὶ τὰ ἀλλὰ τρον. ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ μετρούμεναι ἅπαξ ὑπ’ αὐτοῦ, 
σχήματα, καὶ ὅλως ἐπίπεδον αὐτὸ καὶ σῶμα" συμβήσε- ὥσπερ πᾶσαι αἱ ἐκ τῷ μέτρα σύνθετοι γραμμαί, ἐξ ἀμε- 
ται γὰρ πρότερ᾽ ἅττα εἶναι τούτων. ἔτι εἰ σώματός ἐστι ρῶν σύγκεινται. τὸ δ᾽ αὐτὸ συμβήσεται κὠν τοῖς ἐπιπέ- 
ςοιχεῖα, τῶν δὲ ςοιχείων μηδὲν πρότερον, τὰ δὲ μέρη τῷ (6 δοις" πάντα γὰρ τὰ ὠπὸ τῶν ῥητῶν γραμμῶν σύμμετρα 
ὅλη πρότερα, ἀδιαίρετον ὧν εἴη τὰ πῦρ καὶ ὅλως τῶν τῇῷὸῪ ἀλλήλοις, ὥςε ἔςαι τὸ μέτρον αὐτῶν ἀμερές. ἀλλὰ μὴν 
σώματος στοιχείων ἕκαςον, ὥς᾽ οὐ μόνον ἐν τοῖς νοητοῖς εἴ τι τμηθήσεται μέτρον τινὰ τεταγμένην καὶ ὡρισμένην 
ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἐς τι ἀμερές. ἔτι δὲ κατὰ γραμμήν, ὧς ἔςαι ὅτε ῥητὴ ὕτ᾽ ἄλογος, ὅτε τῶν ἄλλων 
τὸν Ζήνωνος λόγον ἀνάγκη τι μέγεθος ὠμερὲς εἶναι, εἴπερ ὑδεμία ὧν νῦν δὴ εἴρηται, οἷον ἀποτομὴν ἐκ δυοῖν ὀνομά- 
ἀδύνατον μὲν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ ἀπείρων ἅψασθαι, Ὁ τοιν᾿ ἀλλὰ καθ᾿ αὐτὰς μὲν ἐδέ τινας ἔξυσι φύσεις, πρὸς 
καθ᾽ ἕκαςον ἁπτόμενον, ἀνάγκη δ᾽ ἐπὶ τὸ ἥμισυ πρότερον ἀλλήλας δὲ ἔσονται ῥηταὶ καὶ ἄλογοι, ἢ πρῶτον μὲν ἐκ 
ἀφικνεῖσθαι τὸ κινέμενον, τῷ δὲ μὴ ὠμερὲς πάντως ἔςιν ἀνάγκη τὸ ὠπείυς ἔχον διαιρέσεις μὴ εἶναι μοιρὸν καὶ 
ἥμισυ. εἰ δὲ καὶ ἅπτεται τῶν ἀπείρων ἐν πεπερασμέῳ ὀλίγον" καὶ γὼρ τόπον καὶ μέγεθος καὶ ὅλως τὸ συνεχὲς 
χρόνῳ τὸ ἐπὶ τῆς γραμμῆς φερόμενον, τὸ δὲ θῶττον ἐν μικρὸν μὲν λέγομεν, καὶ ἐφ᾽ ὧν μὲν ἁρμόττει τὸ ὀλέγον, 

τῷ ἴσῳ χρόνῳ πλεῖον διανύει, ταχίςη δ᾽ ἡ τῆς διανοίας χς οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὠπείρους διαιρέσεις φαμὲν ἔχειν. ἔτι δ᾽ εἰ 
κίνησις, κἀν ἡ διάνοια τῶν ὠπείρων ἐφάπτοιτο καθ᾿ ἕκα- ἐν τῷ συνθέτῳ γραμμαί, κατὰ τότων τῶν ἀτόμων λέγεται 

(οὐϊοες ΧΝΡΡΟΝΟ .»».Ζ5. χυοτυπι Ἐξ’. ἴῃ τισγρίπο: τὸ πρωτότυπον λίαν ἐσφαλμένον. καὶ μή τις μοι μεμφέτω' καθὼς γὰρ ὁρῶ, 
. ὅτω γράφω. ΤΙϊ. ΓΡΑΜΜΩΝ] εαἀάϊι 9) λόγος εἷς. 

2. πιρ οπι ἢ». 1} εἰ ἢ ΣΟΙ, ἡ 55. 3. πολὺ -- ἅ, τό τε] μδεο δἀὰ Ν. || ἀ. ἀπείρως Ζ. ΠΤ 5. ἔχον δῖε 4. σχεδὲν ΖΡΟΗ͂ 5. 
Ῥ».Ζ5. 5. πολὺ] κὐἀὰ ΖΡΟΗ͂. 7 9}»».Ζ» καὶ (καὶ τὸ Ζ5) μέγα τὰ (τὰ τὼ 225) ἀντικείμενα τύτων (τέτοις ΡῈ “Ζ5) τότε. || ὅτε Ζο, ἔ 

6. ἔχει Ἐξ’. 1. τῇ τὸ ΣΧΝΡΗ“Ῥ», τοῦ Ζ5. 1 8. ἅπαντι ΝΡ. Ἰὶ ὑπάρξει Ἐ᾽’5, ὑπάρχει Ζ5. {Π τὸ Ἐξ’4. 9. ἴξιν αἀὰ ΝΖο. ἢ εἴ- 

δία Ζ΄. ἢ ἡ] εἰ Ν. ἢ 40. τῷ ὅλν πρότερα ΦΡΟΗ ΟΡ .Ζ6. ἢ 11. αὕτη ΣΡΟΉ ΣΟ, οτα Ν. ἢ 44. ἅττα οπι Ν. ἢ σώματα 
ῬΟΗ͂.»Ρ.Ζ5. ἢ 15. οὐδὲν »Ἐ΄. ἃ 16. πρότερα τὴν φύσιν ἀδ. Ἐξ“.ὄ ἢ 18. τι οπὶ ῬΡ 4Ζ5. ᾿ὶ 19. τὸν τοῦ ζήνωνος ΝΖη. ἢ τε ἢ Κὶ 

21. τῷ ΡΟ 22. ἐμερῶς Ἐξ. [ πάντη Ν᾿ ἢ ἕζαι ΖΗ. } 24. χρόνῳ οἵα ΣΝΡΗ͂ Ρ».Ζο, 1 35. διαφέρει Η», οἵα Οὔ, ἢ 
δ᾽ 4] δ Ν. ᾿ 

2. νὰ. ὧν ἀρ. Ν. ἢ 3. χρόνον 755, ἢ ἃ, τις οἵα 1.7.Ζ5. Π 5. γραμμή οἵα ΣΝΡΗΦΌΈΡΡΟ ἵ Ἴ. μετρόμεναι, πᾶσαί εἶσι σύμμετροι 
Ν. ΤΠ 8. πᾶσαι μετρηθήσονται ΝΥ: οεἰεγῖ μετρηθήσονται πᾶσαι. ἢ τοῦτο] τοῦ ἘΞ’ σ. 1] 9. μέρη] μέρη τύτου οὐ 0 Ζ“. ἃ 10. εἴη] εἶναι ἘΡ 5. 44. 
Φιαλασίαν το Ν, διπλάσιον ΖΡ 5. 12, αὐτῆς Ν. [ 4ἡ. τὸ αὐτὸ δὲ Ἐ’’4..} 17. μέτρν ΣΡῊ 2 »;, 11 ὡρισμένην καὶ τεταημένην Ἐ; 5. ἢ 

19. νῦν δὲ Ν᾽ οείετί δὴ νῦν. ἢ 21. ἑπτὰ Ῥ. ἢ" ἢ] αἱ ΣΝΡΉ ΞΡ. ᾿ἱ πρῶται ΣΝΡΗ͂“. 1 22 εἰ 25. ἀπείρως 15. Π 28. ὅλον Ν. ἢ 
2ὰ. ὦ Ῥ. Ἰ 26. ροβὶ συνθέτῳ Ἰαοιιατι 5, ραυϊο διηρίίογεπι Ζ. Ν' Ββογυπι τῷ συνθέτῳ ἴοοο τεῖς συμμέτροις, ἀεϊπάα ραμμαΐ εἰσι 
Τραμμαί. ἢ τῶν οπι ΝΤῬΤῪΤῪ7Ε α. 

Ρ 
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τὸ μοιρόν, καὶ ἄπειροι ςιγμαὶ ἐνυπάρχεσιν. ἢ δὲ γραμμή, ὑποκειμένοις ἡ τῆς διανοίας κίνησις, ὥσπερ ἡ τῶν φερομέ- 
διαίρεσις κατὰ ςιγμήν, καὶ ὁμοίως καθ᾽ ὁποιανὴν ἀπείρης νων. εἰ δ᾽ ἕν καὶ ἐγχωρεῖ κινεῖσθαι ὕτως, οὐκ ἔςι τοῦτο 
ἂν ἔχοι διαιρέσεις ἅπασα' ἡ μὴ ἄτομος. ἕνιαι δὲ τούτων ἀριθμεῖν" τὸ γὼρ ἀριθμεῖν ἐςὶ τὸ μετὼ ἐπιςάσεως. ἀλλ᾽ 
εἰς μακρὰ καὶ ἄπειροι οἱ λόγοι. πᾶσαν δὲ τμηθῆναι τὸν ἄτοπον ἴσως τὸ μὴ δυναμέοους λύειν τὸν λόγον δελεύειν 

ἐτιταχθώτα δυνατὸν τὴν μὴ ἄτομον. ἔτι εἰ τὸ μέγα ἐκ 5 τῇ ἀσθενείᾳ, καὶ προσεξαπατᾶν ἑαυτὸς μείζους ἀπάτας, 
μοιρῶν τινῶν σύγκειται, ἢ ὑθὲν ἔςαι τὸ μέγα, ἢ τὸ πε- βοηθῶντας τῇ ἀδυναμίᾳ. τὸ δ᾽ ἐπὶ τῶν συμμέτρων γραμ- 

πῳασμένας ἔχον διαιρέσεις οὐ μέγα ἔσται. τὸ γὰρ ὅλον μῶν, ὡς ὅτι αἱ πᾶσαι τῷ αὐτῷ τινὶ καὶ ἑνὶ μετροῦνται, 
τὰς τῶν μερῶν ἔχει διαιρέσεις ὁμοίως. εὔλογον δ᾽ ἐςὶ τό κομιδῇ σοφιστικὸν καὶ ἥκιστα κατὰ τὴν ὑπόθεσιν τὴν ἐν 

χε σμικρὸν πεπερασμένας ἔχειν διαιρέσεις καὶ τὸ μέγα τοῖς μαθήμασιν" ὅτε γὰρ ὑποτίθενται ὕτως, ὅτε χρήσιμον 

ἐπείους, ὕτως ἀξιίῶσιν. ὥςε φανερὸν ὅτι ὑκ ἐν τύτῳ λέ- 0 αὐτοῖς ἐστί. ἅμα δὲ καὶ ἐναντίν πᾶσαν μὲν γραμμὴν 
γοτο τὸ μέγα καὶ τὸ μικρόν, τῷ πεπερασμένας ἔχειν καὶ σύμμετρον γύεσθαι, πασῶν δὲ τῶν συμμέτρων κοινὸν μέ- 
ἀπείρους διαιρέσεις. εἰ δ᾽ ὅτι καὶ ἐν ἀριθμοῖς τὸ ὀλίγον τρον εἶναι ἀξᾷν. ὥςε γελοῖον τὸ κατὰ τὼς ἐκείνων δόξας 
“ετερασμέώας ἔχει διαιρέσεις, καὶ ἐν γραμμαῖς τις ἀξιοί καὶ ἐξ ὧν αὐτοὶ λέγονσι φάσκοντες δείξειν, εἰς ἐριςικὸν 
τὸ μικρόν, εὔηθες. ἐκεῖ μὲν γὰρ ἐξ ἀμερῶν τε ἡ γώεσις, ἅμα καὶ σοφιστικὸν ἐκκλίνειν λόγον, καὶ ταῦθ᾽ οὕτως 
καὶ ἔςι τι ὃ τῶν ἀριθμῶν ὠρχν ἐςι, καὶ πᾶς ὁ μὴ ἄπει- 15 ἀσθενῆ. πολλαχῇ γὰρ ἀσθενής ἐςι καὶ πάντα τρόπον δκα- 
μὴς πεπερασμένας ἔχει διαιρέσεις" ἐπὶ δὲ τῶν μεγεθῶν ἀχ, φυγεῖν καὶ τὰ παράδοξα καὶ τὸς ἐλέγχους. ἔτι δ᾽ ἅτο- 
ὁμοίως. οἱ δ᾽ ἐν τοῖς εἴδεσι τὰς ἀτόμες κατασκευάζοντες πὸν ἀν εἴη διὰ μὲν τὸν Ζήνωνος λόγον παραπεπεῖσθαί 
τύλαττον ἴσως ἀξίωμα λαμβάνυσι τῷ προκειμένυ, τὸ τις τινας ἀτόμους ποιεῖν γραμμαίς, τῷ μὴ ἔχειν ἀντειπεῖν, 
δέίναι τότων ἰδέας" καὶ τρόπον τινὰ ταῦτ᾽ ἀναιρῶσι δι᾽ ὧν διὰ δὲ τῆς εὐθείας εἰς τὴν ἡμιόλιον κίνησιν, ἣν ἀναγκαῖον 
δειινύεσιν. καὶ γὼρ διὰ τότων τῶν λόγων ἀναιρεῖται τὰ 20 εὐθὺς τέμνειν ἀπείρων μεταξὺ πιπτυσῶν περιφερειῶν καὶ 
ἐδ. πάλιν δὲ τῶν σωματικῶν ςοιχείων εὔηθες τὸ ὠμερὴ διαςημάτων ὄντων, καὶ πάλιν διὰ τὴν τῶν ἴσων κύκλων 
ἐξῶν. εἰ γὰρ αὖ καὶ ἀποφαίνονταί τινες ὕτως, ἀλλα πρός εὔπειστον, ὅτι ἀνάγκη ἀν ὅτι κινηθῇ, μεῖζον ἡμιχύκλιον 
γι τὴν ὑποκειμένην σκέψιν αὐτὸ τὸ ἐξ ἀρχῆς λαμβάνεσιν. κινεῖσθαι, καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα τεθεώρηται περὶ τὰς 
μᾶλλον δὲ ὅσῳ μᾶλλον τὸ ἐξ ἀρχῆς δόξειαν ἀναλαμ- γραμμὼς μὴ οἷόν τε ἐνδέχεσθαι τοιαύτην δὴ τινα γενέσθαι 
βάνετθαι, τόσῳ μᾶλλον δυκεῖ διαιρετὸν εἶναι σῶμα καὶ 15 κίνησιν ὥς ἐφ᾽ ἑκάςην τῶν μεταξὺ μὴ πίπτειν πρότερον" 
μῆκος καὶ τοῖς ὄγκοις καὶ τοῖς διαςήμασιν. ὁ δὲ τὸ Ζή- πολὺ γὰρ ταῦτα μᾶλλον ὁμολογύμενα ἐκείνων. ὅτι μὲν 
πος λόγος ὁ συμβιβάζει ὁ συμπεπερασμένῳ χρόνῳ τῶν οὖν ἔκ γε τῶν εἰρημένων λόγων οὔτ᾽ ἀναγκαῖον ἀτόμους 
ἀτείων ἅπτεσθαι τὸ φερόμενον ὧδὶ τὸν αὐτὸν τρόπον. ὁ εἶναι γραμμὰς ὅτε πιθανόν, φανερόν. ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶνδε 
γὰρ χρόνος καὶ τὸ μῆκος ἄπειρον καὶ πεπερασμένον λέ- γένοιτ᾽ ὧν φανερώτερον. πρῶτον μὲν ἐκ τῶν ἐν τοῖς μα- 
γεται, καὶ τόσας ἔχει διαιρέσεις. ἐδὲ δὴ τὸ καθ᾽ ἕκαςον 30 θήμασι δεικνυμένων καὶ τιθεμένων, ἃ ὁ δίκαιον ἢ πιςο- 
ἕττεσθαι τῶν ἀπείρων τὴν διάνοιαν ὑκ ἔςιν ἀριθμεῖν, εἰ τέροις λόγοις κινεῖν. ὅτε γὰρ ὁ τῆς γραμμῆς οὔτε ὁ τῆς 
ἄρα τις καὶ νοήσειεν οὕτως ἐφάπτεσθαι τῶν ἀπείρων τὴν εὐθείας ὄρος ἐφαρμόσει τῇ ἀτόμῳ διὰ τὸ μήτε μεταξὺ 
διάνοιαν. ὅπερ ἴσως ἀδύνατον οὐ γὰρ ἐν συνεχέσι καὶ τινῶν εἶναι μήτ᾽ ἔχειν μέσον. ἔπειτα πᾶσαι αἱ γραμμαὶ 

4. ἢ ἔἶαι ΝΟ ἢ 2. ἀπείρως ΗΠ“. ἢ 8. ἡ] ὡς κἡὶ “, δι Ν ἅτομος} ἄτομος ἄν Ῥ, ἄτομον ἄν ἘΣ“. ἢ τούτων] τῶν ἘΣ’ 5.  ἀ. 
μικρὰ Ζ, μικρὰν ΝΙ75. ἢ] οἱ λόγοι] ὀλίγον ΨΡΉ». ᾿ τὸν ἱπιταχϑέντα Ῥοδὶ 5. ἄτομον Ν-. ἢ 5. τὴν μὴ] τομὲν τὴν 515. 1} εἰ ολ ΦΝὃ 

ΜΈΡο. 1 8. μερῶν] μεγάλων 1.515. ἔχειν Ἧς. ἢ ἰςὶ] ἄν ΝΟ 9. μικρὸν Ἐ»4. Π ἔχον ΣΡ“. ἢ 10. ἀπείρως Ἐ;75. Π 13. ἀξιοῖ Ν. 
45. ὃ -- ἰσὶ οχὰ ΣΝΡΉΘΡα, 1 41. τὸς Ῥ. ἢ 19. οὗ ΦΝΡΉΘ4. ἡ 20. διὰ γὰρ Ν. | τῶ λόην ΣΡ“. ἢ τῶ εἴδει 1.}15..}} 23. 

λαμβάνον οἵὰ ΖΝΡ, λαμβώνσι -- 2ἡ. ἀρχῆς οτχὰ 214}. ἢ 24. μᾶλλον απῖε τὸ οτὰ Ν. 1! τῷ ΖΝ. ἡ δόξειν ΣΡΈΡ. ἃ 25. εἰναι 
“ὰ Ν. Ἰ καὶ οπὶ ΣΥΡΉΟ». ἢ 26. μήκους ΣΝΉ ΖΡ... Π 21. λόγος] λέων ρὺ 2. ἢ 28. ἅπτεται ΣΝΡῬΡΣ “. ἢ 29. γὰ}} ὃ ΖΝ 
ῬΡο, ἃ 30. τοσαύτας ΝΡ̓ΡΙΥ͂͵5. ἢ 32. ἄρα] ἴςαι Ν. ἢ τῶν ἀπείρων οἵα Ν. 

2. τοῦτο} τὸ Ἐ»΄5. ἢ} 3. ἱπιςασίας ΣΡ. ἢ 8. κατὰ τὴν ἐν τοῖς μαθήμασιν ὑπόθεσιν Ν. 1 10. μὴ] μὲν γὰρ Ν. ἢ 14. σύμμετρον) 
τε Ν᾿ οχ ΖΡ. ἢ 12. εἶναι) ἔτι ΡΟ εἰ ἀπε κοινὸν ΝΝ. ΠΠ τὸ οτὰ »7)5. 1 κατὰ] καὶ Ν. ἢ 14. ἐγκλίνειν ΡΤ, ἐγκλίαι Ν. ϊ 

15. πολλαχῶς ΤΡῬΡο. ἢ 11. πεπεῖσθαι; Ν᾿ 18. τικι εἰ τὸ 5. 1 19. ἡμιο }, ἡμικύκλιον Ν. ΠΠ 20. περιφερῆ Ν. Π 21. κύκλων 

ὦτιςον Γ, κεφαλαίων ἱπιςήμην Ν. || 22. κὶν 15. ΠΠ κινηθῆναι Ν᾽ ΠΠ ἡμικύκλον Ῥ. ἢ 23. τοιαῦτα οτχ Ν. ἢ θεωρεῖται Ῥ. παρὰ Ῥ͵. 

934. οἷόν τε] οἴονται Ῥ. ἢ δέ ΣΝΡΗΡΥ“. ἡ 25. ὡς τῇ φ᾽ ἴκαςον ΣΡ. ἢ μὴ οτι Ν. 26. μᾶλλον οτὰ Ν. ἢ 21. γ τε ΣΡ ἢ 

λέγων 1. 1 28. καὶ οἵα ». ἢ τῶνδ᾽ ἂν γίνοιτο φανερόν Ν, ἢ 30. δεμουμάτων Ν. ἢ ὁ οἷα ΦΝΡΡ. ἢ 3] ἢ μένειν ἃ Ν. ᾿ 32. ὅρος οἵα Ν. 
Ζ2 



910 ᾿ΠΕΡῚ ΑΤΟΜΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, 

σύμμετροι ἔσονται. πᾶσαι γὰρ ὑπὸ τῶν ἀτόμων μετρη- χρόνῳ κινεῖται τὴν ὅλην ἐν τῷ ἡμίσει τὴν ἡμίσειαν κινηθη- 
᾽ὔ - ,ὕ ,ὔ « , « Ω “΄ῆΙ» 2 Υ. ἀ ΝΥ ε» Ψ »ν 

θήσονται, αἴ τε μήκει σύμμετροι καὶ αἱ δυνάμει. αἱ δὲ σεται, καὶ ἐν τῷ ἐλάττονι ἔλαττον ἢ τὴν ἡμίσειαν, ὥς" 
ἄτομοι σύμμετροι πᾶσαι μήκει" ἴσαι γάρ' ὥςε καὶ δυ- εἰ μὲν περιττῶν σύγκειται τῶν ἀτόμων τὸ μῆκος, ἀναι- 
γάμει. εἰ δὲ τῦτο, διαιρετὸν ἔς αι τὸ τετράγωνον. ἔτι "εἰ ἡ ρεθήσεται ἡ μέση τομὴ τῶν ἀτόμων, εἴπερ ἐν τῷ ἡμίσει 

Ἁ ,"» Ἀ ,ὔ - ὕ νν ’ὔ 2 ΄ αὶ ’ὔὕ Ν Ψ ’ ε 

περὶ τὴν μείζω τὸ πλάτος ποιεῖ παραβαλλομένη, τὸ ἶσον 5 χρόνῳ τὸ ἥμισυ δίεισιν" ὁμοίως γὼρ ὅ τε χρόνος καὶ ἡ 

τῶν ἀπὸ τῆς ἀτόμου καὶ τῆς ποδιαίας παραβαλλομένων γραμμὴ τμηθήσεται. ὥς ε ὑδεμία τῶν συγκειμένων τμη»- 
περὶ τὴν δίπουν ἔλαττον ποιήσει τὸ πλάτος τῆς ὠμεροῦς" θήσεται εἰς ἴσα καὶ ἄνισα, ὑδ᾽ ὁμοίως τοῖς χρόνοις τμη- 
ἔξαι ἔλαττον τὸ περὶ τὴς ὠτόμου. ἔτι εἰ ἐκ τριῶν δοθει- θήσονται. οὐκ ἔσονται ἄτομοι γραμμαί, τὰ δὲ τῷ αὐτοῦ 
“- ᾽ -“ ,ὔ ’ ᾽ - κι ,ὔ ».ἢ ΄ὔ Η ν ,ὔ “ « 

σῶν εὐθειῶν συνίςξαται τρίγωνον, καὶ ἐκ τῶν ἀτόμων συ- λόγου ἐςί, καθάπερ ἐλέχθη, τὸ πάντα ταῦτα ποιεῖν ἐξ 
ςαθήσεται. ἐν ἅπαντι δὲ ἰσοπλεύρῳ ἡ κώθετος ἐπὶ μέσην 10 ἀμερῶν. ἔτι ἅπασα ἡ μὴ ἄπειρος δύο ἔχει πέρατα" 
πίπτει, ὥςε καὶ ἐπὶ τὴν ἄτομον. ἔτι εἰ τὸ τετράγωνον τῶω γραμμὴ γὰρ ὥριςαι τέτοις. ἡ δὲ ἄτομος ὑκ ἄπειρος, ὥςε 
ἀμερῶν διὰ μέσε ἐμπεσύσης καὶ καθέτου ἀχθείσης, ἡ τῇ ἔξει πέρας. διαιρετὴ ἄρα" τὸ γὰρ πέρας ἄλλο καὶ οὗ 
τετραγώνε πλευρὰ τὴν κάθετον δύναται καὶ τὴν ἡμίσειαν πέρας. ἢ ἕἔςαι τις ὅτ᾽ ἄπειρος ὅτε πεπερασμώη γραμμὴ 
ΚΘ Γ ἦ᾽ » ὕ ᾽» ἈᾺ ἤ Ἔ Ψ' Ν, Ν ’ὔ Υ̓͂ ᾿ 2 - ΄, “ ννγ ΙΣ 
τῆς διαμέτρου, ὥςε ἐκ ἐλαχίςη. οὐδὲ διπλάσιον τὸ ἀπὸ παρὰ ταύτας, ἔτι ὁκ ἐν πάσῃ γραμμῇ ςιγμὴ ἔς αι. ἐν 
τῆς διαμέτρου χωρίον ἔςαι τῇ ἀπὸ τῆς ἀτόμου. ἀφαιρε- (5 μὲν γὼρ τῇ ἀτόμῳ ὑκ ἔςιν" εἰ μὲν γὰρ μία μένη, ὑπάρ- 
θώτος γὰρ τοῦ ἴσου ἡ λοιπὴ ἔςαι ἐλάσσων τὴς ἀμεροῦς. ἔξει γραμμή, εἶτα ςιγμή" εἰ δὲ πλείες, διαιρετὴ ἡ γρωμμή. 

εἰ γὰρ ἴσως τετραπλάσιον ἂν ἔγραψεν ἡ διάμετρος, ἄλλα εἰ μὲν ὄν ἐν τῇ ἀτόμῳ με ἐνυπώρχει ςιγμή, οὐδ᾽ ὅλως 
δ᾽ ἄν τις καὶ ἕτερα τοιαῦτα συνάγοι" πᾶσι γὰρ ὡς εἰκεν ἐν γραμμῇ ἔσται" αἱ γὰρ ἄλλωι ἐκ τῶν ἀτόμων. ἔτι ἢ 
᾽ »“ “ἋΣ - ΄ ΄ “πὸ ωῳλΔ ᾽ “ δὲ με “ ἕι νΑ Ἔξ ΟΣ δὲ Ν ἐναντίῦται τοῖς ἐν τοῖς μαθήμασιν. πάλιν τῷ μὲν ἀμερὺς μηθὲν τῶν ςιγμῶν ἔςαι μεταξὺ ἢ γραμμή" εἰ δὲ μεταξὺ 
μία ἡ σύναψις, γραμμῆς δὲ δύο" καὶ γὼρ ὅλη ὅλης 2) γραμμή, ἐν ἁπάσαις δὲ πλείες ςιγμαΐί, ἐκ ἔςαι ἄτομος. 
ἅπτεται, καὶ κατὰ τὸ πέρας ἐξ ἐναντίας. ἔτει γραμμὴ ἔτι ἐχ ἁπάσης ἔςαι γραμμῆς τετράγωνον" ἔξει γὰρ μῆ- 
προστεθεῖσα ὦ ποιεῖ μείζω τὴν ὅλην" τὰ γὼρ ἀμερῇ͵ συν- κος καὶ πλάτος, ὥςε διαιρετόν, ἐπεὶ τὸ μέν, τὸ δέ τι. εἰ 
τιθέμενα οὐ ποιήσει μεῖζον. ἔτι ἐκ δυοῖν ἀμεροῖν μηδὲν δὲ τὸ τετράγωνον, καὶ ἡ γραμμή. ἔτι τὸ πέρας τῆς γραμν- 
γίνεσθαι συνεχὲς διὰ τὸ πλείες διαιρέσεις ἔχειν ἅπαν τὸ μῆς ςιγμὴ ἔσται, ἀλλ᾽ οὐ γραμμή. πέρας μὲν γάρ, τὸ 
συνεχές" ἅπασα δὲ γραμμὴ παρὰ τὴν ἄτομον συνεχὴς 25 ἔσγχατον δὲ ἡ ἄτομος. εἰ γὰρ ςιγμή, τὸ πέρας τῇ ἀτόμῳ 
ἐκ ἄν εἴη γραμμὴ ἅτομος, ἔτι εἰ ἅπασα γραμμὴ παρὰ ἕςαι ςιγμή, καὶ ἔςαι γραμμὴ γραμμῆς ςιγμῇ μείζων. 
τῆς ἀτόμνε καὶ ἴσα καὶ ἄνισα διαιρεῖται, καὶ μὴ ἐκ τριῶν εἰ δ᾽ ἐνυπάρχει τῇ ἀτόμῳ ἡ ςιγμή, διὰ τὸ ταὐτὸ πέρας 
ἀτόμων καὶ ὅλως περιττῶν, ὥστ᾽ ὠδιαίρετος ἡ ἄτομος. τῶν συνεχουσῶν γραμμῶν, ἔσται τι πέρας τῆς ἀμεροῦς. 
ς. ,.32 ᾿ » Δ έ Μ » εν -“ “ ,ὔ ὃ , Ν “ ἈΠῸ ν νΨ : 
ὁμοίως δὲ κἀν εἰ δίχα τέμνεται' πᾶσα γὰρ ἡ ἐκ τῶν ὅλως τε τί διοίσει ςιγμὴ γραμμῆς; ὑδὲν γὰρ ἴδιον ἔξει ἡ 

»Ἢ » δ ’ δι μς - ,ὔ ᾽ »  ε» Υ ΙῚ νΝ ᾿. Ἁ Υ Υ͂ 

περιττῶν. εἰ δὲ δίχα μὲν μὴ πᾶσα τέμνεται ἀλλ᾽ ἡ ἐκ3 ἄτομος γραμμὴ παρὰ τὴν στιγμὴν πλὴν τοὔνομα. ἔτι 
»“᾿ ».. ἢ Ν , 7 - Ν ε ,) , » 4 δὶ Ὶ “Ἢ  » κι «.«"ν Ὶ τῶν ἀρτίων, τὴν δὲ δίχα διαιρεμένην καὶ ὅσα δυνατὸν τές ὁμοίως μένει ἐπίπεδον καὶ σῶμά ἐςιν ἄτομον. ἑνὸς γὰρ 

,, “ εὖ μι .-» » Υ ᾽ ζ Ὶ Ύ. ΄ ΝΌΟΝ , 
νειν, διαιρεθήσεται καὶ οὕτως ἡ ὥτομος, ὅταν ἡ ἐκ τῶν ὄντος ὠδιαιρέτε καὶ τἄλλα συνακολυθήσει διὰ τὸ θάτερον 

ἀρτίων εἰς ἄνισα διαιρῆται. πάλιν εἰ τὸ κεκινημένον ἐν ᾧ διῃρῆσθαι κατὰ θάτερον. σῶμα ὑκ ἔςαι ἀδιαίρετον διὰ τὸ 

1. πᾶσα εἰ μετρηθήσεται Ζ.. ἢ τοῦ ἀτόμου Ν. ἵ 3. πᾶσαι οτα Ν. [ ἀ.“ἴξα ἔςσι ΝΡ. Π ἡ οπι Ν. ἴ 5. παρὰ ῬΈΡ“. ἢ περιβαλ- 
λομέτη 1}, παραλαμβανόμενον Ν. ἵ 6. τῶν τὸ ΡΤ, τῆς Ν. Π παραβαλλόμενον ΔΡΡ 5, παραλαμβανόμενον Ν. ἃ 7. ἰλάττω Ν. Κ 

8. παρὰ ΡΡ;. ᾿ὶ 9. συςαθίσεται] συςαίη ἂν 1. } 10. μέσον Ν. 1 11. τετράγωνον ἴῃ ἰαουηα οὐχ ΦΡΡ. ᾿ 13. πλευρὰ οπη Ζ. ἢ 15. 
ἐμέτρου Ἐξ’. ἢ] τῆς] τὸ ῬΡΈΣ’.. ἡ 11. ἴση Ν. ᾿᾿ 19. ἐν τοῖς] τοιύτρις 1. 1} 20. γραμμὴ ΦΡΡ“. 1} δευτέρας Ν. [ὅλως Ῥ. ἢ 21. ἱναντίῳ 

εἰ 22. ποιήσει 1}. [[ 22. συττεθειμένα οὐ ποιεῖ Ἐξ’ 4.}} 23. μείζω Ν. Ἰ 24. διαιρέσεις οαὰ ΦΡΡ. 1 25. ἀπασα --- 26. ἄτομος οτὰ Ν. ἢ 

26. ἢ ἡ ἘἘ. ᾿ πὶ ΔΝᾧὦἁἑ τὶ 21. ἴσα] εἰς ἴσα 1. 1 28. ὅλη περιττοῦ Ἐξ΄5. αὶ 29. διχῆ ΚΡ. Ἰ τέμνηται ΝΡ. 1 30. πᾶσα δὲ τέμνε- 

ται ΝΈΡ“. ἢ 32. αὕτη Ν. ἢ ἡ δηΐς ἐκ οπι ΧΡ. ἢ! 33. διαιρεῖται ΡΞ. 
8. τὸ -- ἡ, ἀτόμων οτὰ 79. ἢ 5. ὁμοίως δὶ ροηϊὶ 7.5. 1 7. ἄνισα καὶ ἴσα ΝΡ“. {Π 9. ταῦτα πάντα ΖΡ. 111. γραμμαὶ Ν. καὶ 

τύότων ΣΡ’. Π 12. ἀρα] ἴςαι Ν.  ἀἄλλν ςοἀϊΐςε5. 14. πεὶ ταῦτα ΖΡ}. ᾿ 15, ἴςαι ΤΡ’. ἡ μὴ] μὴ 1. {Γ᾿ μία] μάλιςα Δ}. ἢ 

416. εἶτα -- γραμμή οἵη Ἐξ. ἢ 18. 5] εἰ ΖὃὈ. { 19. μεταξὺ τῶν ςιγμῶν ἔςαι ΝΖο. 1 3] ἃ 1. {Π 21. ἁπάση ἴξαι ἡραμμῆ τετριυγώνω 

Ν. 1 22. διαιρετέον ΝΡ̓ΈΣ 5. ̓ 23. τὸ ροβῖ δὲ οπι Ν-. 1 24. ἐςιν Ν. Ἰ 25. εἰ ἡ ΦΡΡο. 1 26. γραμμῆς ςυμῇ] ςιημὴ Ν. 1 21. εἰ 

ὑπάρχει Ἐξ’ 5. || ταυτὸν Ζο. [[: 28. συνεχῶν Ν. ᾿ ἐστι ἢ}. ἴ τι] τὸ 2}. } 29. δὲ Ν. [Π τί οτὰ .1. 1} 830. ἔτι] ἔτι εἰ Ν. || 32. συνεκο- 
λυθεὶ 1 ᾿ἰ 33. ἰξςν ἮΝ. 
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εἶναι ἐν αὐτῷ βάθος καὶ πλάτος, οὐδ᾽ ἀν γραμμὴ εἶθ ὄντων καὶ μὴ ἐχόντων ἐκέκτασιν κατὰ ταὐτὰ ὁ αὐτὸς 

ἀδιαίρετος" σῶμα μὲν γὰρ κατ᾽ ἐπίπεδον, ἐπίπεδον δὲ ὠμφοῖν τόκος. τὸ δ᾽ ὠμερὲς ἐκ ἔχει διάςασιν, ὥς ̓ ὧς 
κατὰ γραμμήν. ἐπεὶ δὲ οἵ τε λόγοι δ’ ὧν ἐπιχειροῦσι ἂν εἴη μέγεθος συνεχὲς ἐξ ὠμερῶν. ὡς ἄρα ὅθ᾽ ἡ γραμμὴ 
τιθειν ἀσθενεῖς εἰσί, καὶ ψευδεῖς ἐναντίαι δόξαι πᾶσαι τοῖς ἐκ ςιγμῶν᾽ οὔθ᾽ ὁ χρόνος ἐκ τῶν, νῦν. ἔτι εἰ ἔςιν ἐκ ςκ 

ἰσχύεσι πρὸς πίςιν, φανερὸν ὅτι ὧς ἂν εἴη γραμμὴ ἄτομος. 5 γμῶν, ἄψεται ςιγμὴ ςιγμῆς" ἐὰν ἦν ἐκ τῇ Ἐ ἐκβληδὰ 

δῆλον δ᾽ ἐκ τότων ὅτι ἐδ᾽ ἂν ἐκ ςιγμῶν εἴη γραμμή. σχε- ἡ Α Β καὶ Γ Δ, ἅψεται τῷ Κὶ καὶ ἡ ἐν τῇ Κὶ Δ ςιγμή. 
δὲν γὰρ οἱ πλεῖξοι τῶν λόγων οἱ αὐτοὶ ὡρμόσυσιν. ἀνάγκη ὥςε καὶ ἄλλῳ τινί" τὸ γὰρ ἀμερὶς τῷ ὠμερὰς ὅλον ὅλε 
γὰρ διαιρεῖσθαι τὴν ςιγμήν, ὅταν ἢ ἐκ περιττῶν τέμνηται ἐφάπτεται. ὥςε τὸν αὐτὸν ἐφέξει τόπον τῇ Κ, καὶ ὠπτό- 
ἵνα ἢ ἐξ ἀρτίων τὰ ἄνισα. καὶ τὸ τῆς γραμμῆς μέρος μὴ μεναι ςιγμαὶ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ἀλλήλαις. εἰ δ᾽ ἐν τῷ 
ναι γραμμήν, μηδὲ τὸ τῷ ἐκιπέδυ ἐπίπεδον. καὶ γραμμὴ “οαὐτῷ, καὶ ἅπτονται" τὰ γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ἕντα 
δὲ γραμμῆς ςιγμῇ εἶναι μείζων" ἐξ ὧν γὰρ σύγκειται, πρῶτα ἅπτεσθαι ἀναγκαῖον, εἴθ᾽ ὕτως εὐθεῖα εὐθείας ὦψε- 
τέτοις καὶ ὑπερέξει. τῦτο δ᾽ ὅτι ἀδύνατον, ἔκ τε τῶν ἐν ται κατὰ δύο φιγμάς. ἡ γὰρ ἐν τῇ ΑΚ σιγμὴ καὶ τῇ 
τοῖς μαθήμασι δῆλον, καὶ ἔτι συμβίσεται τὴν φιγμὴν ἐν ΚΤ' καὶ ἑτέρας ὦ ἅπτεται στιγμῆς. ὥστε ἡ ἐκ τῆς Γ Δ 
χρόνῳ δὴ εἶναι τὸ φερόμενον, περ τὴν μείζω μὲν ἐν κατὰ πλείους ἅπτεται ςιγμάς. ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ εἰ 
πλείονι χρόνῳ, τὴν δ᾽ ἴσην ἐν ἴσῳ, ἡ δὲ τὸ χρόνου ὑπε- 15 μὴ δι᾿ ἀλλήλων ἀλλ᾽ ὁπωσῖν ἥψατο γραμμῆς. ἔτι καὶ 
ριχὴ χρόνος. ἀλλ᾽ ἴσως καὶ ὃ χρόνος ἐςὶν ἐκ τῶν νῦν, ἡ τῷ κύκλου τῆς εὐθείας ἅψεται κατὰ πλείω. τῆς γὰρ 
καὶ τῷ αὐτῷ λόγε λέγειν ἄμφω. εἰ δὴ τὸ νῦν ἀρχὴ καὶ συναφῆς καὶ ἡ ἐν τῷ κύκλῳ καὶ ἡ ἐν τῇ εὐθείᾳ, ἅπτεται 
τύας τῷ χρόνου καὶ ἡὶ γραμμὴ ςιγμῆς, μή ἐςι δὲ συ- καὶ ἀλλήλων, εἰ δὲ τῦτο μὴ δυνατόν, οὐδὲ τὸ ἅπτεσθαι 
νεχὴς ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ πέρας ἀλλ᾽ ἔχουσί τι μεταξύ, ὑκ ςιγμὴν ςιγμῆς" εἰ δὲ μὴ ἅπτεσθαι, ὁδ᾽ εἶναι τὴν γραμ- 
ἂν εἴη ὅτε τὼ νῦν ὅτε ςιγμαὶ ἀλλήλοις συνεχεῖς. ἔτι ἡ τ μὴν ςιγμήν᾽ ὑδὲ γὰρ ἅπτεσθαι ἀναγκαῖον. ἔτι πῶς ποτὲ 

μὲν γραμμὴ μέγεθός τι, ἡ δὲ τῶν ςιγμῶν σύνθεσις ὑδὲν 
τοιεῖ μεγέθος διὰ τὸ μηδ᾽ ἐπὶ πλείω τόπον ἔχειν. ὅταν 
ὰρ ἐπὶ γραμμὴν γραμμὴ τεθῇ καὶ ἐφαρμόσῃ, ἐδὲν γί 
νιται μεῖζον τὸ πλάτος. ἐν δὲ τῇ γραμμῇ καὶ στιγμαὶ 

ἔςαι εὐθεῖα γραμμὴ καὶ περιφερής; οὐδὲν γὰρ διοίσει ἡ 
σύναψις τῶν ςιγμῶν ἐν τῇ εὐθείᾳ καὶ τῇ περιφερεῖ, τὸ 
γὰρ ἀμερὲς τῷ ἀμερὸς ὅλον ὅλου ἅπτεται, καὶ ὑκ ἔστιν 
ὅλως ἅπτεσθαι. εἰ οὖν αἱ μὲν γραμμαὶ διώφοροι, ἡ δὲ 

ἐνυπάρχουσιν, ὑδ᾽ ἀν αἱ ςιγμαὶ πλείω. κατέχροιεν τόπον, 25 σύναψις ἀδιάφορος, οὐκ ἔςαι δὴ γραμμὴ ἐκ τῆς συνά- 
ὥςε ἐκ ὧν ποιοῖεν μέγεθος. ἔτι εἰ ἅπαντα ἅπτεται παν- 

τὸς ἢ ὅλον ὅλου ἢ τινὶ τινὸς ἢ ὅλον τινός, αὶ δὲ ςιγμὴ 

ψέως, ὥς ὑδ᾽ ἐκ ςιγμῶν. ἔτι ἀναγκαῖον ἢ ἅπτεσθαι ἃ 
μὴ ἅπτεσθαι τὰς ςιγμὼς ἀλλήλων. εἰ μὲν ἦν τὸ ἐφεξῆς 

ἀμερὴς ὅλως ἅπτοιτο. τὸ δ᾽ ὅλον ὅλυ ὡπτόμενον ἀνάγκη ἅπτεσθαι ἀνάγκη, ὁ αὐτὸς ἔςαι λόγος" εἰ δὲ ἐνδέχεται 
ἐν εἶναι. εἰ γάρ τι ἐςὶν ἢ θάτερον μή ἐςιν, οὐκ ἂν ὅλον ἐφεξῆς τι εἶναι μὴ ὡπτόμενον, τὸ δὲ συνεχὲς ἀδὲν ἄλλο 

ἕλου ἅπτοιτο. εἰ δ᾽ ἅμα ἐςὶ τὰ ἀμερῆ, τὸν αὐτὸν κα- 30 λέγομεν ἢ τὸ ἐξ ὧν ἐςὶν ἁπτομένων" ὥςε καὶ ὕτως ἀνάγκη 
τέχαι τόπον πλείων ὃν καὶ πρότερον τὸ ἕν" τῶν γὰρ ἅμα τὰς ςιγμὰς ἅπτεσθαι ἀλλήλων, ἢ εἶναι γραμμὴν συνεχῆ. 

2. γὰρ οπὶ 5. ἢ ἐπίπεδον δὲ] αὐτὸ δὲ 1. 775. 1 3. γε Ν. Ἱ ἃ. δόξαι] δὶ δόξαι Ν. ἢ πᾶσι Ῥ. ἢ 6. ἐκ τύώτων εἰ ὑδ᾽ ἂν οπι ΧΡ. 
ἐκ τῶν ςιγμῶν εἴη ἡ γραμμή Ζ΄5. ᾿} Ὑραμμή] “ραμμὴ ἅτομος. δῆλον δὲ ἐκ ςιγμῶν εἴη ἡραμμή Ν. Ἰ Ἰ. τῶν οαχ 1.0. ἢ 9. μέτρος Ἐξ. ἢ 

10. εὖ οἱ ἐπίπεδον οπὶ ἢ»). 11 14. ςιγμὴ Ἐ’σ, ςιγμῆς Ν. Ἰ 12. τύτου 1,, τότων Ῥ;Σ5. ἡ καὶ οπι Ῥ. [ ὅτι οὰ ΖΡ; “. ̓  δι τι] 

καὶ ἐκ Ν. ᾿ 15. ἴσην} ἴσως 1 46. ἰςὶν] ἐςι τι Δ}, ἰςὶ τὸ Ἐκ. {Π117. λέγει Ῥ. ἢ 18. καὶ σιγμὴ γραμμῆς ἢ» 5, ἡ ςιγμὴ γραμμὴ ραμ» 

μᾶς Ν. 1 ἰςι οαὰ Ἐ75. ἢ 19. ] ὥσπερ ἡ ΖΡ}. Ν᾿ τὶ] τὸ Ζ}. 1} 20. τὰ τῦν] γραμμαὶ ΝΡ’ 5. }} ἀλλήλαις ΖΡ, || 23. γραμμὴ] 

ἐσυγραμμὴ Ῥ. || 24. στιγμὴ Ν, 25. ἰννκάρχουσαι Ῥ. ἃ πλεῖον Ῥ. || κατέχειε ΝῚ'5, κατέχουσι Ψ}0. ἢ 26. ποιεῖν Ν, ποιεῖ Ἡ 

ἘΞ. ἢ 28. ὅλως) ὅλης ῬΈΣ“. ᾿ 29. ἣν οἵα Ν᾽ Ἰὼ ἰαδσυωα. ᾿ἰ τις Ν. ἢ 30. ἀμερ8] ἀμέσως 7. 1 κατέχοι ΝΡ. 31. πλείν Ν;. ἢ 

τρῶν ΖΡ, 

4, ταῦτα ΖΡ. ᾿ὶ 3. συνεχὶς οἵα ΝΈΡΣ. ᾿! ἄρα] ἔςαι Ν.. ἢ 5. ἅψηται »».} ἵν οπι ΖΡ. 6. τὸ 1. ἢ καὶ] δὲ Ἐ;’“. ἢ ΚΔ) 

ἀκ χαὶ ἡ ἐν τῇ κὸ Ῥ. [ 7. ἄλλων Ν. 1] τινί οὐχ ΝΡ. ἢ ὅλυ] ὅλν ΝΡ“. "1 8. τόπον εἰ 10. αὐτῷ αἰίογαπι οπὶ Ζ}Ῥ. || 10. τύπτω 
Ν. ἃ 11. πρῶτον πτ. ἀναγχκαίω ἘΣ5. ἢ 12 εἰ 13. 2] εἰ ΝΡ’. }} 13. καὶ] καὶ τῆς ΝΡ. ἢ ἅπτηται Ν. 1[ τοῦ ΖΡ}. ἢ 14. λόγος] 
λέγει 1. ἢ 15. δι᾽] δὲ Ν. ᾿] 16. κατὰ] τὰ Ἐξ’σ. 1 18. καὶ οτα »7.5. 1} 20. ποτὶ] τε Ἐ»’6. 1} 21. ἐςιν εὐθεῖα Ν,, εὐθεῖα ἔςαι Δ, εὐθεῖά 

ἰφι }, εὐθεῖά, ἰςιν εὐθεῖα, Ἐξ. 1 παραφερές ΝῬ. οὐδὲ ΝΡ 5. ἢ 22. τῇ ροεῖ καὶ οπιὶ ΖΡ. ᾿] περιφερείᾳ Ζ}ῬὈ. ᾿ 23. ἱφάπτεται Ἐἢ, 

ἅπτηται Ν. ᾿ 24. ἧπως »)΄5. 1} διάφορον εἰ 25. ἀδιάφορον 1. ᾿ 26. μὴ ἄπτεσθαι ἢ ἅπτεσθαι Ῥ. ἢ 217. ἐφεξῆς ἂν ἅπτ. ΣΝΡΡ. 128. 
νδέχοιτο ΠΡ. ἢ 29. τι] τὸ 2. ἢ] εἶναι οπι ἢ»... ᾿ 31. ἅ] ὃ Ν᾿ ἢ συπχῶς ΝΡ». 
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τι εἰ ἄτοπον ςιγμὴ ἐπὶ ςιγμῆς, ἦ᾿ ἦ γραμμὴ καὶ ἐπὶ ἐν δὲ τῇ γραμμῇ ὑἐδὶν ἄλλο ἢ ςιγμαὶ καὶ γραμμαὶ ἐνυ- 
ςιγμῇ, ἐπεὶ ἡ γραμμὴ ἐπίπεδον, ἀδύνατον τὰ εἰριμόα πάρχεσιν. ἡὶ δὲ γραμμὴ τῆς ςιγμῆς ἐκ ἔςι μείζων" ὑδὶ 

εἶναι. εἴτε γὰρ ἐφεξῆς αἱ στιγμαί εἰσι, τμηθήσεται ἡ γὰρ αὖ τὸ ἐπίπεδον τῆς γραμμῆς. ὥς᾽ ὑκ ἔξαι στιγμὴ 

γραμμὴ κατ᾽ οὐδετέραν τῶν στιγμῶν, ἀλλ᾽ ἀνὰ μέσον" τὸ ἐν γραμμῇ ἐλάχιστον. εἰ δὲ συμβλητὸν τῇ γραμμῇ 

εἴθ᾽ ἅπτονται, γραμμὴ ἔσται τῆς μιᾶς στιγμῆς χώρα. 5 ἡ ςιγμή, τὸ δὲ ἐλάχιςον ἐν τρισὶ προσώποις, ὑκ ἔςαι αὶ 

αὔτο δ᾽ ἀδύνατον. ἔτι διαιροῖτ᾽ ἀν ἅπαντα καὶ ἀναλύοιτε ςιγμὴ τῶν ἐν τῇ γραμμῇ ἐλάχιςον. καὶ ἄλλ᾽ ἅττα ἔνυ- 

εἰς ςιγμάς, καὶ ἡ ςιγμὴ μέρος σώματος, εἴπερ τὸ μὲν πάρχει παρὼ τὼς ςιγμὰς καὶ τὼς γραμμὰς ἐν τῷ μήκει' 
σῶμα ἐξ ἐπιπέδων, τὸ δ᾽ ἐπίπεδον ἐκ γραμμῶν, αἱ δὲ ἐ γὰρ ἐκ ςιγμῶν. εἰ δὲ τὸ ἐν τόπῳ ὃν καὶ ςιγμὴ μῆκος 

γραμμαὶ ἐκ ςιγμῶν. εἰ δ᾽ ἐξ ὧν πρώτων ἐνυπαρχόντων ἢ ἐπίπεδον ἢ ςερεὸν ἐκ τύτων τι, ἐξ ὧν δ᾽ ἐςὶν ἡ γραμμή, 
ἵκαςά ἐςι, ςοιχεῖα' ἐςι ταῦτα, αἱ ςιγμαὶ ὧν εἴησαν ςοι- 10 ἐκεῖνα “ἐν τόπῳ (καὶ γὼρ ἡ γραμμή), καὶ μήτε σῶμα 

χεῖα σωμάτων. ὥςε συνώνυμα ςοιχεῖα ἐδέτερα τῷ εἴδει. μήτ᾽ ἐπίπεδον μήτε ἐκ τότων τι ἐνυπάρχει τῇ γραμμῇ, 

φανερὸν ἦν ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι ὑκ ἔςξι γραμμὴ ἐκ στ ὧν ἔξαι ὑθὲν ὅλως παρὰ τὼς ςιγμὰς καὶ τὼς γραμμὰς 

γμῶν. ἀλλ᾽ ὑδ᾽ ἀφαιρεθῆναι οἷδν τε ςιγμὴν ἀπὸ γραμ- ἐν τῷ μήκει, ἔτι εἰ τῷ ἐν τόπῳ ὄντος τὸ μεῖζον λεγόμε- 

μῆς. εἰ γὼρ ἐνδέχεται ἀφαιρεθῆναι, καὶ προστεθῆναι δυ- νὸν μῆκος ἡ ἐπιφάνεια ςερεόν, ἡ δὲ ςιγμὴ ἐν τόπῳ, τὲ 

γατόν" προστεθέντος δέ τινος τὸ προστεθὲν μεῖζον ἔςαι τῷ 15 δ᾽ ἐν τῷ μήκει ὑπάρχον παρὰ τὰς ςιγμὰς καὶ τὼς γραμ» 

ἐξ ἀρχῆς, ἐὰν τοιοῦτον ἢ τὸ προστιθέμενον ὦστε ἐν ὅλον μὰς οὐθὲν τῶν προειρημένων, ὥς ὡς ἔξαι ἡ ςιγμὴ τῶν 

ποιεῖν. ἔςαι γραμμὴ γραμμῆς ςιγμῇ μείζων. τοῦτο δ' ἐνυπαρχόντων ἐλάχιςον. ἔτι εἰς ὃ ἐλάχις ὄν τι τῶν ἐν τῇ 

ἀδύνατον. ἀλλὰ καθ᾽ ἑαυτὴν μὲν ἀχ οἷόν τε, κατὰ συμ- οἰκίᾳ, μήτε τῆς οἰκίας συμβαλλομένης πρὸς αὐτὸ λέγεται" 

βεβηκὸς δ᾽ ἐνδέχεται ςιγμὴν ἀπὸ γραμμῆς ἀφελεῖν, τῷ ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων" ὁδὲ τὸ ἐν γραμμῇ ἐλά- 
ἐνυπάρχειν ἐν τῇ ἀφαιρεμέῃ γραμμῇ. εἰ τῇ ὅλε ἀφαι- 0 χιςὸν πρὸς γραμμὴν συγκρινόμενον ἔςαι. ὥςε ὑχ ἁρμό- 

ρουμένα καὶ ἡ ὠρχὴ καὶ τὸ πέρας ἀφαιρεῖται, γραμμῆς σει τὸ ἐλάχιςον, ἐπεὶ τὸ μὴ ὃν ἐν τῇ οἰκίᾳ μή ἐξι τῶν 

"ἦν ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ πῴας ςιγμή, καὶ γραμμῆς ἐγχω- ἐν τῇ οἰκίᾳ ἐλάχιστον. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. 

ρεῖ ἀφαιρεῖν καὶ ςιγμὴν ἐνδέχοιτο. αὕτη δ' ἡ ἀφαίρεσις ἐνδέχεται γὰρ ςιγμὴν αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν εἶναι. νι ἔσται 

κατὰ συμβεβηκός. εἰ δὲ τὸ πέρας ἅπτεται, ἦτε πέρας ἢ κατὰ ταύτης ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι τὸ ἐν γραμμῇ ἐλάχιςον, 
αὐτῷ ἢ τῶν ἐκείνε τινός. ἡ δὲ ςιγμή, ἢ πέρας γραμμῆς, 15 ὅτι ὑκ ἕξιν ἡ ςιγμὴ ἄρθρον ἀδιαίρετον. τὸ μὲν γὰρ ἀρ- 
ἅπτεται. ἧ μὲν οὖν γραμμῆς ἔςαι ςιγμὴ μείζων, ἡ δὲ ὅρον ὠεὶ δυοῖν ὅρος, ἡ δὲ ςιγμὴ καὶ μιᾶς γραμμῆς ὕρος 

ςιγμὴ ἐκ ςιγμῶν' τῶν γὰρ ἁπτομένων ἀδὲν ἀνὰ μέσον. ἐςΐν. ἔτι ἡ μὲν πέρας, τὸ δὲ διαίρεσίς ἐςι μᾶλλον. ἔτι 

ἑ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῆς τομῆς, εἰ ἡ τομὴ ςιγμῆς καὶ ἡ γραμμὴ καὶ τὸ ἐπίπεδον ἄρθρα ἔσονται" ἀνάλογον γὰρ 
ἡ τομὴ ἅπτεταί τινος καὶ ἐπὶ ςερεῖ καὶ ἐπιπέδου" ὡσαύ. ἔχωσιν, ὅτι τὸ ἄρθρον διώφορόν πως ἐςΐν, διὸ καὶ Ἔμτε- 

τως δὲ καὶ τὸ στερεὸν ἐξ ἐπιπέδων καὶ γραμμῶν. οὐκ 30 δυκλῆς ἐποίησε διὸ δεῖ ὀρθῶς. ἡ δὲ ςιγμὴ καὶ τὸ ἐν τοῖς 

ἀληθὲς δὲ κατὼ ςιγμὴν εἰπεῖν, ἀδ᾽ ὅτι ἐλάχιςον τῶν ἐκ ἀκινήτοις. ἔτι ὑδεὶς ἔχει ἄπειρα ἄρθρα ἐν τῷ σώματι α 

γραμμῆς εἰς τὸ ἐλάχιστον τῶν ἐνυπαρχόντων εἴρηται. τῇ χειρί, ςιγμὼς δ᾽ ἀπείρους. ἔτι λίθου ἄρθρον ἀκ ἴς, 

τὸ δὶ ἐλάχιστον, ὧν ἐςὶν ἐλάχιστον, καὶ ἔλαττόν ἐστιν. ὑδ᾽ ἔχει, ςιγμὰς δὲ ἔχει. 

4.  Ρ. ἢ ἰπὶ ςιγμῆ] ἐπιςήμης ΝΡ“. ἢ 5. γραμμαὶ ΝΡ... ἢ 6. τῦτο δ᾽ τῦτ᾽ Ζ. ΠΤ 8. ὲξ ἐπιπέδων] ἐπίπεδον ΣΝ. ἢ αἱ -- 9. 

ξιγμῶν οτι ΝΡ“. ἢ" 10. ἔςι ταῦτα] ἔξαι ταῦτα ΝΎ’ ἢ ἦσαν ΝΡ“. 1 11. συνώνυμος Ζ.. 1 ςοιχεῖα δὲ δ᾽ ἕτερα ἘΡ’5. 1] 13. οἴονται 

}, οἷόν τε ἰξὶ ΝΣ... ἢ! 11. φανερωθῆναι 1:0. ἢ 15. προστεθήτω Ζ. ᾿ἢ 411. ςμὴ ΣΝ. ἢ 18. αὑτὴν Ῥ. ἢ οἵ Ν, οτηϊβϑ:8 ἰὼ ἰδουηα ὅν τε ἢ 
22. εἶν Ἐξ’5. ᾿ ἡ οτὰ ΝΡ. 1 φυγμὴν ςοάϊςο5. [Ϊ καὶ] καὶ εἰ Ν. [ἐγχωρεῖ] ἐνδέχοιτο ΝΆ. ΠΠ 23. αὐτήν. εἰ δ᾽ ἀφαίρεσις ΝΞ“. ἢ 25. 

ἡ] 5. ΝΟῚ ἢ -- 26. φιγμὴ οτα Ἐξ’4. ἢ 26. ἡ μὲν οὖν γραμμὴ ἔςαι ςιγμῆς Ν. ᾿Π 27. γὰρ οτὰ ΜΡ, ἢ μέσοΪκ Ν.Ὶ 28. δ] ὁ δ᾽ Ν 
Ἐξ“. 1 λέγει 1.. 1} καὶ] καὶ ὁ ΖΡ}. 1 εἴη τὸ μὴ Ἐξ’4. Π 29. καὶ δηῖ6 ἐπὶ οπὰ ». ἡ 30. καὶ 7.1 ἔκ Ὑρ. οἵα ». καὶ ΝΡ. ἢ 31. 

ἐλαχίςη Ζ, καὶ ἐλαχίςη Ῥ, καὶ ἐλάχιςον Ἐξ75. 11 32. τὸ οπι Ζ. || 33. ἐλάχιστόν ἔστι ΖΡ. 

4. ἄλλω . ᾿ ςιγμαὶ] ςιγμαὶ καὶ γραμμὴ ΖΝ, ςιγμὴ καὶ γραμμὴ Ῥ, Ὑραμμὴ καὶ ςιγμὴ ἘΣ“. ἢ νυπάρχυσαι ἘΣ’ 5. ἢ 3. αὖ οτὰ 
Ῥ. ἴ ὡς ΣΡ. ἢ 4. καὶ δὲ τῇ Ν. ἢ 1. περὶ ΝΡ̓ῬΞ. ἢ τὰς ροβῖ καὶ οι ΝΡ. ἢ 9. ςερεῦν οἱ 10. ἡ γὰρ »7)5. Π 11. τι ὃς τύτον 
1}Ρ.ῇ 12. πρὶ Ν.ἢ 1λ. τῷ ἘΣ». Ὁ 15. πεὰ ΝΡ. ἵ 11. ἔτι εἰς ὃ ἰλάχιςον οἵα Ἐ75. 11 18. συλλαβομένης ΝΡ. 1 19. ἐδὲ τὸ ΒΗ] 

ἐνδέχεται Ῥ. ἢ} 21. ἐπὶ Ῥ. ἢ ἐςι τῶν] ἔςαι Ἐξ“. ἢ 23. γὰρ} δὲ Ν͵Κ’5. ἢ ςιγμὴν αὐτὴν] αὐτὴν γραμμὴν ΔΡ. ἵ 2. ταύτης ἘΣ’ 5: οεἴεπ 

ταύτην. Π 25. ὅτι δ᾽ ἐκ οἱ 26. ὅροι ΝΣ“. 11 217. κἡὶ δὲ διαίρεσις μᾶλλον 10}. ἢ ἔτι] εἰ εἰ 28. ἔσονται) εἰσιν εἰ 29. ὅτι] ἔτι Ἐ;’“. Ι 29. 

διαφορά ΝΡ. ἢ 30. δὲ1] δὴ Ζ“. }} 31. ἔτι δ᾽ ὑδὲὴς Ἐ᾽΄5.. 0} ςόματι τηαγρο Ζ.. 1} ἢ ἐν τῇ Ἐξα. ΠΠ 32. ἀπείδους Ψ. ἢ 33. ἐκ Ζο. 
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ΑΝΕΜΩΝ ΘΕΣΕΙ͂Σ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΓΟΡΊΑΙ. 

ἘΚ ΤΩΝ ΑΡΙΣΥΟΤΕΛΟΥ͂Σ ΠΕΡῚ ΣΗΜΈΙΩΝ. 

Β.»ρᾶς. οὗτος ἐν μὲν Μαλλῷ Παγρεύς" πνεῖ γὼρ ἀπὸ ὠπὸ τοῦ πορθμοῦ. τινὲς δὲ αὐτὸν Ἑαικίαν οἴονται εἶναι, 
κρημνῶν μεγάλων καὶ ὁρῶν διπλῶν παρ᾽ ἄλληλω κειμές Θηβάναν προσαγορεύοντε. Ἑρος. ὅτος ἐν μὲν Αἰγαῖς 
γων, ἃ καλεῖται ἸΙαγρικά. ἐν δὲ Καύνῳ Μέσης. ἐν δὲ ταῖς κατὰ Συρίαν ΣΣκοπελεὺς καλεῖται ἀπὸ τοῦ 'Ρωσίων 
Ῥόδῳ Ἑαυνίας" πνεῖ γὰρ ἀπὸ Καύνου, ἐνοχλῶν τὸν λι- σκοπέλε, ἐν δὲ Κυρήνῃ Κάρβας ἀπὸ τῶν Καρβανῶν τῶν 

μένα αὐτῶν τὸν ἀκανίαν. ἐν δὲ ᾿Ολβίᾳ τῇ κατὰ Μύγω- 5 κατὰ Φοινίκην" διὸ καὶ τὸν αὐτὸν Φοινικίαν καλῶσί τινες. 
λον τῆς Παμφυλίας Τ'αυρεύς" πνεῖ γὰρ ἀπὸ νήσε ἢ κω- εἰσὶ δὲ οἱ καὶ ᾿Απηλιώτην νομίζυσιν εδα. ὠ ̓Ορθϑόνοτης, 
λεῖται Ταυρίς. τινὲς δὲ αὐτὸν βορρᾶν οἴονται εἶναι, ἐν οἷς τῦτον οἱ μὲν Ἑὖρον, οἱ δὲ ᾿Αμνέα προσαγορεύνσιν. Νότος 
καὶ Λυρναντεῖς οἱ κατὰ Φασηλίδα. Ἑαικίας. τος ἐν δὲ ὁμοίως παρὰ πᾶσι καλεῖται" τὸ δὲ ὄνομα διὰ τὸ νο- 

μὲν Λέσβῳ καλεῖται Θηβάνας" πνεῖ γὰρ ὠπὸ Θήβης πε- σώδη εἶναι" ἔξω δὲ κάτομβρον, κατ᾽ ἀμφότερα δὲ νότον. 
δίς τὰ ὑπὲρ τὸν ᾿Ελαιατικὸν κόλπον. τῆς Μυσίας, ἐνοχλεῖ: Λευκόνοτος ὁμοίως" τὸ δὲ ὄνομα ἀπὲ τοῦ συμβαίνοντος" 
δὲ τὸν Ν|τυληναίων λιμώα,. μάλιστα δὲ τὸν Μαλόεντα" λευκαίνεται γὰρ... ΔΆΨ. καὶ τος τὸ ὄνομα ἀπὸ ΔΛι- 
ταρὰ δὲ αἰκαυνίαις, ὃν ἄλλοι βορρᾶν οἴονται εἶναι. βύης, ὅθεν πνεῖ, Ζέφυρος. καὶ ὅτος τόδε τὸ ὄνομα διὰ 
᾿Αχηλιώτης. τος ἐν μὲν Τριπόλει τῆς Φοινίκης Ἰπτοταμεὺς τὸ ἀφ᾽ ἑσπέρας πνεῖν. ἡ δὲ ἑσπέρα... Ἰάπυξ. τος 

καλεῖται, πνεῖ δὲ ἐκ πεδίς ὁμοία ἄλωνι μεγάλῃ, περιεχρ- ἐν Τάραντι Σξκυλητῖνος ἀπὸ χωρίς Σξκυλαντίμν. κατὰ δὲ 
μέν ὑπό τε τοῦ Λιβάνυ καὶ τῷ Βαπύρε ὄρυς" παρὸ καὶ 15 οράλεοντο Φρυγίας. ὑπὸ δέ τινων Φαραγγίτης" πνεῖ γὰρ ἔκ 
Ἰταμεὺς καλεῖται. ἐνοχλεῖ δὲ τὸ Ἰποσειδώνειον. ἐν δὲ τινος φάραγγος τῶν κατὰ τὸ Πηγαῖόν. παρὰ πολλοῖς δὲ 
τῷ Ἰσσικῷ κόλπῳ καὶ περὶ ἹΡωσσὸν ἸΞυριάνδος" πνεῖ δὲ ᾿Αργέστης. Θρῳκίας κατὰ μὲν Θράκην ΣΣτρυμονίας 
ἀτὲ τῶν Συρίων πυλῶν, ἃς διέστηκεν ὅ τε Ταῦρος καὶ (πνεῖ γὰρ ἀπὸ τῷ Στρυμόνος ποταμῶ), κατὰ δὲ τὴν Ἡ- 
Ἰαυρόσια, ὄρη. ἐν δὲ τῷ Ὑριπολιτικῷ κόλπῳ Μαρσεύς, γαρικὴν ἹΣκίρρων ὠπὸ τῶν ἹΣκιρρωνίδων πετρῶν, ἐν δὲ Ἶταν 
ἀτὸ Μώρσε κώμης. ἐν δὲ Προκοννήσῳ καὶ ἐν Τέῳ καὶ ἐν Ὁ λίῳ καὶ ΣΣικελίῳ Κύκας διὰ τὸ πνεῖν ἀπὸ τοῦ Κιρκαίου. 
Κρήτῃ καὶ Ἑὐβοίᾳ καὶ Κυρήνῃ Ἑλλησποντίας. μάλιςα δὲ ἐν δὲ Εὐβοίᾳ καὶ Λέσβῳ ᾽᾿Ολυμπίας, τὸ δὲ ὄνομα ὠπὸ τῦ 
δοχλεῖ τόν τε τῆς Εὐβοίας Καφηρέαᾳ καὶ τὸν Κυρηναῶν Πιερικοῦ ᾿Ολύμπουν" ὀχλεῖ δὲ Ἰπυρραΐες. ὑπογέγραφα δέ 
λιμῴα, καλύμενον δὲ ᾿Απολλωνίαν" πνεῖ δὲ ἀφ’ Ἕλλη- σοι καὶ τὸς θέσεις αὐτῶν, ὡς κεῖνται καὶ πνέουσιν, ὑπο- 

στόντου. ἐν δὲ ἸΣινώπῃ Βερεκυντίας ὠπὸ τῶν κατὰ ᾧρυ- γράψας τὸν τῆς γὴς κύκλον, ἵνα καὶ πρὸ ὀφθαλμῶν σοι 
ἡκν τόπων πνέων. ἐν δὲ Συκελίῳ ἙΚαταπορθμίας, πνέων 25 τεθῶσιν. 

Οοάαχ Χο. 
10. ἐλαϊτριὸν ΨΚ“. Π 12. αἰκαυτίαι.} τοῖς καυτίαις 'Κ6, ἔ βορέαν Ψζ5. ἢ 19. κόλεω ὁ μ. Χο. ᾿ 24. βερεκυπτίας Κο. 
5. φοινίκων Ψζ5. 24. ὁλαμπίας Κζ“, 

--ὉΉό ὦ ἘοὦὄἄἌ,... ὦ... 
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ΠΕΡῚ ΞΕΝΟΦΑΝΟΥ͂Σ, ΠΕΡῚ ΖΗΝΏΩΝΟΣ, 

ΠΕΡῚ ΓΟΡΓΙΟΥ. 

: ΠΈΡΙ ΞΕΝΟΦΑΝΟΥ͂Σ. τῶν πρώτων τὰ ὑπ᾽ ἄλληλα τεθέντα τῶν μιχθέντων" ὧν 
Αἰδον εἶναί φησιν εἴ τί ἐςιν, εἴπερ μι ἐνδέχεται γενέε οὐδέτερον συμβαίνειν. διὰ τοῦτον δὲ τὸν τρόπον κἀν εἶναι 
σθαι μηδὲν ἐκ μηδενός. εἴτε γὰρ ἅπαντα γέγονεν εἶτε μὴ πολλὰ κἀν ἡμῖν, ὡς τὸ φαίνεσθαι μένως. ὥς" ἐπειδὴ ἐχ 
πάντα ἀἰδι ἀμφοτέρως. ἐξ ἐδενὸς γὰρ αὐτῶν ἀν γινόμενα. οἷόν θ᾽ οὕτως, οὐδὲ πολλὰ δυνατὸν εἶναι τὰ ὄντα, ἀλλὰ 

ἁπάντων τε γὰρ γινομένων οὐδὲν προύπαρχειν" εἶτ᾽ ὄντων ς ταῦτα δοκεῖν ἐκ ὀρθῶς. πολλὼ γὰρ καὶ ἄλλα κατὰ τὴ 
τινῶν ἀεὶ ἕτερα προσγίνοιτο, πλέον ὧν καὶ μεῖζον τὸ ἕν αἴσθησιν φαντάζεσθαι ἅπασαν. λόγον δ᾽ οὔτ᾽ ἀναιρεῖ τὰ 

γεγονέναι. ᾧ δὴ πλέον καὶ μεῖζον, τοῦτο γενέσθαι ἂν ἐξ αὐτὰ γίνεσθαι, ὅτε πολλὼ εἶναι τὸ ὄν, ἀλλ᾽ ἀϊδιόν τε καὶ 

ἐδενός" τῷ γὰρ ἐλάττονι τὸ πλέον, ἢ δ᾽ ἐν τῷ μικροτέῳ ἄπειρον καὶ πάντῃ ὅμοιον αὐτὸ αὐτῷ. ἄρ᾽ ἦν δεῖ πρῶτον 
τὸ μεῖζον οὐχ ὑπάρχειν. ἀΐδιον δὲ ὃν ἄπειρον εἶναι, ὅτι μὲν μὴ πᾶσαν λαβόντα δόξαν ἄρχεσθαι, ἀλλ᾽ ἀεὶ μά- 
ἐκ ἔχει ἀρχὴν ὅθεν ἐγένετο, ὑδὲ τελευτὴν εἰς ὃ γινόμενον το λιςὰ ὃν βέβαιον. ὥς" εἰ μὲν ἅπαντα τὰ δυκῶντα μὴ ὑρ» 
ἐτελεύτησέ ποτε πᾶν δὲ καὶ ἄπειρον ὃν εἶναι. εἰ γὰρ θῶς ὑπολαμβάνεται, οὐθὲν ἴσως προσήκει οὐδὲ τύτῳ πρρ- 

πλέον ἣ δύο εἴη, πέρατ᾽ ἂν εἶναι ταῦτα πρὸς ἄλληλα. ἕν χρῆσθαι τῷ δόγματι, ὥς ἄν ποτε ὑδὲν γένοιτο ἐκ μηδενός. 
δὲ ὅμοιον εἶναι πάντα" εἰ γὰρ ἀνόμοια πλείω ὄντα, οὐκ μία γάρ τίς ἐςι δόξα καὶ αὕτη τῶν ὑκ ὀρθῶν, ἣν ἐκ τ 

ἂν ἔτι ἣν θεῖναι ἀλλὰ πολλά. ἀΐδιον δὲ ὃν μέτριόν τε αἰσθάνεσθαί πως ἐπὶ πολλῶν ὄντες ὑπειλήφαμεν. εἰ δὲ 
καὶ ὅμοιον πάντῃ ἀκίνητον εἶναι τὸ ἦν. ὁ γὰρ ἄν κινηθῆ- 15 μὴ πάντα ἡμῖν ψευδὴ τὰ φαινόμενα, ἀλλὰ τινές εἶσι 

ναι μὴ ἔς τι ὑποχωρῆσαν. ὑποχωρῆσαι δὲ ἀνάγκην εἶναι καὶ τύτων ὀρθαὶ ὑπολήψεις ἢ ἐπιδεῖξαι τὰς τοιαύτας ποιόν 
ἥτοι εἰς πλῆρες ἰὸν ἢ κενόν. τούτων δὲ τὸ μὲν ἀκ ἂν δές τητας μάλιςα δοκόσας ὀρθάς, ταύτας. ληπτέον, ὡς ἀεὶ βε- 
ξασθαι τὸ πλῆρες, τὸ δὲ ὑκ εἶναι ὑδὲν [3] τὸ κενόν, τοῦτο βαιοτέρας εἶναι δεῖ ἢ αἱ μέλλυσιν ἐξ ἐκείνων τῶν λόγων 
δὲ ὃν τὸ ἣν ἀνώδυνόν τε καὶ ἀνάλγητον ὑγιές τε καὶ ἄνο- δειχθήσεσθαι. εἰ γὰρ καὶ εἶεν δύο δόξαι ὑπεναντίαι ἀλν 
σὸν εἶναι, ἦτε μετακοσμύμενον θέσει, ὅτε ἑτεροιόμενον εἶδει, Ὁ λήλαις, ὥσπερ οἴεται, εἰ μὴ πολλὰ γενέσθαι φησίν, ἀνάγκη 
ἔτε μιγνύμενον ἄλλῳ. κατὰ πάντα γὰρ ταῦτα πολλώ τε εἶναι ἐκ μὴ ὄντων, εἰ δὲ τοῦτο μὴ οἷόν τε, οὐκ εἶναι τὰ 
τὸ ἣν γίεσθαι καὶ τὸ μὴ ὃν τεκνῦσθαι καὶ τὸ ὃν φθείρε- ὄντα πολλά. γένοιτο γὰρ ἂν ὄν, ὅτι ἔστιν ἄπειρον εἶναι. 
σθαι ἀναγκάζεσθαι. ταῦτα δὲ ἀδύνατα εἶναι. καὶ γὰρ εἰ δ' ὕτως, καὶ ἦν. ὁμοίως μὲν δὴ ἡμῖν ὁ ἀμφοτέρων τ 
ἐἰ τὸ μεμῖχϑαί τι ἣν ἐκ πλειόνων Χέγοιτο, καὶ εἴη πολλὰ οὐδὲν μᾶλλόν τι ὦ, ἢ ὅτι πολλὰ δείκνυται. εἰ δὲ βέβαιος 
κινόμενα εἰς ἄλληλα τὼ πράγματα, καὶ ἡ μῖξις ἡ ὡς ἐν γε μᾶλλον ἡ ἑτέρα, ἀπὸ ταύτης ξυμπερανθέντα μᾶλλον ὃ 
ἑνὶ σύνθεσις εἴη τῶν πλειόνων, ἢ τῇ ἀπαλλάξει οἷον ἐπι- δὲικται. τυγχανόμενα δέ, ἔχοντος ὠμφοτέρας τὰς ὑπο: 
πρόσθησις γίνοιτο τῶν μιχθέντων, ἐκείνας μὲν ἂν δι’ ἀλλή- λήψεις ταύτας, καὶ κινούμενα μέν ἐςι τὰ ὄντα. ἀμφοῖ 
λων χωριζόντων εἶναι τὰ μιχθώτα, ἐπιπροσθήσεως δ᾽ ὕσης δὲ πιστὴ μᾶλλον αὕτη, καὶ θᾶττον ὧν προεῖντο πάντες 
ἐν τῇ τρίψει γίνεσθαι ὧν ἕκαστον φανερόν, ἀφαιρουμέων ταύτην ἐκείνης τὴν δόξαν. ὥς" εἰ καὶ συμβαίνει ἐναντίας 

Οοάϊοες 8455} οἱ ποππυ]}}15 Ἰοοῖβ ΟΝ 40“Ζ54. Τιι. ΠΕΡῚ] δενφριίςου πε “, ἀριςστέλους περὶ δοξῶν Ο,, ἀριςοτέλονς κατὰ τὸ! 
δόξας τῶν φιλοσόφων 85. ἢ περὶ ἀπε Ζήνωνος οτὰ Ὁ. 

4. ΠΕΡῚ ΞΞ:.} περὶ Ζένονος Π4}75, ογαὰ ΟΒ΄Νο. ἢ ἅ. ἀΐδια ἀμφοτέρως οοὰεχ 1 ρεἰεῃβῖδ: οεἰουῖ δι᾽ ἀμφστέρων. ἢ 5. εἴτ᾽ ὅντιν] ὦ 
τὸν τῶν ΝΟ ΠΣ 5, Ἐ76 ροπὲ ἰασυμαπι; εἶτον τῶν 085. ΖΎ Βαος εἴτ᾽ -- 9. ὑπάρχειν οπι. 8. ἔλαττον 0 ΒΟ 4Π4}. ἢ ἢ δ᾽} "2 
ΟΒΝΎΟ ΗΚ. ἢ 12. χίρατ' ἀν) πέραιαν Τ“, περαιὰν Β΄.Νη0 5, περ αἰὰν 0Ζ5, περ ἰὰν Σ75. ἢ 13. ὅμοιον] ὃ μόνον οοἀίοεδ. ἴ εἢ ἡ 

οοὐάΐοε5. Π 14. ἔτι ἐνθεῖναι Ζ5, ἔτι ἢν εἶναι ϑγ!Βαγρίαβ. ἡ ἀμετρόν σοάϊοε5, ἢ 15. ἂν κινηϑῆ Ο.Β4Ν4054 “5, ἀκινηθῆ Ζ5. 1} 16. ἵξ πὶ 

108: ςοίογί ἐςὶν, Π 47, ὃν Ἄοοάΐςες. ἤ δίξασϑαι Ν4Ο 5“. 1] 18. τοῶτο --- ἄνοσον 1,05: οοἰογὶ τούτων (τοιῶτον 15) δὲ ὄντων ἀνωδύνων τε κα 

ἀναλγήτων ὑπες (ὑπέξη ΟΝ 405) καὶ ἄνοθον (ἄνοϑεν 0). ἢ 22. "] εἰ ΟΒ΄“Ν.Π“;Ζοη, μὴ ὃν Ο4. ἢ 26. οἷον) ονον ΟΝ 4Π.“Ζ“, ὕνν Β΄, 

μόνον ;΄ 5. 1} ἱπιπρόσϑεσις Ο, ἱπιπρόθεσις Ν΄“, ἱπιπροσθέσεις 8΄Π4}.Ζο. ἢ 27. γίγνοιντο Πα. ἢ 28. ἐπιπροσθέσεως σοάίοε8. 

5. ταῦτα Ζ΄: οοἰετὶ ταὐτὰ} 6. οὔτ᾽ ἀναιρεῖ] οὔται κειναιρεῖ 534 .“Ζ“, οὔτ᾽ ἱκεῖνα δεῖ 27“. 1 15. μή] μήν 841Π}.Ζο. ἰίάοτι 16. 
ἐσιδείξαντα τοιαύτην. ἢ 18. τὸν λόγον Ζ5. ἢ 25. ξυμπεραθένττα Κ76. ἢ 27. ροεῖ ταύτας ἴ,ρ8 καὶ ὡς ὧν οὐ γύοιτ᾽ ἂν ἀδὲν ἔκ μηδενός, πολλὰ 
δέ. αὶ 29. συμβαίννιεν ἄν τις Ἐ΄5, συμβαίνειεν ἄν τις οοἰεγί, ςοττεοίατα Ἢ 1.08, 



ΠΕΡῚ ΞΕΝΟΦΑΝΟΥΣ. 

εἶαι τὰς φάσεις, καὶ ἀδύνατον γίνεσθαί τε ἐκ μὴ ὄντος 
καὶ μὴ πολλὰ εἶαι τὰ πράγματα, ἐλέγχοιτο μὲν ὧν 
ὑπ᾽ ἀλλήλων ταῦτα, ἀλλὰ τί μᾶλλον ὕὅτως ὧν ἔχοι; ἴσως 

ΓῚ ,ὔ “ ᾿ ΄,΄ Υ͂ }) ν τε κἀν φαΐ τις τούτοις τἀναντία. οὔτε γὼρ δείξας ὅτι 
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ἅπαντα γὰρ κἀκεῖνος ταὐτὰ ὁμολογήσας, ὅτι ἔκ τε μὴ 
ὄντος ὠμήχανόν ἐστι γενέσθαι, τό τε ὃν ἐξόλλυσθαι ἀνή- 
ψυςξὸν καὶ ἄπρηκτον, ἀεὶ γὼρ θήσεσθαι ὅπῃ κέ τις αἂν 
ἐρείδῃ, ὅμως τῶν ὄντων τὰ μὲν ἀΐδια εἶναί φησι, πῦρ 

ὀρθὴ δύξα ἀφ᾽ ἧς ἄρχεται, οὔτε μᾶλλον βέβαιον ἢ περὶ 6 καὶ ὕδωρ καὶ γῆν καὶ ἀέρα, τὰ δ᾽ ἄλλα γίεσθα! τε καὶ 
ἧς δείκνυσι λαβών, διελέχθη. μᾶλλον γὰρ λαμβάνεται 

εἰκὸς εἶναι γύεσθαι ἐκ μὴ ὄντος ἢ μὴ πολλὰ εἶναι. λέ- 
γεταί τε καὶ σφόδρα ὑπὲρ αὐτῶν γίγνεσθαί τε τὰ μὴ 
Ψ Ν .»» Υ " [4 ὄντα, καὶ μὴ γεγονέναι πολλὼ ἐκ μὴ ὄντων, καὶ ἐχ ὅτι 

γεγονέναι ἐκ τότων. ὑδεμία γὰρ ἑτέρα, ὡς οἴεται, γώεσίς 
ἐςι τοῖς ἦσιν, ἀλλὼ μόνον μῖξίς τε διάλλαξίς τε μιγώ- 
των ἐςίν" φύσις δ᾽ ἐπὶ τοῖς ὀνομάζεται ἀνθρώποισιν. τὴν 
δὲ γένεσιν προσίῶσαν τοῖς ἀϊδίοις καὶ τῷ ὅτι γύεσθαι λέ- 

οἱ τυγχρίνοντες, ἀλλὼ καὶ τῶν δοξάντων εἶναι σοφῶν τινὲς 10 γει, ἐπεὶ τοῦτό γε ἀδύνατον ᾧετο. πῶς γάρ, φήσει, 
εἰρήκασιν. αὐτίκα δ᾽ Ἡσίοδος “πρῶτον μὲν παάντων᾽ φησὶ 
“χάος ἐγῴετ᾽, αὐτὰρ ἔπειτα γαῖ᾽ εὐρύςερνος, πάντων ἐδὸς 
ἀσφαλὲς αἰεί, ἠδ᾽ ἔρος, ὃς πάντεσσι μεταπρέκει ἀθανάτοι- 

σι" τὼ δ᾽ ἄλλα φησὶ γενέσθαι, ταῦτα δ᾽ ἐξ ἐδενός. πολ- 
λοὶ δὲ καὶ ἕτεροι εἶναι μὲν ὑδέν φασι, γίγνεσθαι δὲ πάντα, 15 καὶ τῇ διακρίσει, τῇ δὲ φύσει τέτταρ᾽ ἄνευ τῶν αἰτίων, ἢ 
λέγοντες ἐξ ὑκ ὄντων γίεσθαι τὰ γινόμενα. ὥς: τῶτο μὲν 
δῆλον, ὅτι ἐνίοις γε δοκεῖ καὶ ἐξ οὐκ ὄντων ὧν γενέσθαι. 

2 ᾿Αλλ᾽ ἄρα εἰ μὲν δυνατά ἐστιν ἢ ἀδύνατα ἃ λέγει, 
ἐατέον. τὸ δὲ πότερον συμπεραίνεται αὐτὸ ἐξ ὧν λαμβά- 

καὶ ἔπαρξις ἵετο, παντί τε καὶ ποθὲν ἐλθόν; ἀλλὰ μισγο- 
μένων τε καὶ συντιθεμένων πυρὸς καὶ τῶν μετὰ πυρὸς 
Ὑίγνεσθαι τὰ πολλά, διαλλαττομένων τε καὶ διακρινομέ- 
γων φθείρεσθαι πάλιν, καὶ εἶναι τῇ μὲν μίξει πολλά τε 

ΚῚ 

ἦν" ἢ εἰ καὶ ἄπειρα εὐθὺς εἴη ταῦτα, ἐξ ὧν συντιθεμένων 
Ὑίγνεται, διακρινομένων δὲ φθείρεται, ὡς καὶ τὸν ᾿Αναξα- 
γόραν φασί τινες λέγειν ἐξ ἀεὶ ὄντων καὶ ὠπείρων τὼ γι- 
νόμενα γίνεσθαι. κἀν ὕτως, ἐκ ἂν εἴη ἀΐδια πάντα, ἀλλὰ 

νει, ἢ δὲν κωλνει καὶ ἄλλως ἔχειν, ἱκανῶς σκέψασθαι" 2 καὶ γιγνόμενα ἅττα καὶ γενόμενα τ᾽ ἐξ ὄντων καὶ φθει- 
ἕτερον γὰρ ἄν τι τῦτ᾽ ἴσως ἐκεῖνα εἴη. καὶ πρῶτον τεθέντος, ρόμενα εἰς ἐσίας τινὰς ἄλλας. ἔτι ἀδὲν κωλύει μίαν τινὰ 
ὃ πρῶτον λαμβάνει, μηδὲν γενέσθαι ἂν ἐκ μὴ ἕντος, ἄρα οὐσίαν τὸ πᾶν μορφήν, ὡς καὶ ὁ ̓ Αναξίμανδρος καὶ ὁ 
ἀνάγκη ὠγένητα πάντα εἶναι, ἢ οὐδὲν κωλύει γεγονέαι ᾿Αναξιμένης λέγουσιν, ὁ μὲν ὕδωρ εἶναι φάμενος τὸ πῶν, 
ἕτερα ἐξ ἑτέρων, καὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον ἰέναι; ἢ καὶ ἀνα- ὁ δέ ὁ ᾿Αναξιμένης, ἀέρα, καὶ ὅσοι ἄλλοι οὕτως εἶναι τὸ 

καΐίμπτει κύκλῳ, ὥςε τὸ ἕτερον ἐκ τῷ ἑτέρα γεγονώαι, ἀεί5 πᾶν ἕν ἠξιώκασιν. τῦτο ἤδη σχήμασί τε καὶ πλήθεσι καὶ 
τε οὕτως ὄντος τινός, καὶ ὠπειράκις ἑκάςε γεγενημένε ἐξ 
ἀλλήλων. ὥς:ε οὐδὲν ὧν κωλύοιτο ἅπαντα γεγονέναι, κει- 

“ Ν ἃ ᾽ ΝΥ Υ 
μένου τοῦ μηδὲν γενέσθαι ἀν ἐκ μὴ ὄντος, καὶ ἄπειρα 

ὀλιγότητι, καὶ τῷ μανὸν ἢ πυκνὸν γίεσθαι, πολλὰ καὶ 
ἄπειρα ὄντα τε καὶ γιγνόμενα ὠπεργάζεται τὸ ὅλον." φησὶ 

δὲ καὶ ὁ Δημόκριτος τὸ ὕδωρ τε καὶ τὸν ἀέρα ἕκαςν τε 
ὅντα πρὸς ἐκεῖνον προσαγορεῦσαι οὐδὲν κωλύει τῶν τῷ τῶν πολλῶν, τῶτο ὄν, ῥυθμῷ διαφέρειν. τί δὴ κωλύει καὶ 

ἐντὶ ἑπομώων ὀνομάτων. ἅπαντα γὼρ εἶναι καὶ λέγεσθαι 30 οὕτως τὰ πολλὰ γίγνεσθαί τε καὶ ὠπόλλυσθαι, ἐξ ὄντος 
καὶ ἐκεῖνος τῷ ὠπείρῳ προσάπτει. ὑδὶν τε κωλύει, καὶ μὴ ἀεὶ ἐς ὃν μεταβάλλοντος ταῖς εἰρημέναις διαφοραῖς τοῦ 
ἀπείρων ἵντων, κύκλῳ αὐτῶν εἶναι τὴν γώεσιν. ἔτι εἰ ἑνός, καὶ ὑδὲν ὅτε πλέονος οὔτε ἐλάττονος γιγνομένου τοῦ 
ἅπαντα γίγνεσθαι, ἔςι. δὲ οὐδέν, ὥς τινες λέγυσιν, κῶς ἐν ὅλου; ἔτι τί κωλύει ποτὲ μὲν ἐξ ἄλλων τὰ σώματα γί- 

ἀΐδια εἴ; ἀλλὰ γὰρ τοῦ μὲν εἶναι ἕν τι ὡς ὄντος καὶ γνεσθαΐί τε καὶ ἀπόλλυσθαι πάλιν; εἰ δὲ καὶ ταῦτα τις 
κειμένου διαλέγεται. εἰ γώρ, φησί, μὴ ἐγίνετο, ἔστω δὲ 35 συγχωροΐη, καὶ εἴη τι καὶ ἀγένητον, τί μᾶλλον. ἄπει- 
ἀΐδια, ὡς δέον ὑπάρχειν τὸ εἶναι τοῖς πράγμασιν. ἔτι εἰ ρὸν δείκνυται; ἄπειρον γὼρ εἶναί φησιν, εἰ ἔστι μῶν, μὴ 
καὶ ὅτι μάλιςα μήτε τὸ μὴ ὃν ἐνδέχεται γενέσθαι μήτε γεγονέναι. πέρατα γὰρ εἶναι τὴν τῆς γενέσεως ἀρχήν τε 
ἀπολέσθαι τὸ μὴ ὄν, ὅμως τί κωλύει τὰ μὲν γενόμενα καὶ τελευτήν. καΐτοι τί κωλύει ὠγένητον ὃν ἔχειν πέρας 
αὐτῶν εἶναι, τὰ δ᾽ ἀΐδια, ὡς καὶ ᾿Ἐμπεδοκλῆς λέγει: ἐκ τῶν εἰρημένων; εἰ γὰρ ἐγώετο, ἀρχὴν ἔχειν ἀξιοῖ ταύ- 

43. αἰείδερος Β΄. ΠΑ; 6. ἢ 16. ροβὶ γινόμενα 105: ὑδὲ γὰρ ἂν ἔτι αὐτοῖς ἅπαντα γίγνοιτο, ἢ 47. ἐνίοις] ἐν οἷς ςοάϊοοδ. [ 24. τοῦτ᾽ ἴσως) 
τούτοις ὡς ἢ 5. ἢ 23. ἀγένητα 185. 11} 21. κωλύει τὸ 85. ἢ κειμέγου 1,08: οεἰειΐ κυνμέν. ἢ 29. τῶν τῷ 105: οεἰεγὶ τῶν ἐν τῷ. ἢ 30. 
ὥπαντα)] τὰ ἅπαντα 135}75. ὶ 31. προσάπτειν Ο.8“775. ἢ 33. γύγεται το 775. Π 36. ροκὶ ἀΐδια 115 νεικ, ΝΟ “5 Ἰλουίδηι. 

4. ταῦτα 75. 1} ἔκ τε μὴ ὄντος ἐκτέμνοντες 8475. ἢ 3. τι 84. ἢ 4. ἐρεῖ δὲ 33.114 }79..} 8. ἰςῇ ἐςὶ τοῖς ὕσι ;75. ἢ 10. ἐπὶ 5 

π΄. τ ὥετο. πῶς γὰρ 1,ρ8: οεἰογὶ ὥςε τὸ πῶς γ᾽ ἄν. ἰ} 42. συντιθεμέτων -- 13. τε καὶ οπὶ 7. ἢ 44. πάλιν 1084: γυ]ρὸ πλὴν. ἢ 16. 

ταυτὰ Β΄. ἢ 25. ὃν οπι 775. ἢ 29. χωλύειν 8.1} 5. }} 35. τί 1,06: εἶ τι Β΄. ἢ“. : 
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τὴν ὅθεν γίγνοιτο, εἰ γιγνόμενα. τί δὴ κωλύει, καὶ εἰ μὲ 
ἐγόετο, ἔχειν ἀρχοίν; ὁ μώτοι γε ἐξ ἧς γε ἐγώετο, ἀλλὰ 
καὶ ἑτέραν, καὶ εἶναι περαίνοντα πρὸς ἄλληλα ἀΐδια ὄντα, 
ἔτι τί κωλύει τὸ μὲν ὅλον ὠγέννητον ὃν ὠπειρον εἶναι, τὰ 
δ᾽ ἐν αὐτῷ γιγνόμενα πεπεράνθαι, ἔχοντ᾽ ὠρχὴν καὶ τε- 5 

Ψ , γέ ’ὔ λευτὴν γενέσεως; ἔτι καὶ ὡς ὁ Παρμενίδης φησί, τί κω- 
“ ΓῚ ’ 

λύει καὶ τὸ κῶν ἕν ὃν καὶ ἀγένητον ὅμως πεπεράνθαι, καὶ 
, ᾽ 4 Υ , 

εἶναι πάντοθεν ἐγκύκλυ σφαίρας ἐναλίγκιον ὄγκῳ, μέσσο-- 
3 " Ν Ἀ Υ αὟ Υ ,ὕ 

θεν ἰσοπαλὶς πάντη" τὸ γὰρ ὅτε τι μεῖζον οὔτε τι βαιό- 

ΠΕΡῚ ΞΕΝΟΔΦΑΝΟΥΣ. 

ὕδωρ ἅπαν ἢ πῦρ ἢ ὅ τι δὴ ἄλλο τοιοῦτον, ἐδὲν κωλύει 
πλείω εἰπεῖν τοῦ ὄντος ἑνός, εἰ δὴ δι᾿ ἔκαςον ὅμοιον αὐτὸ 
ἑαυτῷ, καὶ γὰρ μανόν, τὸ δὲ πυκνὸν εἶναι, μὴ ὄντος ἐν 
τῷ μανῷ κενῇ, ἀδὲν κωλύειν γάρ, τῷ μανῷ οὐκ ἔςιν ἦν 
τισὶ μέρεσι χωρὶς ἀποκεκριμένον τὸ κενόν, ὡς τὸ τῷ ὅλν, 
τὸ μὲν εἶναι πυκνόν, καὶ τετὶ δέ ἐςι μανὸν τὸ πᾶν ὕτως 
ἔχρν" ἀλλ᾽ ὁμοίως ἅπαν πλῆρες ὄν, ὁμοίως ἅττον πλῆρές 
ἐςι τοῦ πυκνοῦ. εἰ δὲ καὶ ἔςιν, ὠγέννητόν ἐςιν, καὶ διὰ 

τῦτο δοθεΐη ἄπειρον εἶναι, καὶ μηδὲ ἐνδέχεσθαι ἄλλο καὶ 
» “ ν Υ. Υ “ Ἂν τερον εἶναι μέχρι ἦν ἐστι τῇ ἢ τῇ. ἔχον δὲ μέσον καὶ 10 ἄλλο ἄπειρον εἶναι. διὰ τῦτο καὶ ἐν τόέτῳ ἤδη προσαγο- 

ἔσχατα, πέρας ἔχει ἀγέννητον ὄν, ἐτεὶ εἰ καί͵ ὡς αὐτὸς 
λέγει, ἔν ἐςι, καὶ τῦτο σῶμα, ἔχει ἄλλω ἑαυτῇ μέρη, εἰ 

,ὔ Ψ ,ὔ Ν Υ̓ Ψ ,ὔ ΝῚ ΄“ τάδε ὕμοια πάντα. καὶ γὰρ ὅμοιον οὕτω λέγει τὸ πᾶν 
εἶναι ὁ... ἄλλῳ τινὶ ὃ περανθῆναι ὁρᾷς, ἐλέγχει εἴ τι ὅμοιον 

ἂ 

ρευτέον καὶ ἀδύνατον" πῶς γὰρ ὧν τὸ ἄπειρον ὅσον ἥ τὸ 
κενὸν μὴ ὅλον ἂν οἷον τε εἶναι; ὠκίνητον δ᾽ εἶναι φησί, 
εἰ κενὸν μή ἐστιν" ἅπαντα γὰρ κινεῖσθαι τῷ ἀλλάττεν 

τόπον. πρῶτον μὲν οὖν τοῦτο πολλοῖς οὐ συνδοκεῖ, ἀλλ᾽ 
τὸ ἄπειρον. τό γε ὅμοιον ἑτέρῳ ὅμοιον, ὥςε δύο ἢ πλείω 15 εἶναί τι κενόν, ἡ μώτοι τὰτό γέ τι σῶμα εἶναι, ἀλλ᾽ οἷον 

ὄντα ὧκ ἀν ἣν ὑδ᾽ ἄπειρον εἶναι. ἀλλ᾽ ἴσως τὸ ὅμοιον πρὸς 
αὐτὸ λέγει, καὶ φησὶν αὐτὸ ὅμοιον εἶναι πᾶν, ὅτι ὁμοιο- 
μερὶς ὕδωρ ὃν ἅπαν ἢ γὴ ἢ εἶ τι τοιοῦτον ἄλλο, δῆλος 

καὶ ὁ Ἡσίοδος ἐν τῇ γενέσει πρῶτον τὸ χάος φησὶ γπέ: 
σθαι, ὡς δὲ χώραν πρῶτον ὑπάρχειν τοῖς ἔσιν. τοϊτον δέ 
τι καὶ τὸ κενὸν οἷον ἀγγεῖον τι ἀνὰ μέσον εἶναι ζητῦμσ. 

γὰρ οὗτος ἀξιῶν εἶναι ἐν τῶν διμερῶν ἕκαστον σῶμα ὄν, ἀλλὰ δὴ καὶ εἰ μή ἐστι κενόν, μηδέ τι ἧσσον ἂν κινοῖτο, 
ὡς ἀπειρόν ἔςιν. τὸ γὰρ ὅλον ἄπειρον, ὥςε ταῦτα περαΐ- Ὦ ἐκεὶ καὶ ᾿Αναξαγόρας τὸ πρὸς αὐτὸ πραγματευθείς, καὶ ἡ 
νει πρὸς ἄλληλα ἀγένητα ὄντα, ἔτι εἰ ἀϊδιόν τε καὶ ἄπει. μόνον ἀποχρῆσαν αὐτῷ ἀποφήνασθαι ὅτι οὐκ ἔςιν, ὅμω: 
ρόν ἐστι, πῶς ὧν εἴη ἐν σῶμα ὄν; εἰ μὲν γὰρ ἀνομοίων κινεῖσθαί φησι τὰ ὄντα, οὐκ ὄντος κενῇ. ὁμοίως δὲ καὶ ὁ 
ἀμερῶν εἴη, πολλώ, καὶ αὐτὸς οὕτω γ᾽ εἶναι ὠξιοῖ, εἰ δὲ ᾿Εμπεδοκλῆς κινεῖσθαι μὲν ἀεί φησι συγκινούμινα τὸν 
ἅπαν ὕδωρ ἃ ἅπαν γῆ ἢ ὅ τι δὴ τὸ ὃν τοῦτ᾽ ἐςί, πολλὰ ἅπαντα ἐνδελεχῶς χρόνον, ὑδὲν εἶναι λέγων ὡς τῇ παντός, 

ἂν ἔχοι μέρη, ὡς καὶ Ζήνων ἐπιχειρεῖ ὃν δεικνύναι τὸ 25 ἐδὲ κενεύν. πόθεν ἦν τί κ᾿ ἐπέλθοι; ὅταν δὲ εἰς μίαν μορ» 
ὕτως ὃν ὦ. εἴη ἦν ἀν καὶ πλείονα αὐτῷ μέρη ἐλαττόνων φὴν συγκριθῇ, ὡς ἣν εἶναι, ὑδέν φησι τό γε κενεὸν πέλαι 
τε καὶ μικροτέρων, ἀλλά τε πάντῃ ἀν ταύτῃ ὠλλοῖον εἴ οὐδὲ περισσόν. τί γὰρ κωλύει εἰς ἄλληλα φέρεσθαι καὶ 
οὐδενὸς προσγνγνομένου σώματος οὐδ᾽ ἀπογιγνομένε. εἰ δ περιίςασθαι ἅμα ὁτιῶν εἰς ἄλλο, καὶ τότε εἰς ἕτερον, καὶ 
μήτε σῶμα μήτε πλάτος μήτε μῆκος ἔχον μηδέν, πῶς ἂν εἰς τὸ πρῶτον, ἄλλου μεταβάλλοντος ἀεί, ἔτι καὶ τὸν 
ἄπειρον ὧν εἴη; τί κωλύει πολλὰ καὶ ἐναριθμα τοιαῦτα 3) τῷ αὐτῷ μένοντος τὰ πράγματος τόπῳ τῇ εἶδες μεταβι- 
εἶσαι; τί κωλύει καὶ πλείω ὄντα ἑνὸς μεγέθει ἄπειρα εἶναι; λήν, ἂν ἀλλοίωσιν οἷ τ᾽ ἄλλοι κἀκεῖνος λέγει, [οὐδὲν] ὧι 

ὡς καὶ ᾿ἰινοφάνης ἄπειρον τό τε βάθος τῆς γῆς καὶ τοῦ τῶν εἰρημένων αὐτῷ κωλύει κινεῖσθαι τὰ πράγματα, ὅταν 
ἀέρος φησὶν εἶναι. δηλοῖ δὲ καὶ ὁ Ἐμπεδοκλῆς" ἐπιτιμᾷ ἐκ λευκὰ μέλαν ἢ ἐκ πικρῷ γένηται γλυκύ. ὑδὲν γὼρ τὸ 
Ὑὰρ ὡς λεγόντων τινῶν τοιαῦτα ἀδύνατα εἶναι, ὕτως ἐχόν- μὲ εἶναι κενὸν καὶ μὴ δέχεσθαι τὸ πλῆρες ἀλλοιῶσθϑαι κωλύει. 

τῶν ξυμβαίνειν αὐταί, εἴπερ ἀπείρονα γὴς τε βάθη καὶ 35 ὥςε ἦτε ἅπαντα ἀΐδια ὅθ᾽ ἐν ἔτ᾽ ἄπειρον ἀνάγκη εἶναι, ἀλλ 
δαψιλὸς αἰθήρ, ὃς διὼ πολλῶν δὴ βροτέων ῥηθώτα μα- ἄπειρα πολλά. ὅτε ἦν θ᾽ ὅμοιον, ὅτ᾽ ὠκίνητον, ὅτ᾽ εἰ ἂν τ᾽ 

ταίως ἐκκέχωται φομάτων, ὀλίγον τῷ παντὸς ἰδόντων. ἔτι εἰ πόλλ᾽ ἅττα. τέτων δὲ κειμένων καὶ μετακοσμεῖσθαι καὶ 

ὃν ἐν οὐδὲν ἄτοπον εἰ μὴ πάντῃ ὅμοιόν ἐςιν. εἰ γάρ ἐςιν ἑτεροῶσθαι τὰ ὄντα ὑδὲν κωλύει ἐκ τῶν ὑπ᾽ ἐκείνῳ εἰρημέ: 
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81. μεγίθη Β΄4Π ἘΠ. ἃ 34. τιῶι τὰ τοιαῦτα Ἐ΄6, ἢ 35. ξυμβαίνει “5. 1} 37. ὀλίγον αἀὰ 1,04. 11 38. εἰ γάρ] εἷς γάρ Β.“Ἀ5. 
8. ἐν 1:09: σδιει! τῦ. ἢ 6. δέ Τ1“}75. ἃ 8. ἀγέτητόν 84. 1 10. τῦτο 5. ἢ εἴη 84. ἢ 11. 5) ἡ 85. 1 13. μή] μέν οοἀϊΐοεβ. ἢ 

15. τῦτῇ] τό 5. 18, ἥσσον Πρ5, ἦσος 285, ἢ σος Ἐ΄5, ἴσως 5. ἢ 23. μὴν ἐὴ οπιὶ 775. {Π συγκιυνόμωα 2}5, σνγχονόμενα, ἴ4. } 31. 

ἢ] ἢ 8475. 1} οὐδὲν οτχ Β6 ΠΟ. ἃ 834. κιτεὸν 85. 1 38. τὼ ὄττα δὐἀὰ 1,04. ἢ οὐδένα οοάϊοεῖ. 



ΠΕΡῚ ΞΕΝΟΦΑΝΟΥΣ. ΠΕΡῚ ΖΗΝΩΝΟΣ. 

γων, καὶ ἑνὸς ὄντος τῇ παντὸς κινήσεως ὕσης, καὶ πλήθει καὶ 

ὀλιγότητι δια φέροντος, καὶ ἀλλοιυμένε ἀδενὸς προσγιγνομένν. 

εἶ δ᾽ ἄρα τινός, ὁὶ τὰ σώματος, καὶ εἰ πολλὰ συμ μισγομένων 
καὶ συνδιακρινομένων ἀλλήλοις. τὴν γὰρ μῖξιν ὅτ᾽ ἐπιπρό- 

ΟἹἹ 

πάντῃ δ᾽ ὅμοιον ὄντα σφαιροειδῆ εἶναι" ὁ γὰρ τῇ μὲν τῇ 
δ᾽ οὐ τοίδτον εἶναι, ἀλλὰ πάντη. ἀΐδιον δ᾽ ὄντα καὶ ἔνα 

καὶ σφαιροειδὴ ἔτ᾽ ἄπειρον ὅτε πεπεράσθαι. ἄπειρον ὃ μὴ. 

ὃν εἶναι" τῦτο γὰρ ὅτε μέσον οὔτ᾽ ἀρχὴν καὶ τέλος οὔτ᾽ 
μι ᾽ ὲ -“ 

σθεσιν τοιαύτην εἶναι ὅτε σύνθεσιν εἰκὸς οἷαν λέγειν. ὥστε ἢ 5 ἄλλο μέρος οὐδὲν ἔχειν, τοῶτον δ᾽ εἶναι τὸ ἄπειρον. οἷον 

χιρὶς εὐθὺς εἶναι, ἢ καὶ ὠποστρεφθέντος ἐκίπροσθεν ἕτερα ἐτές δὲ τὸ μὴ ὅν, ὧκ ἂν εἶναι τὸ ὄν, περαΐνειν δὲ πρὸς ἄλληλα, 

ρὼν φέρισθαι χωρὶς ἀλλήλων ταῦτα, ἀλλ᾽ ὕτω συγκεῖσθαι εἰ πλείω εἶεν. τὸ δὲ ἕν οὔτε τῷ ὑκ ὄντι ὅτε τοῖς πολλοῖς, 
ταχθέντα ὥςε ὁτίῶν μιγνυμένε παρ᾽ ὁτῶν ᾧ μίγνυσθαι μές ὁμοιίῶσθαι" ἕν γὰρ ἐκ ἔχει πρὸς ὃ τι περανεῖ, τὸ δὲ τοῷ» 

᾽ -. 
ρος, ὕτως ὡς μι ἀναληφϑῆναι συγκείμενα, ἀλλὰ μεμιγμένα, τον ὃν ἕν, ὃν τὸν θεὸν εἶναι λέγει, οὔτε κινεῖσθαι ὅτε πινην 

Η “ ᾽ν,» ,ὔ »»" ν. » 2 -“ νι» 7 ν  Φ ν» ἢ“ ᾿ ᾿ - ν δ. γ ΑἾ 1 μηδ᾽ ὁποιαῦν αὐτῷ μέρη. ἐκεὶ γὰρ ὑκ ἔςι σῶμα τὸ ἐλώ- το τὸν εἶναι. ἀκίνητον μὲν γὰρ εἶναι τὸ μὴ ὄν. ὅτε γὰρ ἂν 
χςον, ἅπαν ἅπαντι μέρος μέμικται ὁμοίως καὶ τὸ ὅλον. 

ΠΕΡῚ ΖΗΝΏΝΟΣ. 

᾿Αδύνατόν φησιν εἶναι, εἴ τι ἔς:, γενέσθαι, τῦτο λέγων 

εἰς αὐτὸ ἕτερον οὔτε ἐκεῖνο εἰς ἄλλο ἐλθεῖν. κινεῖσθαι δὰ 
τὰ πλείω ὄντα ἑνός. ἕτερον γὼρ εἰς ἕτερον δεῖν κινεῖσθα:. 

» Α Ψ΄ Ἁ ν ἡ 2 Δ ΕῚ Ἁ Ἁ νὴ εἰς μὲν οὖν τὸ μὴ ὃν οὐδὲν ἀν κινηθῆναι" τὸ γὰρ μὴ ὃν 
ἷ᾿ -Ὀ-»ἤ»ἥ ᾽ 2 γ , »Ν ὑδαμῇ εἶναι. εἰ δὲ εἰς ἄλληλα μεταβάλλοι, πλείω αὐτὸν 

ἐπὶ τοῦ θεοῦ. ἀνάγκη γὰρ ἤτοι ἐξ ὁμοίων ἢ ἐξ ἀνομοίων 15 εἶναι ἑνός. διὰ ταῦτα δὴ κινεῖσθαι μὲν ἂν τὰ δύο ἢ πλείω 
γενέσθα; τὸ γενόμενον. δυνατὸν δὲ οὐδέτερον. οὔτε γὰρ 
. «ει: ’ ΄, “- ἃ - ὅμοιον ὑφ᾽ ὁμοίε προσήκειν τεκνωθῆναι μᾶλλον ἡ τεκνῶσαι 
(ταὐτὰ γὰρ ἅπαντα τοῖς γε ἴσοις ἢ ὁμοίαις ὑπάρχειν πρὸς 
ἄλληλα) ἔτ᾽ ἂν ἐξ ἀνομοίς τὸ ἀνόμοιον γενέσθαι. εἰ γὰρ 

ἑνός, ἠρεμεῖν δὲ καὶ ἀκίνητον εἶναι τὸ οὐδέν. τὸ δὲ ὃν οὔτε 
ἀτρεμεῖν ὅτε κινεῖσθαι" ὅτε γὰρ τῷ μεὲὴ ὄντι ὕτε τοῖς πολ- 
λοῖς ὅμοιον εἶναι. κατὰ πάντα δὲ οὕτως ἔχειν τὸν θεόν, 
ἀϊΐδιόν τε καὶ ἕνα, ὅμοιόν τε καὶ σφαιροειδᾷ ὄντα, ὅτε ἅπτε;- 

γίγνοιτο ἐξ ἀσθενεςέρου τὸ ἰσχυρότερον ἢ ἐξ ἐλάττονος τὸ 20 ρον ὅτε πεπερασμένον, ὅτε ἠρεμεῖν ὅτε ἀκίνητον εἶναι. 
μεῖζον ἢ ἐκ χείρονος τὸ κρεῖττον, ἢ τὐναντίον τὰ χείρω ἐκ 
τῶν κρειττόνων, τὸ ἐκ ὃν εξ ὄντος ἂν γενέσθαι" ὅπερ ἀδύνατον. 
ἀΐδιον μὲν οὖν διὰ ταῦτ᾽ εἶναι τὸν θεόν. εἰ δ᾽ ἔςιν ὁ θεὸς 
ἁπάντων κράτιςον, ἔνα φησὶν αὐτόν προσήκειν εἶναι. εἰ γὰρ 

Πρῶτον μὲν οὖν λαμβάνει καὶ οὗτος τὸ γιγνόρεονον 
γίγνεσθαι ἐξ ὄντος, ὥσπερ ὁ Μέλισσος. “καίτοι τί χωλ-ΐω 
μήτ᾽ ἐξ ὁμοίν τὸ γιγνόμενον γίγνεσθαι, ἀλλ᾽ ἐκ μὴ ὄντος; 
ἔτι οὐδὲν μᾶλλον ὁ θεὸς ἀγένητος ἢ καὶ τἄλλα πάντα, 

δύο ἢ ἔτι πλείως εἶεν, ἐκ ὧν ἔτι κράτιςον καὶ βέλτιςον αὐτὸν 25 εἴπερ ἅπαντα ἐξ ὁμοίς ἃ ἀνομοίε γέγονεν" ὅπερ ἀδύνατο». 
. “ »" ἂ 

εἶναι; πάντων. ἔκαςος γὰρ ἂν θεὸς τῶν πολλῶν ὅμοιος ὧν 
΄“- Ψ “ δ ᾿ “ ,’ ΒΩ ΄“ 

τοίστος εἴη. τῦτο γὰρ θεὸν καὶ θεᾷ δύναμιν εἶναι, κρατεῖν, 
ἀλλὰ μὴ κρατεῖσθαι, καὶ παΐντα κρατεῖσθαι εἶναι. ὥστε 
παδὸ μὴ κρείττων, κατὰ τοσῦτον οὐκ εἶναι θεόν. πλειόνων 

ἃ 
ὥςε ἢ δὲν ἐςι παρὼ τὸν θεόν, ἢ καὶ τἄλλα ἀΐδια, πάντα. 

ἔτι κράτιστον τὸν θεὸν λαμβάνει, τοῦτο δυνατώτατον καὶ 
Ν βέλτιςον λέγων. ἀ δοκεῖ δὰ τῦτο κατὰ τὸν νόμον, ἀλχὼ 

πολλᾷ κρείττος εἶναι ἀλλήλων οἱ βεοί, οὐκ ἦν ἐκ τῷ δὸ» 

οὖν ὄντων, εἰ μὲν εἶεν τὰ μὲν ἀλλήλων κρείττους τὼ δὲ 30 κῦντος εἴληφε ταύτην κατὰ τῷ θεῷ τὴν ὁμολογίαν. τό τὸ 
Ὶ ἥττως, ὑκ ἀν εἶναι θεύς' πεφυκέναι γὰρ θεὸν μιὰ κρατεῖ- 

λ . 

σθαι. ἴσων δὲ ὄντων, οὐκ ἀν ἔχειν θεὸν φύσιν δεῖν εἶναι 
,’΄ Ν λψΨ Υ̓͂ Υ͂ ᾿ φΦ “ἧὝΨ κράτιςον" τὸ δὲ ἴσον ὅτε βέλτιον ὅτε χεῖρον εἶναι τὰ ἴσα. 

ν΄“ » κ" ς α ἂν » 4, μΑ ΄, " Ἀ ὥς εἴπερ εἴη τε καὶ τοίτον εἴη θεός, ἕνα μόνον εἶναι τὸν 

κράτιςον εἶναι τὸν θεὸν οὐχ ἕτως ὑπολαμβάνων λέγεται 
ὡς πρὸς ἄλλο τι τοιαύτη ἡ τῷ θεῦ φύσις, ἀλλὰ πρὸς τὴν 

αὐτῷ διάθεσιν, ἐπεί τοί γε πρὸς ἕτερον ἐδὲν ἂν κωλύοι μὴ 
τὴ αὐτοῦ ἐπιεικείᾳ καὶ ῥώμη ὑπερέχειν, ἀλλὰ διὰ τὴν 

βεόν. ὑδὲ γὰρ ὑδὲ πάντα δύνασθαι ἂν ἃ βούλοιτο. οὐδὲ 35 τῶν ἄλλων ἀσθένειαν. θέλοι δ᾽ ὧν οὐδεὶς οὕτω τὸν θεὸν 

γὰρ ἀν δύνασθαι πλειόνων ὄντων ἕνα εἶναι μόνον. ἕνα δ' ᾧαναι κράτιστον εἶναι, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἔχει ὡς οἷόν τε 
ἧντα ὅμοιον εἶναι πάντη, ὁρᾶν τε καὶ ὠκέειν, τάς τε ἄλλας ἄριςα, καὶ ὑδὲν ἐκλείπει καὶ εὖ καὶ καλῶς ἔχειν αὐτῷ" 

3 ᾽ὔ 2 ’ὔ ᾽ Ἁ ͵ὔ »ὅΓ 2 νψΨ ᾿ ;» .Ὶ Γ 
αἰσθήσεις ἔχοντα πάντῃ. εἰ γὰρ μή, κρατεῖν ἀν καὶ χρα:- ἅμα γὰρ ἴσως ἔχοντι κἀκεῖνο ἂν συμβαΐη. οὕτω δὲ δια" 
τεῖσθαι ὑπ᾿ ἀλλήλων τὰ μέρη θεοῦ ὄντα" ὅπερ ἀδύνατον.΄ κεῖσθαι καὶ πλείες αὐτὸς ὄντας ἐδὲν κωλύει, ἅπαντας ὡς 
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γ 
οἷόν τε ἄριςα διακειμένες, καὶ κρατίςυς τῶν ἄλλων, οὐχ 

αὑτῶν ὄντας. ἔςι δ᾽, ὡς ἔοικε, καὶ ἄλλα. κράτιςρν γὰρ 
εἶναι τὸν θεόν φησι, τοῦτο δέ τινι εἶναι ἀνάγκη, ἶνα τὰ 

εν» ,» , 3. ΝᾺ ΄ ᾽ Ν » Ν πάντα ὁρῶν καὶ ἀκύειν ὑδὲν προσήκει" ἃ γὰρ εἰ μὴ καὶ 
τῇδ᾽ ὁρᾷ, χεῖρον ὁρᾷ ταύτῃ, ὠλλ᾽ οὐχ ὁρᾷ. ἀλλ᾽ ἴσως τῦτο 5 
βόλεται τὸ πάντῃ αἰσθάνεσθαι, ὅτι ἕτως ἂν βέλτιςα ἔχοι, 

ὅμοιος ὧν κάντῃ. ἔτι τοῦτος ὧν διὰ τί σφαιροειδὴς ἀν εἶα, 
ὠλλ᾽ οὐχ ὅτι ἑτέραν τινὰ μᾶλλον ἔχων ἰδέαν, ὅτι πάντῃ 

ἀκούει καὶ πάντη κρατεῖ; ὥσπερ γαρ ὅταν λέγωμεν τὸ 

ΠΕΡῚ ΖΗΝΩΝΟΣ. 

, ν » γ μόνον καὶ τὰ τῷ θεξ μέρη. ἐπεὶ καὶ τοῦτ᾽ ἄτοπον, εἰ τοῖς 
ἤ Ἂ Υ. ων 

πολλοῖς συμβέβηκε πεπεράνθαι πρὸς ἄλληλα, διὰ τοῦτο 
ν ἃ νν δ - τὸ ἕν μὴ ἔχειν πέρας. πολλὰ γὰρ τοῖς πολλοῖς καὶ τῷ 

«ν ς ὔ 3. Ε Ὶ ᾿Ὶ ΝῚ “μ Ν » αὶ , “ 
ἑνὶ ὑπάρχει ταὐτά, ἐπεὶ καὶ τὸ εἶναι κοινὶν αὐτοῖς ἐς '’. 
Υ ν ὰ .- 
ἄτοπον οὖν ἴσως ἂν εἴη, εἰ διὰ τῦτο μὴ φαῖμεν εἶναι τὸν 

᾿ ἃ ᾽ Ν ,ὔ 
θεόν, εἰ τὰ πολλά ἐςιν, ὅπως μὴ ὅμοιον ἔς αι αὐτοῖς ταύτη, 
ἔτ ’ὔ’ ΄’ὔ ἐνῇ λ»νΨ έ ἂ γ » ἶ ι τί κωλύει πεπεράνθαι καὶ ἔχειν πέρατα ἣν ὄντα τὸν 

᾽,ὔ Ω θεόν; ὡς καὶ ὁ Παρμενίδης λέγει ἣν ὃν εἶναι αὐτὸν κάν- 

τοθεν εὐκύκλε σφαίρας ἐναλίγκιον ὄγκῳ, μεσσόθεν ἰσοκα- 
ψιμμύθιον ὅτι πάντα ἐςὶ λευκόν, ὑδὲν ἄλλο τι σημαΐνο- τὸ λές. τὸ γὰρ πέρας τινὸς μὲν ἀνάγκη ἴσως εἶναι, ἃ μέσοι 
μὲν ἢ ὅτι ἐν ἅπασιν αὐτοῦ τοῖς μέρεσιν ἐγκέχρωσται ἡ 

λευκότης" τί δὴ κωλύει οὕτω κἀκεῖ τὸ πάντῃ ὁρῶν καὶ 
ἡ κρατεῖν λέγεσθαι, ὅτι ἅπαν ὃ ἄν τις αὐτοῦ 

λαμβάνῃ μέρος, τοῦτ᾽ ἔσται πεπονθός; ὥσπερ δὲ οὐδὲ τὸ 

᾿ ,ὔ 
ἄκουε 

πρός τι γε, ὑδὲ ἀνάγκη τὸ ἔχον πέρας πρός τι ἔχειν πέ- 
ρας, ὡς πεπερασμένον πρὸς τὸ μὴ ἐφεξζὴς ἀπείρου, ἀλλ᾽ 
ἐστὶ τὸ πεπεράνθαι ἔσχατα ἔχειν, ἔσχατα δ᾽ ἔχον οὐκ 
» , ,, ἜΝ ͵΄ὕ -“ ἀνάγκη πρός τι ἔχειν. ἐνίοις μὲν ὁ συμβαίνει πᾶν καὶ 

ψιμμύθιον, ὑδὲ τὸν θεὸν ἀνάγκη δια τῦτο εἶναι σφαιροειδῆ. 15 πεπεράνθαι. πάλιν περὶ τῷ ὠκίνητον εἶναι τὸ ἕν καὶ τὸ ἦν, 
ἔτι μήτε ἄπειρον μήτε πεπεράνθαι σῶμα γε ὃν καὶ ἔχον 
μέγεθος πῶς οἷόν τε, εἴπερ τοῦτ᾽ ἐςὶν ἄπειρον ὃ ἀν μὴ ἔχη 

πέρας δεκτικὸν ὃν πέρατος. πέρας δ᾽ ἐν μεγέθει καὶ πλή- 
θει ἐγγίνεται, καὶ ἐν ἅπαντι τῷ ποσῷ, ὥςε ἄν μὴ ἔχῃ 

΄ ν ἢ Υ͂ ὅτι καὶ τὸ ὃν κινεῖται, ἴσως ὁμοίως τοῖς ἔμπροσθεν ἄτοπον. 
νννΥ 

καὶ ἔτι ὧρα γε ἃ ταὐτὸ ἂν τις ὑπολάβοι τὸ μὴ κινεῖσθαι 
Ν ᾽ ᾿ Ν -“ 

καὶ τὸ ἀκίνητον εἶναι, ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπόφασιν τῷ κινεῖσθαι, 
΄ Ν ν᾿» [2 Ὶ Ν “ ννΨ [4 ὥσπερ τὸ μὴ ἴσον, ὅπερ καὶ κατὰ τοῦ μὴ ὄντος, εἴπερ 

πέρας μέγεθος ὄν, ἄπειρόν ἐςιν. ἔτι δὲ σφαιροειδὴ ὄντα Ὦ ἀληθές, τὸ δὲ ἀκίνητον τῷ ἔχειν πως ἤδη λέγεσθαι, ὥσπερ 
ἀνάγκη πέρας ἔχειν. ἔσχατα γὰρ ἔχει, εἴπερ μέσον ἔχει 
αὐτὸ τῷ πλεῖξον ἀπέχειν. μέσον δ᾽ ἔχει, σφαιροειδὲς ὅν 
τῦτο γάρ ἐςι σφαιροειδὲς ὃ ἐκ τοῦ μέσα ὁμοίως πρὸς τα ἡ 
ἔσχατα. σῶμα ἔσχατα ἣ πέρατα ἔχειν, οἷον διαφορεῖ, εἰ 

τὸ ἄνισον, καὶ ἐπὶ τῷ ἐναντίῳ τοῦ κινεῖσθαι τῷ ἠρεμεῖν, 
ὡς καὶ σχεδὸν οἱ ἀπὸ τῇ α ἀποφάσεις ἐπὶ ἐναντίοις λές 
γονται. τὸ μὲν οὖν μὴ κινεῖσθαι ἀληθὲς ἐπὶ τῷ μὴ ὄντος, 
τὸ δὲ ἠρεμεῖν οὐχ ὑπάρχει τῷ μὴ ὄντι. ὁμοίως δὲ οὐδὲ 

Ν Ν ν ἃ » ᾽ Ὶ ν».’Ἐἂὸ νύν ΚΣ ΣΝ » 3, ΄ ν» ,] ᾽ » Φ' ᾽ “-» 
γαρ καὶ το ΜΉ ὧν ἑπλᾶν, οὐκ ἂν καὶ τὸ ον ἄπειρον. τι γὙαρ 25 ἀκίνητον εἰναι σημαίνει ταῦτον. ἀλλ᾽ στὸς ἐπὶ τῳ ἠρεμεῖν 

ῷ -“ Υ᾽ 
κωλύει ἔνια ταὐτὰ λεχθῆναι κατὰ τῷ ὄντος καὶ μὴ ὄντος; αὐτῷ χρῆται, καὶ φησὶ τὸ μὴ ὃν ἠρεμεῖν, ὅτι οὐκ ἔχει 
τό τε γὰρ ὃν ὧκ ὃν ὑδεὲὶς νῦν αἰσθάνεται, καὶ ὃν δέ τις ὑκ 
ἂν αἰσθάνοιτο νῦν" ἄμφω δὲ λεκτα,, ὅπως διανοητα. ὁ λευ- 

κὸν δὲ τὸ μὴ ὄν᾽ εἰ ὃν διὰ τῦτο τὰ ὄντα πάντα λευκά, ὅπως 

μετάβασιν. ὅπερ τε καὶ ἐν τοῖς ἄνω εἴπομεν, ἄτοπον ἴσως, 
᾽ “Νὰ , » ν. » , . εἴ τι τῷ μὴ ὄντι προσάπτομεν, τῦτο μὴ ἀληθὲς εἶναι κατὰ 
τῷ ἵντος εἰπεῖν, ἄλλως τε κἀν ἀπόφασις ἢ τὸ λεχθέν, των 

μή τι ταὐτὸ κατὰ τῷ ὄντος σημαίνωμεν καὶ μὴ ὄντος, ἢ 30 καὶ τὸ μὴ κινεῖσθαι μηδὲ μεταλαμβάνειν ἐς ί»ν. πολλὰ 

ὑδὶὲν κωλύει καὶ τῶν ὄντων τι μὴ ὃν εἶναι λευκόν; ἕτω δὲ γὰρ ἄν, καθάπερ καὶ ἐλέχθη, ἀφαιροῖτο τῶν ὄντων κατη- 
καὶ ἄλλην ἀν ὠπόφασιν δέξαιτο τὸ ἄπειρον, εἰ μὴ τὸ πά- γορεῖ. ὑδὲ γὰρ ἀν πολλὰ ἀληθὲς εἰπεῖν εἴη μὴ ἕν, εἴπῳ 
λαι λεχθέντι μᾶλλον, παρὰ τὸ μὴ ἔχειν ἢ μὴ ἔχειν ἐστὶν καὶ τὸ μὴ ὃν ἐςὶ μὴ ὦ, εἶτε ἐπ᾿ ἐνίων τἀναντία ξυμβαξ- 
᾿ ὉΠ -Γ ἡ τὸ δν ἡ ἃ ἢ χέρας ἔχον ἐς». ἴσως δὲ δοκεῖ ν ᾽ ιν ὦ ἂς Ψ, ἊἌμν ἅπαν: ὥςε καὶ τὸ ὃν ἡ ἄπειρον ἢ πέρας ἔχον ἐςΐν. ἴσως νειν δυκεῖ κατὰ τοσαύτας ἀποφάσεις" ὧν ἀνάγκη ἢ ἴσον 

) Ν ΄ » ΝΥ ᾽ ΄ὔ ᾽ ᾿ “ Ἀγ Υ͂ »“" ᾿- νς ἃ Υ ἃ 
ἄτοπον καὶ τὸ προσάπτειν τῷ μὴ ὄντι ὠπειρίαν. ὁ γὰρ πᾶν,35 ἢ ἄνισον, ἄν τι πλῆθος ἢ, καὶ μὴ ὡς ἢ καὶ ἄρτιον ἃ 
»ῸΔν έ ς ὁ λέ Ψ ᾽ δ᾽ Υ » ἃ , 4 ᾽ θ ΡΝ. - ε , δὲ ε Ὶ ν.» Ἀ εἰ μὴ ἔχει πέρας, ἄπειρον λέγομεν, ὥσπερ ἀδ᾽ ἄνισον ἐκ ὧν περιττόν, ἂν ἀριθμὸς ἢ. ὁμοίως δὲ ὡς καὶ τὸ ἠρεμεῖν ἢ 

-“ ᾿» ᾿ ν᾿ Γ ᾽ ΠῚ « Ν φ - ἀλλὰ . -“ ᾿ ΓᾺ ᾽ » » » φαῖμεν εἶναι τὸ μὴ ὄν. ἔτι ἣὩκ ἂν ἔχοι ὁ θεὸς πέρας εἷς κινεῖσθαι ἀνάγκη, ἂν σῶμα ἧ. ἔτι εἰ καὶ διὰ τοῦτο μὴ 
ὦν, ἀλλ᾽ ὦ πρὸς θεόν, εἰ δὲ ἣν μόνον ἐςίν, ὁ θεὸς ὧν εη κινεῖται ὁ θεός τε καὶ τὸ ἕν, ὅτι τὰ πολλὰ κινεῖται τῷ 
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ΠΕΡῚ ΖΗΝΩΝΟΣ. 

εἰς ἄλληλα ἰζαι, τί κωλύει καὶ τὸν θεὸν κινεῖσθαι εἰς 

ἄλλο; ὑδα τι μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι εἷς μόνος θεός. εἰ δὲ καὶ 

αὐτός, τί κωλύει εἰς ἄλληλα κινουμένων τῶν μερων τοῦ 
᾿ ’ ᾽ Ἁ Ἁ Ἁ »“ - Γ4 - Γ 

«οὐκύκλῳ φε...θεόν; ὃ γὼρ δὴ τὸ τοίξτον ἦν, ὥσπερ ὁ Ζήνων 

πολλὰ εἶναι φύσει. αὐτὸς γὰρ σῶμα λέγει εἶναι τὸν 
θεόν, εἴτε τόδε τὸ πᾶν, εἶτε ὅ τι δήποτε αὐτὸ λέγων. 
» “4 Ν Ἀ “- ἃ Ἁ ν᾿» ,ὔ Γ΄ 
ἀσώματος γὰρ ὧν πῶς ἂν σφαιροειδὴς εἴη ἐπιμόνως, ὅταν 

ὅτ᾽ ὧν κινοῖτο ὅτ᾽ ὧν ἠρεμοῖ μηδαμδ γε ὦν; ἐπεὶ δὲ 
αὧμαά ἐςι, τί ὧν αὐτὸ κωλύοι κινεῖσθαι ὡς ἐλέχθη; 
᾿ 

ΠΕΡῚ ΓΟΡΓῚΙΟΥ. 

Οὐκ εἶναί φησιν οὐδέν" εἰ δ᾽ ἔςιν, ἄγνωςον εἶναι" εἶ 
δὲ καὶ ἔςι καὶ γνωςόν, ἀλλ᾽ ὁ δηλωτὸν ἄλλοις, καὶ ὅτι 

μὲν οὐκ ἔστι, συνθεὶς τὼ ἑτέροις εἰρημένα, ὅσοι περὶ τῶν 
ὄντων λέγοντες τἀναντία, ὡς δοκῶσιν, ἀποφαίνονται αὑτοῖς, 

οἱ μὲν ὅτι ἕν καὶ καὶ πολλά, οἱ δὲ αὖ ὅτι πολλὰ καὶ ὑχ 
ἕν, καὶ οἱ μὲν ὅτι ὠγέντα, οἱ δ᾽ ὡς γενόμενα ἐπιδεικνύν- 
τες ταῦτα, συλλογίζεται κατ᾽ ἀμφοτέρων. ἀνάγκη γάρ, 
φησίν, εἴ τί ἐςι, μήτε ἐν μήτε πολλὰ εἶναι, μήτε ἀγώ- 
νηταὰ μήτε γενόμενα, ὑδὲν ὧν εἴη. εἰ γὰρ μεὴ εἴη τι, τό- 
τῶν ὧν θάτερα εἴη. ὅτι ἐκ ἔςιν οὔτε ἕν οὔτε πολλά, οὔτε 

ἀγώνητα οὔτε γενόμενα, τὰ μὲν ὡς Μέλισσος, τὰ δὲ ὡς 
Ζήνων ἐπιχειρεῖ δεικνύειν μετὰ τὴν πρώτην ἴδιον αὐτοῦ 
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ΠΈΡΙ ΓΟΡΓΊΟΥ. 919 

δ ΄ [, 
τὸ μὲν μὴ ὅν. διότι οὖν οὐκ ἔςιν, ὅτε εἶναι ὅτε μὴ εἶναι 
λγ Σ: 

τὰ ἄμφω ὅθ᾽ ἕτερον ἀκ ἔςιν. ὑδὲν γάρ, φησίν, εἴη ὧν τὸ 
Ἁ “- ,- 4 ΓΑ Ἁ 2 Ε ΓΑ μὴ εἶναι τοῦ εἶναι, εἴπερ εἴη τι καὶ τὸ μὴ εἶναι. οὐδείς 

.- Ἁ Ἁ .-- ᾽ ΄ν » ὮὍ» Ἁ Ἁ φησιν εἶναι τὸ μὴ εἶναι οὐδαμῶς. εἰ δὲ καὶ ἔστι τὸ μὴ 
Η ΔΎ Ὁ) α' ΓΡ Ω Ἀν Ν ν ἃ »νκΚ Ὶ 

50ν ΜΉ ὧν, οὐδ᾽ ὕτως ομοίως ἂν εἰ τὸ μΉ ὧν τῷ ὁντι" Τὸ 
΄ -“ 

μὲν γάρ ἐς! μὴ ὄν, τὸ δὲ καὶ ἔςιν ἔτι. εἰ δὲ καὶ ὡπλῶς 
εἰπεῖν ἀληθές, ὡς δὴ θαυμάσιόν τ᾽ ἂν εἴη τὸ μὴ ὅν ἐςιν. ἀλλ᾽ 

εἰ δὴ οὕτω, πότερον μᾶλλον ξυμβαίνει τὰ πάντα εἶναι ἢ 
μὴ εἶναι; αὐτὸ γὰρ ὅτω γε τἀναντίον ἔοικε γίνεσθαι. εἰ γὰρ 

τ10τό τε μὴ ὅν ἐςι καὶ τὸ ὃν ὄν ἐςιν, ἄπαντά ἐςιν. καὶ γὼρ 
τὼ ὄντα καὶ τὰ μὴ ὄντα ἐςίν. ὑκ ἀνάγκη γάρ, εἰ τὸ μὴ 
Φ 5» Ὶ ν ὰ ν.Φ- » ἈΝ 4 “- ὄν ἐςι, καὶ τὸ ὃν μὴ εἶναι. εἰ δὴ καὶ οὕτω τις ξυγχωρεῖ, 
αἱ Ν ὲ ν ἡ » . δὲ ἂ ν.κΚν σ« ᾽ δὲ πη καὶ τὸ μὲν μὴ ὃν εἴη, τὸ δὲ ὃν μὴ εἴη, ὅμως ἀδὲν ἧττον 
νννΨ, Ἁ ΔῊ νι κν Ψ ΠΝ ΝΣ, 4. Η εἴη ἄν" τὼ γὼρ μὴ ὄντα εἴη κατὼ τὸν ἐκείνου Ἀδγον. εἰ 

(5 δὲ ταὐτόν ἐςι καὶ τὸ εἶναι καὶ τὸ μὴ εἶναι, οὐδ᾽ οὕτως 

μᾶλλον ὑκ [εἴ] ὧν τι εἴη. ὡς γὰρ κἀκεῖνος λέγει, ὅτι εἰ 
᾽ μ᾿ 

ταὐτὸν μὴ ὃν καὶ ὄν, τό τε ὃν οὐκ ἔστι καὶ τὸ μὴ ὄν. 

ὥςε ὑὁδέν ἐς!ιν, ἀντιςρέψαντι ἔς ιν ὁμοίως φάναι ὅτι πάντα 
2 ,ὔ ΄ ν ν»Ψ 2 ν».Ὺ Η δ, 3 Ζ ἐστίν. τό τε γὰρ μὴ ὅν ἐςι καὶ τὸ ὄν, ὥςε πάντα ἐστί. 

δ »" 
γὺ μετὰ δὲ τῦτον τὸν λόγον φησίν" εἰ δὲ ἔςιν, ἤτοι ἀγέννη- 

Ὶ τὸν ἢ γενόμενον εἶναι. καὶ εἰ μὲν ἀγένητον, ἄπειρον αὐτὸ 
τοῖς τῷ Μελίσσου ἀξιώμασι λαμβάνει" τὸ δ᾽ ἄπειρον ἐκ 
Ἁ ψ “ ὰ ἄν εἶναί ποτε. ὅτε γὰρ ἐν αὑτῷ οὗτ᾽ ἄν ἐν ἄλλῳ εἶναι" 

Υ Υ͂ Ἁ ΄ Ν μ ἂ ,ἷ 4᾿ ἀπόδειξιν, ἐν ἢ λέγει ὅτι οὐκ ἔςιν ὅτε εἶναι ὅτε μὴ εἶναι. δύο γὰρ ἂν ὅτως ἢ πλείω εἶναι, τό τε ἐνὸν καὶ τὸ ἐν ᾧ, 
Ν Ν Ἀφ. Ά 

εἰ μὲν γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἔστι μὴ εἶναι, οὐδὲν ὧν ἧττον, Ὡς μηδαμῶ δὲ ὃν ὑδὲ εἶναι κατὰ τὸν Ζήνωνος λόγον περὶ τῆς 
ΔῚ ν ἃ "κα ν ΄ μὰ νΥ» ΑΥ͂ ὶ " ἐ γέ; ὲν ἦν διὰ “ν»"ν .- » ἣν ὑδὲ 

τὸ μὴ ὃν τῷ ὄντος εἴη, τό τε γὰρ μὴ ὃν ἐςι μὴ ὃν, καὶ χώρας. ἀγέννητον μὲν ὃν διὰ ταῦτ᾽ ὑκ εἶναι, οὐ μὴν ὁ 
ν ἡ γ μ᾿ ἃ , “ ΓῚ 

τὸ ὃν ὄν, ὥςε δὲν μᾶλλον ἢ εἶναι ἢ ἐκ εἶναι τὰ πράγ- γενόμενον. γενέσθαι γὴν οὐδὲν ἄν οὔτ᾽ ἐξ ὄντος ὅτ᾽ ἐκ μὴ 
ἱ δ᾽ ζ  ΌΔΟο» 4» ,ΌΨΝ ’ ᾽ Ψ' 8: τὰ ν ἃ , ἃ νν » ν φΦ. ματα. εἰ δ᾽ ὅμως τὸ μὴ εἶναί ἐστι, τὸ εἶναι, φησίν, οὐκ ὄντος. εἰ γὰρ τὸ ὃν μεταπέσοι, οὐκ ὧν ἔτ᾽ εἶναι τὸ ὅν, 

΄ ν,» ὔ ᾽ δ Ν λ .ν »,» Ν» λ ΝῚ -“ , » ᾿, νὰ ᾿ . ν ΔΎ ἔς: τὸ ἀντικείμενον. εἰ γὰρ τὸ μὴ εἶναί ἐςι, τὸ εἶναι [5] μὴ ὥσπερ γ᾽ εἰ καὶ τὸ μὴ ὃν γένοιτο, ἀκ ἀν ἔτι εἴη μὴ ὅν. 
.“,. “΄,Ὸ κν δ, ἃ κ᾿ “ἈΝ Ἀν ΔΝ Δ Ὁ  ἃ ἀπ ὩἘ κυ ὸςἘἨ 
εἶσαι προσήκει. ὥςε ὑκ ἀν ὕτως, φησίν, ὑδὲν ἀν εἴη, εἰ μνὴ 30 δὲ μὴν ἀδ' ἐξ ὄντος ἂν γενέσθαι. εἰ μὲν γὰρ μή ἐς! τὸ 

», » -“», ν» ᾿» Δ Ἅ ᾧ' Ψ ᾽ νν 7 ΝᾺ . ᾽ ᾿ Ν ΓῚ ᾽ »Ψ Ἁ 
ταὐτόν ἐστιν εἶναί τε καὶ μὲὴ εἶναι. εἰ δὲ ταὐτό, καὶ ὅτως ἐκ μὴ ὅν, ὑδὲν ἂν ἐκ μηδενὸς ὧν γενέσθαι" εἰ δ᾽ ἔςι τὸ μὴ 
Ὧἂ. Ψ νοδὲ Ἁ νὰ » ἮΝ ΠΡ Φ. Υ ,»Κ Δ» » “"χχ Ἦν - οὐ δα; Ἴ »,. κ“Κ:ςΚ. ΔΝ 
ὧν εἴη ὑδέν" τό τε γὰρ μὴ ὃν οὐκ ἔςι καὶ τὸ ὃν, ἐπείπερ ὅν, δι᾿ ἅπερ ἀδ᾽ ἐκ τῇ ὄντος, διὰ ταῦτα ὁδ᾽ ἐκ τῇ μὴ 

΄ Υ͂ ὄντος γενέσθαι. εἰ ἦν ἀνάγκη μέν, εἴπερ ἔς: τι, ἤτοι ἀγέν- 
᾿ » ἃ ΄ “ ἐδύ , εἶ νητον εἶναι ἢ γενόμενον, ταῦτα δὲ ἀδύνατόν τι καὶ εἶναι. 

ταὐτὸ τῷ μὴ ὄντι. ἕτος μὲν οὖν ὁ αὐτὸς λόγος ἐκεΐν. 
Οὐδαμόθεν δὲ συμβαίνει ἐξ ὧν εἴρηκεν, μηδὲν εἶναι. 

ἃ γὼρ καὶ ἀποδείκνυσιν, οὕτως διαλέγεται. εἰ τὸ μὴ ὅν 5 ἔτι εἴπερ ἔςιν, ἐν ἢ πλείω, φησίν, ἐςΐν" εἴτε μήτε ἣν μήτε 

ἐστιν ἢ ἔστιν, ἁπλῶς εἰπεῖν εἴη, καὶ ἔστιν ὅμοιον μὴ ὄν. πολλά, ὑδὲν ἀν εἴη. καὶ ἕν μὲν... καὶ ὅτι ἀσώματον ἂν εἴη 
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τῦτο δὲ ἔτε φαίνεται ὕτως ὅτε ἀνάγκη, ἀλλ᾽ ὡσπερεὶ δυοῖν, τὸ ἔν ἡ ἐνσχονμέν γε τῷ τῇ Ζήνωνος λόγυ. ἑνὸς δὲ ὄντος 

ὄντος, τῷ δ᾽ ὑκ ὄντος, τὸ μὲν ἔςι, τὸ δ᾽ ὑκ ἀληθές, ὅτι ἐξὶ οὐδ᾽ ἀν...εἶναι ἐδὲ μὴ... μήτε πολλά. εἰ γὰρ μήτε ἂν μήτε 
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πολλά ἐςιν, ὑδ᾽ ἂν κινηθῆναί φησιν. ὑδινὶ γὰρ κινηθεΐη, 

ἢ ὑκ ἂν ἔτι, ἢ ὡσαύτως ἔχον, ἀλλὰ τὸ μὲν ἐκ ἀν εἴη, 

τὸ δ᾽ ὑκ ὃν γεγονὸς εἶ, ἔτι δὲ κα κινεῖ ἢ κινεῖται, καὶ εἰ 

Μετα φέρεται " συνεχὰς ὄν, διήρηται τὸ ὄν, οὔτε τι ταύτῃ" 

ὥςε πάντῃ κινεῖται, πάντῃ διήρηται. εἰ δ᾽ ἕτως, πάντα ὑκ ς 

ἔςιν. ἐκλιπὲς γὰρ ταύτῃ, φησίν, ἦ διήρηται, τοῦ ὄντος, 

ἀντὶ τῷ κενὰ τὸ διηρᾶσθαι λέγων, καθάπερ ἐν τοῖς Λευκίπ- 

σου καλουμένοις λόγοις γέγραπται. εἶ μὲν οὖν ὑδέν, τὰς 

ἀποδείξεις λέγειν ἅπαντα. δεῖ γὰρ τὰ φρονούμενα εἶναι, 

ΠΈῈΡῚ ΓΟΡΓΊΟΥ. 

ὥσπερ γὰρ ὑδὶ ἡ ὄψις τὸς φθόγγους γιγνώσκει, ὕτως ἐδ 
ἡ ἀκοὴ τὰ χρώματα ἀκέει, ἀλλὰ φθόγγους" καὶ λέγει ὁ 
λέγων, ὠλλ᾽ ὁ χρῶμα οὐδὲ πρᾶγμα. ὃ οὖν τις μὴ ὀνοεῖ, 
πῶς αἰτεῖ παρ᾽ ἄλλυν λόγῳ ἢ σημείῳ τινὶ ἑτέρου πράγμα- 
τὸς ἐννοήσειεν, ἀλλ᾽ ἢ ἐὰν μὲν χρῶμα ἰδών, ἐὰν δὲ μος. 
ἀρχὴν γὼρ οὐ λέγε γοει δὲ χρῶμα, ἀλλὰ λόγον, ὅς᾽ 
ἀδὲ διανοεῖσθαι χρῶμα ἔςιν, ἀλλ᾽ ὁρῶν, ὑδὲ ψόφον, ἀλλ 

ἀκύειν, εἰ δὲ καὶ ἐνδέχεται, γινώσκει τε καὶ ἀναγιφώσχει 
λέγων. ἀλλὰ πῶς ὁ ἀκύων τὰ αὐτὸ ἐννοήσει; οὐ γὼρ οἷν 

καὶ τὸ μὴ ὄν, εἴπερ μή ἐςι, μηδὲ φρονεῖσθαι. εἰ δ᾽ ὕτως, ιο τε τὸ αὐτὸ ἅμα ἐν πλείοσι καὶ χωρὶς ἦσιν εἶναι" δύο γὼ 
ἀδὴὰν ὧν εἶναι ψεῦδος ὑδείς φησιν, οὐδ' εἰ ἐν τῷ τελάγει 

φαΐ ἁμιλλᾶσθαι ἃ ἄρματα. πάντα γὰρ ἂν ταῦτα εἴμ. καὶ 

γὼρ τὰ ὁρώμενα καὶ ἀκουόμενα διὰ τοῦτά ἐςιν, ὅτι φρο- 

νεῖται αὐτῶν" εἰ δὲ μὴ διὰ τῦτο, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐδὲν 

ΠῚ ᾽ 
ἄν εἴη τὸ ἕν. εἰ δὲ καὶ εἴη, φησίν, ἐν πλείοσι καὶ ταὐτόν, 

ἀδὲν κωλύει μὴ ὅμοιον φαίνεσθαι αὐτοῖς, με πάντῃ ὁμοίοις 
᾽ ᾿ Ζ Ψψ “ ΄- 

ἐχείνοις σιν καὶ ἐν τῷ αὐτῷ, εἴ τι ἐν τοιότου εἴησαν, ἀλλ᾽ 
,ὔ ὔ “- 

ὁ δύο εἶεν. φαίνεται δὲ ἀδ᾽ αὐτὸς αὐτῷ ὅμοια αἰσθανόμι- 

μᾶλλον ἃ ὁρῶμεν ἐςΐν, ὕτω μᾶλλον ἃ ὁρῶμεν ἢ διανούμεθα. 15 νος ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ, ἀλλ᾽ ἕτερα τῇ ἀκοῇ καὶ τῇ ὄψα, 
καὶ γὰρ ὥσπερ ἐκεῖ πολλοὶ ὧν ταῦτα ἴδοιεν, καὶ ἐνταῦθα 
χολλοὶ ὧν ταῦτα διανοηθείημεν. τὸ ἦν μᾶλλον δὴ τοιάδ᾽ 

ἐςί, ποῖα δὲ τἀληθῆ, ἄδηλον. ὥςε καὶ εἰ ἔς:ιν, ἡμῖν γε ἄγνως 

εἶναι τὰ πράγματα. εἰ δὲ καὶ γνως, πῶς ἄν τις, φησί, δη- 

λώσειεν ἄλλῳ; ὃ γὰρ εἶδε, πῶς ἄν τις, φησί, τῶτο εἴποι τ) δὲ καὶ ἕτως ἑτέρων ἀρχαιοτέρων εἰσὶν ἀπορίαι, ὥστε ἐν τῇ 
λόγῳ; ἢ πῶς ἂν ἐκείνῳ δῆλον ἀκύσαντι γίγνοιτο, μὰ ἰδόντι; 

καὶ νῦν τε καὶ πάλαι διαφόρως. ὥστε σχολῇ ἄλλῳ τῶς 
ταὐτὸ αἰσθοιτό τις. ὕτως ὡς ἔςιν, ἦν ἐςι γνωςόν, ὑδεὶς ἂν 

αὐτὸ ἑτέρῳ δηλώσειεν, διά τε τὸ μὴ εἶναι τὼ πράγματα 
λεκτά, καὶ ὅτι οὐδεὶς ἕτερον ἑτέρῳ ταὐτὸν ἐννοεῖ, ἅταντες 

Η 
᾿ 

περὶ ἐκείνων σκέψει καὶ ταῦτα ἐξετας ον. 

ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤᾺ ΦΥΣΙΚΑ Α. 

ΠΠώτες ἄνθρωποι τῇ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει. σημεῖον δ᾽ 
καὶ γὰρ χωρὶς τῆς χρείας 

ἀγαπῶνται δι᾽ αὑτάς, καὶ μάλιστα τῶν ἄλλων ἡ διὰ τῶν 

« “ ᾿ ,ὔ ᾽ ’ὔ ᾿' 

ἡ τῶν αἰσθήσεων ἀγάπησις 

ὀμμάτων. οὐ γὰρ μόνον ἵνα πράττωμεν, ἀλλὰ καὶ μηθὲν 

ΝΥ “- -“ ,ὔ “ ται. καὶ διὰ τοῦτο ταῦτα φρονιμώτερα καὶ μαθητικώτερα 
μιγὸ ᾿ δυ έ » » , Α μ Ἦν, τῶν μὴ δυναμένων μιημονεύειν ἐςΐν. φρόνιμα μὲν ἄνευ τὸ 

θα “ ν. ν . , . . ἢ 
μανθάνειν, ὅσα μὴ δύναται τῶν ψόφων ἀκούειν, οἷον μὲς 

᾿Ὶ “- Ύ ’ 
λιττα, καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἄλλο γένος ζῴων ἐς" μανθάνει 

μέλλοντες πράττειν τὸ ὁρᾶν αἱρόμεθα ἀντὶ πάντων ὡς εἰπεῖν 25 δ᾽ ὅσα πρὸς τῇ μνήμη καὶ ταύτην ἔχει τὴν αἴσθησιν. τὼ 

τῶν ἄλλων. αἴτιον δ᾽ ὅτι μάλιςα ποιεῖ γνωρίζειν τι ἡμᾶς 

αὕτη τῶν αἰσθήσεων, καὶ πολλὲς δηλοῖ διαφοράς. φύτει 

μὲν οὖν αἴσθησιν ἔχοντα γίνεται τὼ ζῷα, ἐκ δὲ τῆς αἰσθή- 
σεως τοῖς μὲν αὐτῶν ἐκ ἐγγίγνεται μνήμη, τοῖς δ᾽ ἐγγίγνε- 

μὲν οὖν ἄλλα ταῖς φαντασίαις ζῇ καὶ ταῖς μνήμαις, ἐμπ 

πειρίας δὲ μετέχει μικρόν" τὸ δὲ τῶν ἀνθρώπων γένος καὶ 
τέχνη καὶ λογισμοῖς. γίγνεται δ᾽ ἐκ τῆς μνήμης ἐμπειρία 

- ᾽ ᾽ « Ν Α “ “ 2.“ , 

τοῖς ἀνθρώποις" αι γὰρ “ολλαὶ μνῆμαι τὰ αὐτὰ τραγμάν 

15. ἃ φγῖυϑβ αδά 1.05. ΠΠ 17. α τοιαδ᾽ 215. ἢ 418. εἰ καὶ »75. 1 γε ἄγνωςα 1,05: οεἴον! ἡνωςαὶ, ΠΠ 21. δῆλον ογῃ ;75. Πϊ ἀκυσθέντι Κ΄. 

4. γὰρ δὲ] γὰρ οἶδεν 8.4 1΄, γὰρ εἶδεν Ἐ΄“. ἢ ἀ. δηΐθ παρ᾽ ἰδοιιπαπὶ 775. ὅλου 235. ἢ 6. λ6γ0»} λόγου 11“ Ἐπ. ἢ 416. σχολῇ 1.68 
Ρίὸ σχολὴν. πάντ᾽ αὐτὸ 85}. ἃ 19. λεκτά] λόγους 1,05. 20. ὅτος 8474. 11 24. πιαῦρο 84}72: τὸ πρωτότυπον λίαν ἰσφαλμέναι, 

καὶ μή τις μὸν μεμφέτν" καθὼς γὰρ δρᾶ, τω γράφω. 

(οάϊοες ΣΟΥ. 4 ΟΠ ΕΘΗ Τῆι Α ἙΑ4, « τὸ μεῖζον ρλοτίχαε, α μεῖζοι ΟἹ, μεῖζον « Κὶ « μέγα Ἀ". 
43. ἑαυτὰς ΗΞΈΣ ἢ 25. θέλοντες ἩΕΊΑ ἃ 26. τι «χὰ ἘΛΜΡΕΠΠ ἢ 28. τῆς αἰσθήσεως] ταύτης 4502. 1} 29. δ᾽ ἰγγίρατω “ἢ 

ΔΑ οἱ τὸ ΕΞ: οεἴογὶ δὲ γώγεται. 
21. ταῦτα φρονιμώτερα “4512: οοἰοτὶ τὰ μὲν φρότιμια. Π καὶ μαϑητικώτερα 458), τὰ δὲ μαθητικώτερα ἘΒΒΙ ΕΛ ΕΒ: οκἱετὶ τοὶ δὲ μα- 

βημακοιώτερα, ἢ 22. μὲ οἵα δ. ἢ μὺ} μὲν οὖν Τ, || 23, ἃνατω ΑΕΔ: οειοτὶ δυνατὰ, ἢ 25. ὅσα) ὃ «4502. 



ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤᾺ ΦΥΣΙΚΑ ΔΑ. 

σὸς μιᾶς ἐμυπειρίας δύναμωεν ὠποτελοῦσιν. καὶ δοκεῖ σχεδὸν 
ἐκιςήμῃ καὶ τέχνῃ ὅμοιον εἶναι ἡ ἐμπειρία. ἀποβαίνει δ᾽ 
ἐκιστήμη καὶ τέχνη διὰ τῆς ἐμπειρίας τοῖς ἀνθρώποις" ἡ 

μὲν γὰρ ἐμπειρία, τέχνην ἐποίησεν, ὡς φησὶ Πῶλος, ὀρθῶς 
λέγων, ἡ δ᾽ ἀπειρία, τύχην. γίνεται δὲ τέχνη, ὅταν ἐκ 
πολλῶν τῆς ἐμπειρίας ἐννοημάτων μία καθόλον γώηται 
περὶ τῶν ὁμοίων ὑπόληψις. τὸ μὲν γὰρ ἔχειν ὑπόληψιν 
ὅτι Καλλίᾳ κάμνοντι τηνδὶ τὴν νόσον τοδὶ συνήνεγκε καὶ 
Σωκράτει καὶ καθ᾽ ἔκαςον οὕτω πολλοῖς, ἐμπειρίας ἐστίν" 
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ρβοτεχνῶν καὶ σοφωτέρους, ὅτι τὰς αἰτίας τῶν ποιουμέψων 
ἴσασιν, τὸς δ᾽ ὥσπερ καὶ τῶν ἀψύχων ἕνια, ποιεῖν μέ, ἐκ 
εἰδότα, δὲ ποιεῖν ἃ ποιεῖ, οἷον καίει τὸ πῦρ. τὰ μὲν οὖν 
ἄψυχα φύσει τινὶ ποιεῖν τότων ἕκαςον, τὸς δὲ χειροτέχνας 

5 δι᾿ ἔθος, ὡς οὐ κατὰ τὸ πρακτιιὺς εἶναι σοφωτέρους ὄντας, 
ἀλλὰ κατὼ τὸ λόγον ἔχειν αὐτὸς καὶ τὰς αἰτίας γνωρίζειν. 
ὅλως τὸ σημεῖον τῷ εἰδότος τὸ δύνασθαι διδάσκειν ἐς ν, καὶ 
διὰ τῦτο τὴν τέχνην τῆς ἐμπειρίας οἰόμεθα μᾶλλον ἐπις ἥ- 

μὴν εἶναι" δύνανται γάρ, οἵ δὲ οὐ δύνανται διδάσκεν. ἔτι 
τὸ δ᾽ ὅτι πᾶσι τοῖς τοιοῖσδε κατ᾽ εἶδος ἣν ὠφορισθεῖσι, 10 δὲ τῶν αἰσθήσεων ἐδεμίαν ἡγόμεθα, εἶναι σοφίαν" καίτοι κυ- 
κάμνουσι τηνδὶ τὴν νόσον, συνήνεγκεν, οἷον τοῖς φλεγματώ- 
δεσιν ἢ χολώδεσιν ἢ πυρέττουσι καύσῳ, τέχνης. πρὸς μὲν 
ἦν τὸ πράττειν ἐμπειρία τέχνης ἀδὲν δοκεῖ διαφέρειν, ἀλλὼ 
παὶ μᾶλλον ἐπιτυγχάνοντας ὁρῶμεν τὸς ἐμπείρος τῶν ἄνευ 

ριώταταί γ᾽ εἰσὶν αὗται τῶν καθ᾽ ἔκας α γνώσεις" ἀλλ᾽ οὐ 
λέγουσι τὸ διὰ τί περὶ οὐδενός, οἷον διὰ τί θερμὸν τὸ πῦρ, 
ἀλλὰ μόνον ὅτι θερμόν, τὸν μὲν οὖν πρῶτον εἰκὸς τὸν 
ὑποιανοῦν εὑρόντα, τέχνην καρὼ τὼς κοινὰς αἰσθήσεις θαυ- 

τῆς ἐμπειρίας λόγον ἐχόντων. αἴτιον δ᾽ ὅτι ἡ μὲν ἐμπειρία 15 μαΐζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, μὴ μόνον διὼ τὸ χρήσιμον 
τῶν καθ᾿ ἕκαςόὁν ἐςι γνῶσις, ἡ δὲ τέχνη τῶν καθόλε, αἱ δὲ 

πράξεις καὶ αἱ γενέσεις πᾶσαι περὶ τὸ καθ᾽ ἕκαστόν εἰσιν" 
οὐ γὰρ ἄνθρωπον ὑγιάζει ὁ ἰατρεύων, πλὴν ἀλλ᾽ ἢ κατὰ 
συμβεβηκός, ἀλλὰ Καλλίαν ἢ Σωκράτην ἢ τῶν ἄλλων 

εἶναί τι τῶν εὑρεθέντων, ἀλλ᾽ ὡς σοφὴν καὶ διαφέροντα τῶν 

ἄλλων. πλειόνων δ᾽ εὑρισκομένων τεχνῶν, καὶ τῶν μὲν 
πρὸς τἀναγκαῖα τῶν δὲ πρὸς διαγωγὴν ἀσῶν, ὠεὶ σοφωτέ. 

Ν ΄ Ὁ ς ’ Ὶ ν Ν Ν ρες τοὺς τοιούτας ἐκείνων ὑπολαμβάνομεν, διὰ τὸ μὴ πρὸς 
τινὰ τῶν ὅτω λεγομένων, ᾧ συμβέβηκε καὶ ἀνθρώπῳ εἶναι. 20 χρῆσιν εἶναι τὰς ἐπιστήμας αὐτῶν. ὅθεν ἤδη πάντων τῶν 
ἐὰν οὖν ἄνευ τῆς ἐμπειρίας ἔχῃ τις τὸν λόγον, καὶ τὸ μὲν 
καθόλκ γνωρίζη, τὸ δ᾽ ἐν τότῳ καθ᾽ ἕκαςον ἀγνοῇ, πολλα- 
κις διαμαρτήσεται τῆς θεραπείας" θεραπευτὸν γὰρ τὸ καθ᾽ 
ἕκαστον μᾶλλον. ὠλλ᾽ ὅμως τό γε εἰδέναι καὶ τὸ ἐπαΐειν 

τοιούτων κατεσκευασμένων αἱ μὴ πρὸς ἡδονὴν μηδὲ πρὸς 
τἀναγκαῖα τῶν ἐπιςημῶν εὑρέθησαν, καὶ πρῶτον ἐν τέτοις 
τοῖς τόποις ὕπερ ἐσχόλασαν. διὸ περὶ Αἴγυπτον αἱ μαθη- 
μωτικαὶ πρῶτον τέχναι συνέςησαν" ἐκεῖ γὰρ ὠφείθη σχρο- 

τῇ τέχνῃ τῆς ἐμπειρίας ὑπάρχειν οἰόμεθα μᾶλλον, καὶ σο- 25 λαζειν τὸ τῶν ἱερέων ἔθνος, εἴρηται μὲν ἵν ἐν τοῖς ᾿Ηθικοῖς 
φωτέρους τοὺς τεχνίτας τῶν ἐμπείρων ὑπολαμβάνομεν, ὡς 
κατὰ τὸ εἰδέναι μᾶλλον ὠκολουθοῦσαν τὴν σοφίάν πᾶσιν. 
“ὅτο δ᾽, ὅτι οἱ μὲν τὴν αἰτίαν ἴσασιν, οἱ δ᾽ ὅ. οἱ μὲν γὰρ 

ΔΥ͂ ν ΄ Σ [4 ε Ν ΄ 

ἔμπειροι τὸ ὅτι μὲν ἴσασι, διότι δ᾽ ὑκ ἴσασιν" οἱ δὲ τὸ διότι 

τίς διαφορὰ τέχνης καὶ ἐπιςήμης καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὁμο- 
γενῶν" οὗ δ᾽ ἕνεκα νῦν ποιόμεθα τὸν λόγον, τοῦτ᾽ ἐς ἵν, ὅτι 

τὴν ὀνομαζομένην σοφίαν περὶ τὰ πρῶτα αἴτια καὶ τὼς ἀρ- 

χὼς ὑπολαμβάνυσι πάντες, ὥςε, καθάπερ εἴρηται πρότερον, 

καὶ τὴν αἰτίαν γνωρίζεσιν. διὸ καὶ τοὺς ἀρχιτέκτονας κερὶ 3 ὁ μὲν ἔμπειρος τῶν ὁποιανὴν ἐχόντων αἴσθησιν εἶναι δοκεῖ 
ἕκαςεν τιμιωτέρος καὶ μᾶλλον εἰδέναι νομίζομεν τῶν χει- σόφώτερος, ὁ δὲ τεχνίτης τῶν ἐμπείρων, χειροτέχνα δὲ ὠρ- 

2. ἕμοιον εἶναι ἐμπειρία ΤΠ ὅμοιον εἶναι καὶ ἐμπειρία 445) 5, καὶ ἐμπειρία ὅμοιον εἶναι ἯΠ. ἢ 3. δι᾽ ἐμπειρίας Ο. ΠΤ ἀ. ὀρθῶς λέγων 
αἴὰ 4505. ἢ 5. ἡνίκα ἐκ πολλῶν νοημάτων τῆς ἐμπειρίας ΗΠ. Π 6. μία καθόλου 45) 5: οεἰογὶ καθόλου μία, " 7 αυϊάοπι γροδὲ ὁμοίων, 
περὶ τῶν ὑμοίων καθόλου μία ὑπόληψις γίνηται. ἢ 8. νοσοῦττι ΗΠ. Ἷ τήνδε “ΕΔ, 1 τόδε 4525. Ἱ 9. σωκράτη ἘΠ. ᾿ πολλῆς Ὁ. ἢ 10. 

Μτι Εν. Π 11. οἷον -- 12. καύσῳ οἵα «4525, ἃ 412. πυρώδεσι Τ΄ ἢ 13. δακεῖ διαφέρει.» διήνεγκεν «452, οτα 1. 44. ἐπιτυγχάί- 
νυσιν οἱ ἔμπαροι 45). 46. ἵκαςα ΜΕ. ἢ 18. πλὴν οα “4525. ἢ 419. ἀλλα] ἀλλ᾽ ἢ 222. ἢ σωκράτη Κ᾿ {τινα τῶν ἄλλων Τ. ἢ 

20. τῶν απὶς ἕτω δὐὰ ΕΌΤΙΑ4)25. ἢ καὶ αὐά .42} εἰ τε Ε). || 21. ἔχοι “, ἔχει Ἐδ. 0 τὸν οτα 5. ἢ τὸ οτὰ Ὁ. Τ᾿ μὰν καθόλν 

Ὧ1"-: οεἰετὶ καθόλν μὲν. Π 22. γνωρίζει Η5Ε5. ἃ 24. μῶλλοι οτὰ 45. ἢ τὸ οἱὰ Η. ᾿ὶ 26. ἱμπειρικῶν Ε΄. 29. τὸ δῖα ὅτι οπι ΚΕ ἢ 
31. τιμιωτέρσυς μᾶλλον καὶ μ, Τ. 

2. τὸς ΕΤΗ͂5Ε: εἰ τὸ (45 (ρσ εἰμι οσὰπὶ δ Βλδο τὺς -- 5. δι’ ἔθος οπ|): εοἰαγὶ οἱ, Η 2 εἰ 3. ποιεῖν ΕΤΗ͂“5442155: οεἰετὶ 
τοιῖ, ἢ 3. ἃ ποιεῖ κἀὰ ΕΟΗ͂“Ε" εἰ τὸ “45.. ἢ ἃ. ποιεῖ Ἑ. ᾿ὶ 6. τὸ] τὸ τὸν 5, τὸ τινὰ Η). ΠΠ αὐτὸς ἔχειν 4525. ἢ 1. τῇ δὲ «45. 

ἐδότος] εἰδότος καὶ μὴ εἰδότος Ε: οεἰοιὶ (ρταδεῖον 07.45125) εἰδότος καὶ, 1] ἐςίν᾽ καὶ διὰ τῶτο] νομίζομεν" διὸ “4. ἢ 8. ἡγνμεϑα 41 

5. 1 12. λέγει 45. ἢ 13. ἀλλὰ -- θερμόν οτὰ 45. Ι] τὸν μὲν] τὸ μὲν ΣΕ, ΠΠ 14. εὑρίσκοντα ΕΞ. Π παρὼ ΕΟΤΑΆΕ5Η: οοἰοτὶ περὶ, ἢ 
49. ἐπιείνων τοὺς τοισύτυς Η74Ε". Π ὑπολαμβάτισθαι ἘΠ5. ἃ 21. αἴ ὅσαι “45. ἢ 25, ἐν εὐὰ ΕΟΗ445Ε" ἢ 23. ὅπερ] ὗ πρῶτον 45 εἴ 

τε ἘΠ. Ἰ 2. τέχναι οπι Η5Ε". ἢ ἀφεβη ΕΥ̓Η 5415: νυβο ἐφείθη. Π 26. τῶν Ῥοβὲ ἄλλων οπι 75. ἢ 21. οὔ δ᾽] ὧν οὖν 5. ἢ νῦν] 

καὶ νῦν ΗΕ), οἵα δ. ἢ 29. ὥς] δι᾽ “15. ἢ 80. 2] ὅτι ὁ οοὐϊοαϑ ῥγδαίεσ ΞΟΥ 5. ἢ ὁποιαντιῶν ΕΤΗ͂ Ε). ἢ 381. ὃὲ ὁ ἀρχ. «4 

εἴ στο Ε:. 
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χιπέκτων, αἱ δὲ θεωρητριαὶ τῶν ποιητικῶν μᾶλλον. ὅτι μὸ ἐπιςήμην μάλιςα αἱρήσεται, τοιαύτη δ᾽ ἐςὶν ᾿ [ μάλιρα 

οὖν ἡ σοφία περί τινας αἰτίας καὶ ἀρχάς ἐστιν ἐπιστήμη, ἐπιςητῦ, μάλιςα δ᾽ ἐ ἐπιςητὰ τὰ πρῶτα καὶ τὰ αἴτια" δὰ 
δῆλον. γὰρ ταῦτα καὶ ἐκ τότων τἄλλα γνωρίζεται, ἀλλ᾽ ὑὶ ταῦτα 

τῷ ᾿Επεὶ δὲ ταύτην τὴν ἐπιστήμην Ὀυτοῦμεν, τοῦτ᾽ ἂν εἴλ διὰ τῶν ὑποκειμένων. ἀρχικωτάτη δὲ τῶν ἐξωτημῶν, καὶ 

σκεπτέον, ἡ περὶ ποίας αἰτίας καὶ περὶ ποίας ἀρχὰς ἐπι- 5 μᾶλλον ἀρχριὴ τῆς ὑπηρετούσης, ἡ γρωρίζυσα τίνος ἔγεχέν 

ςήμη σοφία ἐςίν. εἰ δὴ λάβοι τις τὰς ὑπολήψεις ἃς ἔχο- ἐςι πρακτέον ἕκαςον" τῦτο δ᾽ ἐςὶ τἀγαθὸν ἐν ἑκάςοις, ὕλως 

μήν περὶ τῇ σοφῦ, τάχ᾽ ἀν ἐκ τότε φανερὸν γένοιτο μᾶλ- δὲ τὸ ἄριςον ἐν τῇ φύσει πάσῃ. ἐξ ὠπάντων ἦν τῶν εἰρ 

λον. ὑπολαμβάνομεν δὴ πρῶτον μὲν ἐπίςασθαι πάντα τὸ μόνων ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἐπιςήμην πίπτει τὸ ζητέμενον ὄνομα' 
σοφὸν ὡς ἐνδέχεται, μὴ καθ᾽ ἕκαστον ἔχοντα ἐπιστήμην δεῖ γὰρ ταύτην τῶν πρώτων ἀρχῶν καὶ αἰτιῶν εἶναι θεωρη- 

αὐτῶν" εἶτα τὸν τὰ χαλεπὰ γνῶναι δυνάμενον καὶ μὴ 10 τικήν᾽" καὶ γὰρ τὠγαθὸν καὶ τὸ ὃ ἕνεκα ἂν τῶν αἰτίων ἐςύ, 

ῥᾷδια ἀνθρώπῳ γινώσκειν, τοῦτον σοφόν (τὸ γὰρ αἰσθάνε- ὅτι δ᾽ ὁ ποιητική, δῆλον καὶ ἐκ τῶν πρώτων φιλοσοφησών- 
σθαι πάντων κοινόν, διὸ ῥᾳδιον, καὶ οὐδὲν σοφόν)" ἔτι τὸ των. διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ νῦν καὶ τὶ 
ἀκριβέςξερον καὶ τὸν διδασκαλικώτερον τῶν αἰτίων σοφώτε- πρῶτον ἤρξαντο φιλοσοφεῖν, ἐξ ἀρχῆς μὲν τὰ πρόχειρα 
ρὸν εἶναι περὶ πᾶσαν ἐπιςήμην. καὶ τῶν ἐπιςημῶν δὲ τὴν τῶν ἀπόρων θαυμάσαντες, εἶτα κατὰ μικρὸν ὕτω προϊόντες 

αὑτῆς ἕνεκεν καὶ τοῦ εἰδέναι χάριν αἱρετὴν οὖσαν μᾶλλον 15 καὶ περὶ τῶν μειζόνων διαπορήσαντες, οἷον περί τε τῶν τῆς 
εἶναι σοφίαν ἢ τὴν τῶν ἀποβαινόντων ἕνεκεν, καὶ τὴν ἀρ- σελήνης παθημάτων καὶ τῶν περὶ τὸν ἥλιον καὶ περὶ ἄςρων 

χικωτέραν τὴς ὑπηρετούσης μᾶλλον εἶναι σοφίαν" οὐ γὰρ καὶ περὶ τῆς τῇ παντὸς γενέσεως. ὁ δ᾽ ἀπορῶν καὶ βαυμά- 

δεῖν ἐπιτάττεσθαι τὸν σοφὸν ἀλλ᾽ ἐπιτάττειν, καὶ οὐ τῶτον ἴων οἴεται ἀγνοεῖν. διὸ καὶ φιλόμυθος ὁ φιλόσοφός τῶς 

ἑτέρῳ πείθεσθαι, ἀλλὰ τύτῳ τὸν ἧττον σοφόν. τὰς μὲν ἦν ἐςιν' ὁ γὰρ μῦθος σύγκειται ἐκ θαυμασίων. ὥς᾽ εἴτερ διὰ 

ὑπολήψεις τοιαύτας καὶ τοσαύτας ἔχομεν περὶ τῆς σοφίας Ὁ τὸ φεύγειν τὴν ἄγνοιαν ἐφιλοσόφησαν, φανερὸν ὅτι διὰ τὲ 

καὶ τῶν σοφῶν, τότων δὲ τὸ μὲν πάντα ἐπίςασθαι τῷ μά- εἰδέναι τὸ ἐκίςασθαι ἐδίωκον, καὶ οὐ χρήσεώς τινὸς ἔνοαν. 

λιστα ἔχοντι τὴν καθόλου ἐπιστήμην ἀναγκαῖον ὑπάρχειν: μαρτυρεῖ δὲ αὐτὸ τὸ συμβεβηκός" σχεδὸν γὰρ πάντων 
εὗτος γὼρ οἶδέ πως πάντα τὰ ὑποκείμενα. σχεδὸν δὲ καὶ ὑπαρχέντων τῶν ἀναγκαίων καὶ πρὸς ῥᾳς ὠνην καὶ διαγω- 
χαλεπώτατα ταῦτα γνωρίζειν τοῖς ἀνθρώποις, τὰ μάλιςα γὴν ἡ τοιαύτη φρόνησις ἤρξατο ζητεῖσθαι. δῆλον ἵν ὡς δ 
καθόλε᾽ πορρωτάτω γὰρ τῶν αἰσθήσεων ἐςιν. ἀκριβέςαται 25 ὑδεμίαν αὐτὴν ζητῶμεν χρείαν ἑτέραν, ὠλλ᾽ ὥσπερ ἀνόρω- 
δὲ τῶν ἐπιςημῶν αἱ μάλιςα τῶν πρώτων εἰσίν" αἱ γὰρ ἐξ πός φαμεν ἐλεύθερος ὁ αὐτῷ ἕνεκα καὶ μὴ ἄλλι ὧν, οὕτω 
ἐλαττόνων ἀκριβέςεραι τῶν ἐκ προσθέσεως λαμβανομένων, καὶ αὕτη μόνη ἐλευθέρα οὗτα τῶν ἐπιστημῶν" μόνη γὼ 
οἷον ἀριθμητικὴ γεωμετρίας. ἀλλὰ μὴν καὶ διδασκαλική γε αὐτὴ αὐτῆς ἔνεκέν ἐςιν. διὸ καὶ δικαίως ἂν οὐκ ἀνθρωτύη 

ἡ τῶν αἰτιῶν θεωρητικὴ μᾶλλον" τοι γὰρ διδώσκυσιν οἱ τὰς νομίζοιτο αὐτῆς ἡ κτῆσις" πολλαχῇ γὰρ ἡ φύσις δύλη τῶν 

αἰτίας λέγοντες περὶ ἕκαςον. τὸ δ᾽ εἰδέναι καὶ τὸ ἐπίςασθαι 30 ἀνθρώπων ἐς», ὥστε κατὰ Σιμωνίδην θεὸς ὧν μόνος τοῦτο 

αὐτῶν ἕνεκα μάλισθ᾽ ὑπάρχει τῇ τὸ μάλιςα ἐπιςητῇ ἐπι- ἔχοι γῴας, ἄνδρα δ᾽ ἐς ἄξιον μὴ καὶ ζητεῖν τὴν καθ᾽ αὐτὸ 
ςήμη. ὁ γὰρ τὸ ἐπίςασθαι δι᾽ ἑαντὸ αἱρόμενος τὴν μάλιςα ἐπις ἤμην. εἰ δὴ λέγουσί τι οἱ ποιηταὶ καὶ πέφυκε φθονεῖν 

Ὡ. ἀρχὰς καὶ αἰτίας 45}. ἢ ἃ, δὲ] δὲ καὶ Τ. | 5. ἡ Δἀὰ ΕΥ̓ 4483. ἢ ποίας αἰτίας καὶ ποίας ἀρχὰς ἘΠ, ποίας ἀρχὰς κὼ 

ποίας αἰτίας 75, ποίας ἀρχὰς “45. αὶ 6. ἰςὶ σοφία “45. ἢ δὲ 575. 1 ἔχομεν ΤΑΛΕΡΗ 5: ςοἰογ εἴχομεν. ἢ 7. τὸς σοφὶς “45. ἢ τύτων Η“ 

ἘΠ. ᾿ γίνηται Η5. 1} 8. μὲν οὶ ΗΕ}. ΠΟ πώντα 45}: οεἰογὶ μάλιςα πάντα. ΠΟ 10. τὸν οι 175. 1 τὰ οὐχ .42. 1 41. τὸ -- 
σοφόν οἵα ΤῊ“ εἰ ρν Ε". ἢ 13. τὸν οι 2545. ἢ 15. ἑαυτῆς “45. 1] μᾶλλον οπι 579 εἰ ρν ΕΡ. ΠΠ 47. ἐἶναι οτὰ «4. ἢ 18. τὸν 
οπὰ ργ ΕΞ. ἵ οὐκ αὐτὸν 45 εἴ το Ἐδ. ᾿ὶ 19. τίθεσθαι γν “45. Π 20. τοσαύτας καὶ τοιαύτας 1775. Οπὰ καὶ τοσαύτας 43. 1} τῆς οπὶ “44,1 
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τὸ θεῖον, ἐπὶ τούτε συμβαίνειν μάλιςα εἰκὸς καὶ δυςυχεῖς 

εἶναι πάντας τὸς περιττός. ἀλλ᾽ οὔτε τὸ θεῖον φθονερὸν ἐν- 

δέχεται εἶναι, ἀλλὰ καὶ κατὼ τὴν παροιμίαν πολλὰ ψεύ- 

δονται ἀοιδοί, ὅτε τῆς τοιαύτης ἄλλην χρὴ νομίζειν τιμιω- 
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σεως, ὅμως δὲ παραλώβωμεν καὶ τοὺς πρότερον ἡμῶν εἰς 
ἐπίσκεψιν τῶν ὄντων ἐλθόντας καὶ φιλοσοφήσαντας περὶ 
τῆς ὠληθείας. δῆλον γὰρ ὅτι κἀκεῖνοι λέγυσιν ἀρχαῖς τινας 
καὶ αἰτίας" ἐπελθῦσιν ἕν ἔς αι τι πρόργε τὴ μεθόδῳ τὴ νῦν" 

τέαν. ἡ γὰρ θειοτάτη καὶ τιμιωτάτη. τοιαύτη δὲ διχῶς 5 ἢ γὰρ ἕτερόν τι γένος εὑρήσομεν αἰτίας, ἢ ταῖς νῦν λεγο- 

ἂν εἴη μόνον" ἥν τε γὰρ μάλις᾽ ἂν ὁ θεὸς ἔχοι, θεία τῶν μώναις μᾶλλον πιςεύσομεν. τῶν δὴ πρώτων φιλοσοφησάν- 

ἐτιςημῶν ἐςί, κἂν εἴ τις τῶν θείων εἴη. μόνη δ᾽ αὕτη τούς τῶν οἱ πλεῖστοι τὼς ἐν ὕλης εἴδει μόνας ὠήθησαν ἀρχὰς 
τῶν ἀμφοτέρων τετύχηκεν" ὅ τε γὰρ θεὸς δοκεῖ τῶν αἰτίων εἶναι πάντων" ἐξ οὗ γὰρ ἔςιν ἅπαντα τὰ ὄντω, καὶ ἐξ οὖ 

πᾶσιν εἶναι καὶ ἀρχή τις, καὶ τὴν τοιαύτην ἢ μόνος ἢ μώ- γίγνεται πρώτου καὶ εἰς ὃ φθείρεται τελευταῦν, τῆς μὲν 
λις᾽ ἄν ἔχοι ὁ θεός. ἀναγκαιότεραι μὲν οὖν πᾶσαι ταύτης, 10 σίας ὑπομενέσης, τοῖς δὲ πάθεσι μετα βαλλόσης, τῦτο ςοι- 

ἀμείνων δ᾽ οὐδεμία. δὲὶ μέντοι πως καταςῆναι τὴν κτῆσιν χεῖον καὶ ταύτην ἀρχήν φωσιν εἶναι τῶν ὄντων, καὶ διὰ 

αὐτῆς εἰς τὐναντίον ἡμῖν τῶν ἐξ ἀρχῆς ζητήσεων. ἄρχονται τῶτο οὔτε γέγνεσθαι οὐθὲν οἴονται ὅτε ἀπόλλυσθα;, ὡς τῆς 
μὲν γάρ, ὥσπερ εἴπομεν, ἀπὸ τῷ θαυμάζειν πάντες εἰ ὕτως τοιαύτης φύσεως ἀεὶ σωζομένης, ὥσπερ ὑδὲ τὸν Σωκράτην 
ἔχει, καθάπερ τῶν θαυμάτων ταὐτόματα τοῖς μήπω τε- φαμὲν ὅτε γίγνεσθαι ὡπλῶς, ὅταν γίγνηται καλὸς ἢ μυσι- 
ϑεωρηκόσι τὴν αἰτίαν, ἢ περὶ τὼς τὸ ἡλία τροπὰς ἢ τὴν τὴς 15 κός, οὔτε ἀπόλλυσθαι, ὅταν ὠποβάλλῃ ταύτας τὼς ἕξεις, 

διαμέτρου ἀσυμμετρίαν" θαυμαςὸν γὰρ εἶναι δοκεῖ πᾶσιν, 

ἦ τι τῷ ἐλαχίςῳ μὴ μετρεῖται. δεῖ δὲ εἰς τοὐναντίον καὶ 

τὸ ἄμεινον κατὰ τὴν παροιμίαν ὠποτελεντῆσαι, καθάπερ 

καὶ ἐν τότοις ὅταν μάθωσιν" ἐθὲν γὰρ ἀν οὕτω θαυμάσειεν 

διὰ τὸ ὑπομένειν τὸ ὑποκείμενον τὸν Ἰξωκράτην αὐτόν. ὕτως 
οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδέν" δεῖ γὰρ εἶναί τινα φύσιν μίαν ἢ 
«λείες μιᾶς, ἐξ ὧν γίγνεται τἄλλα σωζομένης ἐκείνης. τὸ 
μέντοι πλῆθος καὶ τὸ εἶδος τῆς τοιαύτης ἀρχῆς οὐ τὸ αὐτὸ 

ἀνὴρ γεωμετρικὸς ὡς εἰ γένοιτο ἡ διάμετρος μετρητή. τίς 20 πάντες λέγεσιν, ἀλλὰ Θαλῆς μὲν ὁ τῆς τοιαύτης ἀρχηγὸς 
μὲν οὖν ἡ φύσις τῆς ἐπιςήμης τῆς ζητουμένης, εἴρηται, καὶ 
΄ Ν φλὶ -ν , νΝ , ἊΨ τίς ὁ σκοπὸς οὗ δεῖ τυγχάνειν τὴν ζήτησιν καὶ τὴν ὅλην 

μέθοδον. 

δ. Ἐπὼὴ δὲ φανερὸν ὅτι τῶν ἐξ ἀρχῆς αἰτίων δεῖ λαβεῖν 

φιλοσοφίας ὕδωρ εἶνωί φησιν (διὸ καὶ τὴν γὴν ἐφ᾽ ὅδατος 
ἀκεφήνατα εἶναι), λαβὼν ἴσως τὴν ὑπόληψιν ἐκ τῷ πάντων 

ὁρᾶν τὴν τροφὴν ὑγρὰν ἔσαν καὶ αὐτὸ τὸ θερμὸν ἐκ τύτον 
γιγνόμενον καὶ τούτῳ ζῶν (τὸ δ᾽ ἐξ οὗ γίγνεται, τῦτ᾽ ἐςὶν 

ἐχιςήμην (τότε γὰρ εἰδέναι φαμὲν ἕκαςεν, ὅταν τὴν πρώ- 25 ὠρχὴ πάντων), διά τε δὴ τῦτο τὴν ὑπόληψιν λαβὼν ταύτην, 
τὴν αἰτίαν οἰώμεθα γνωρίζειν), τὰ δ᾽ αἴτια λέγεται τετρα- 
χῶς, ὧν μίαν μὲν αἰτίαν φαμὲν εἶναι τὴν ὑσίαν καὶ τὸ τί 
ΘΝ » γ ἣν Ν Ν ᾽ ν ΄ Ψ ἅν εναι (ἀνάγεται γὰρ τὸ διὼ τί εἰς τὸν λόγον ἔσχατον, 
αἴτιον δὲ καὶ ἀρχὴ τὸ διὰ τί πρῶτον), ἑτέραν δὲ τὴν ὕλην 

καὶ διὰ τὸ πάντων τὰ σπώματα τὴν φύσιν ὑγρὼν ἔχειν, 
τὸ δ᾽ ὕδωρ ἀρχὴν τῆς φύσεως εἶναι τοῖς ὑγροῖς. εἰσὶ δέ 
τινες οἱ καὶ τοὺς παμπαλαίες καὶ πολὺ πρὸ τῆς νῦν γενέ-. 

Ὶ , ,ὔ - 4 δ “- 4 σεως καὶ πρωώτες θεολογήσαντας ὕτως οἴονται περὶ τῆς φύ- 

καὶ τὸ ὑποκείμενον, τρίτην δὲ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, 39 σεως ὑπολαβεῖν" ᾿Ὠκεανόν τε γὰρ καὶ Τηθὺν ἐποίησαν τῆς 
τετάρτην δὲ τὴν ἀντικειμένην αἰτίαν ταύτῃ, τὸ ἶ ἕνεκα καὶ 

τὠγαθόν" τέλος γὰρ γενέσεως καὶ κινήσεως πάσης τῦτ᾿ ἐς ΐν. 
τεθεώρηται μὲν ὃν ἱκανῶς περὶ αὐτῶν ἡμῖν ἐν τοῖς κερὶ φύ- 

γενέσεως πατέρας, καὶ τὸν ὅρκον τῶν θεῶν ὕδωρ, τὴν καλε- 
μώην ὑπ᾽ αὐτῶν Στύγα τῶν ποιητῶν" τιμιώτατον μὲν γὰρ 
τὸ πρεσβύτατον, ὅρκος δὲ τὸ τιμιώτατόν ἐστιν. εἰ μὲν οὖν 
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ἀρχαία τις αὕτη καὶ παλαιὼ τετύχηκεν σα περὶ τῆς φύ- 
σεως ἡ δύξα, τάχ᾽ ἄν ἄδυλον εἴη, Θαλῆς μέντοι λέγεται 

οὕτως ἀποφήνασθαι περὶ τῆς πρώτης αἰτίας" Ἵππωνα γὰρ 

οὐκ ἄν τις ἀξιώσειε θεῖναι μετὰ τούτων διὰ τὴν εὐτέλειαν 
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Ὶ - , 
ταβολὴν πᾶσαν" καὶ τῦτο αὐτῶν ἴδιόν ἐςιν. τῶν μὲν ἶν ἐν 

΄ " Ν " ᾽ ͵ Ν ὔ -“" 
φασκόντων εἶναι τὸ πᾶν ἀθενὶ συνέβη τὴν τοιαύτην συγιδεῖν 

Σ ᾿ Ὑ . 

αἰτίαν, πλὴν εἰ ἄρα Παρμενίδῃ, καὶ τούτῳ κατὰ τοσοῦτον 
[μὴ δ᾽ Γ δ 

ὅσον οὐ μόνον ἕν ἀλλὰ καὶ δύο πως τίθησιν αἰτίας εἶναι. 

αὐτῷ τῆς διανοίας. ᾿Αναξιμένης δὲ ἀέρα καὶ Διογένης πρό- 5 τοῖς δὲ δὴ πλείω ποΐσι μᾶλλον ἐνδέχεται λέγειν, οἷον τοῖς 

τερον ὕδατος καὶ μάλις᾽ ὠρχὴν τιθέασι τῶν ἁπλῶν σωμά- θερμὸν καὶ ψυχρὸν ἢ πῦρ καὶ γῆν" χρῶνται γὼρ ὡς κινη» 
-» Α ,ὔ « 

των, Ἵππασος δὲ πῦρ ὁ Μεταποντῖνος καὶ Ἡρώκλειτος ὁ 

᾿Ἐφέσιος, ᾿Εμπεδοκλῆς δὲ τὰ τέτταρα, πρὸς 
ὡ Υ τ: ΜΈΝ ἃ . 

Ὑῆν προστιθεὶς τέταρτον" ταῦτα γὰρ ἀεὶ διαμένειν καὶ οὐ 

τικὴν ἔχοντι τῷ πυρὶ τὴν φύσιν, ὕδατι δὲ καὶ γῇ καὶ τοῖς 
. ) ΄ , ΄ὔ τοῖς εἰρημένοις τοιότοις τὐναντίον. μετὰ δὲ τότες καὶ τὼς τοιαύτας ἀρχάς, 

ἣ ε “ΨρΦἉ Ἀᾳν.ν» -“ Ν "ΡΥ 7 ΄ 
ὡς ἐχ, ἱκανῶν σῶν γεννῆσαι τὴν τῶν ὄντων φύσιν, πάλιν ὑτ᾽ 

γίγνεσθαι ἀλλ᾽ ἢ πλήθει καὶ ὀλιγότητι συγκρινόμενα καὶ (0 αὐτῆς τῆς ἀληθείας, ὥσπερ εἴπομεν, ἀναγκαζόμενοι τὴν 

διακρινόμενα εἰς ἕν τε καὶ ἐξ ἑνός. ᾿Αναξαγόρας δὲ ὁ Κλα- 
- ε ἤ ͵ ἂ Ω - ᾿» κα 

ζομένιος τῇ μὲν ἡλικίᾳ πρότερος ὧν τούτου, τοῖς δ᾽ ἔργοις 

ἐχομένην ἐζήτησαν ἀρχήν. τοῦ γὼρ εὖ καὶ καλῶς τὰ μὲν 

ἔχειν τὰ δὲ γίγνεσθαι τῶν ὄντων ἴσως ὅτε πῦρ ὅτε γὴν ὅτ 
ὕςερος, ὠπείρες εἶναί φησι τὰς ἀρχαῖς" σχεδὸν γὰρ ἅπαντα ἄλλο τῶν τοιύτων ὑθὲν ὅτ᾽ εἰκὸς αἴτιον εἶναι ὅτ᾽ ἐκείνες οὖν 

τὼ ὁμδομερῆ, καθάπερ ὕδωρ ἢ πῦρ, οὕτω γίγνεσθαι καὶ θῆναι" οὐδ᾽ αὖ τῷ αὐτομάτῳ καὶ τῇ τύχῃ τοσῦτον ἐπιτρέ- 
ἀπόλλυσθαί φησι συγκρίσει καὶ διακρίσει μόνον, ἄλλως δ᾽ 15 ψαι. πρᾶγμα καλῶς εἶχεν. νοῦν δή τις εἰπὼν ἐνεῖναι, κα- 
ὅτε γίγνεσθαι οὔτ᾽ ἀπόλλυσθαι, ἀλλὰ διαμένειν ἀΐδια. ἐκ θάπερ ἐν τοῖς ζῴοις, καὶ ἐν τῇ φύσει τὸν αἴτιον τῇ κόσμου 

Ξ᾿ ΄ ΄ ΗΒ κα Ἕ . ν. » σ΄ μὲν οὖν τούτων μόνην τις αἰτίαν νομίσειεν ἂν τὴν ἐν ὕλης 
εἴδει λεγομένην. προϊόντων δ᾽ ὕτως, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ὧδο- 

2 ᾿., ,ὔ »“ο Η ν»,»κ ΔΛ ποΐησεν αὐτοῖς καὶ συνηνάγκασε ζητεῖν" εἰ γὰρ ὅτι μάλιςα 

καὶ τῆς τάξεως πάσης οἷον νήφων ἐφάνη παρ᾽ εἰκῇ λέγον- 
Ν Ἂ »“ » ΄ὔ Ψ τας τοὺς πρότερον. φανερῶς μὲν οὖν ᾿Αναξαγόραν ἴσμεν 

ἁψάμενον τούτων τῶν λόγων, αἰτίαν δ᾽ ἔχχει πρότερον Ἕρ- 
» ἃ - . χῶσα φθορὰ καὶ γώεσις ἔκ τινος ἑνὸς ἢ καὶ πλειόνων ἐς ἷν, 2 μότιμος ὁ Ἀλαζομίιος εἰπεῖν. οἱ μὲν ἦν ἕτως ὑπολαμβώ- 

» λῚ ν Ν 

διὰ τί τοῦτο συμβαδει καὶ τί τὸ αἴτιον; οὐ γὰρ δὴ τό γε 
ι » 

νοντες ἅμα τοῦ καλῶς τὴν αἰτίαν ἀρχὴν εἶναι τῶν ὄντων 

ὑποκείμενον αὐτὸ ποιεῖ μεταβάλλειν ἑαυτό" λέγω δ᾽ οἷον 
ὅτε τὸ ξύλον ὅτε ὁ χαλκὸς αἴτιος τῇ μεταβάλλειν ἑκώτε- ὑποπτεύσειε δ᾽ ἄν τις Ἡσίοδον πρῶτον ζητῆσαι τὸ τοιοῦ- ὁ 
ρὸν αὐτῶν, ὀδὲ ποιεῖ τὸ μὲν ξύλον κλίνην ὁ δὲ χαλκὸς ὠν- τον, κἀν εἴ τις ἄλλος ἔρωτα ἢ ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς οὖσιν ἔθη- 
δριάντα, ἀλλ᾽ ἕτερόν τι τῆς μεταβολῆς αἴτιον. τὸ δὲ τῦτο 25 κεν ὡς ἀρχήν, οἷον καὶ Παρμενίδης" οὗτος γὰρ κατα» 
Ὀπεῖν ἐςὶ τὸ τὴν ἑτέραν ἀρχὴν ζητεῖν, ὡς ἄν ἡμεῖς φαΐ;- σκευάζων τὴν τοῦ παντὸς γένεσιν “πρώτιστον μέν" φησν 

“ ΠΕ: Δ ὦ ΄ ε ὲ .- ΄ ἢ ᾿ τ θ Ἂς ,, ΄ἴ » ε ,’ ψε): οΝὖ' Δ μεν, ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως. οἱ μὲν ἦν πάμπαν ἐξ ὠρ- “ἔρωτα θεῶν μητίσατο πάντων," Ἡσίοδος δὲ “πάντων μὲν 
“.: ΄ὔ πον εθόδι Ἂν ΄ " ΄ , 7 ἔ; ᾽ »,.,,δ, Κὶ αινν 7 ᾽ δ᾽ 

χῆς ἁψάμενοι τῆς μεθόδου τῆς τοιαύτης καὶ ἕν φάσκοντες πρώτιςᾳ χάος γένετ᾽, αὐτὰρ ἔπειτα γαῖ᾽ εὐρύςερνος, ἡ 
εἶναι τὸ ὑποκείμενον ὀθὲν ἐδυσιχέραναν ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽ ἔνιοί ἔρος, ὃς πάντεσσι μεταπρέπει ἀθανάτοισιν," ὡς δέον ἐν τοῖς 

“ἃ ’ὔ 2 « .«Ν , “ ᾿ κ᾿ τ ,ὔ Ε ν»., ΄ ͵ὕ Ν ,ὔ γε τῶν ἣν λεγόντων, ὥσπερ ἡττηθέντες ὑπὸ ταύτης τῆς ἴη- 30 σιν ὑπάρχειν τιν᾽ αἰτίαν ἥτις κινήσει καὶ συνάξει τὰ πρά- 
τήσεως, τὸ ἣν ἀκίνητόν φασιν εἶναι καὶ τὴν φύσιν ὅλην οὐ γματα. τότες μὲν ὄν πῶς χρὴ διανεῖμαι περὶ τῷ τίς πρῶ- 
μόνον κατὰ γένεσιν καὶ φθοράν (τῖτο μὲν γὰρ ὠρχαῖϊόν τε τος, ἐξέξω κρίνειν ὕςερον" ἐπεὶ δὲ καὶ τἀναντία τοῖς ἀγα" 
καὶ πάντες ὡμολόγησαν) ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἄλλην με- ᾿θοῖς ἐνόντα ἐφαίνετο ἐν τῇ φύσει, καὶ οὐ μόνον τάξις καὶ 

ἔθεσαν, καὶ τὴν τοιαύτην ὅθεν ἡ κίνησις ὑπάρχει τοῖς ὕσιν. 

, 

4. ἰτύγχανεν 215. Π 3. οὗτως ΑΕ}: οεἰοτί τοῦτον τὸν τρόπον. ἢ γὰρ] μὲν γὰρ ΕΤΉ»ΕΣ, δ᾽ οὖν ΕΠ. ἢ 6. πρώτων 5758, ἢ 1. 
Δἰτετυπι οπὶ .“΄. 9. προσϑὰς ΕΥ̓ 4ΕΡΕΡ. ἢ" 40. ὃ οπι .45. ἢ 12. τούτων Η75. ἢ 43. φησι οτχὰ 2᾽, {Π 16. μένειν {ν. ἢ 11. μένν 
ΗΠ“. νοήσεμν ΗΕ, εἶναι νομίσεμν Τ. ἃ ἄν ἀπο αἰτίαν ἢ, οπι “445. 418. λεγ.Ἶ πρϑαγομένην 75. }} 20. γένεσις καὶ φθορὰ .45. αὶ 21. 

τε (Ἀν, ἢ 23. αἴτιον Η4Ε1. 1 25. ἴδιον Ἦπ. 1} 28. τῆς τοιαύτης μεθόδου Η“. )ς καὶ ταύτης, ἤτοι τῆς φυσικῆς τῆῶγγο ἘΞ. {Π29. ἐδυσχ. ἐν 

ἑαυτοῖς 4ΕΣ, ἢ 30. γε οἵα "75. ὑπ᾽ αὐτῆς 1). 1 32. τῦτο --- 33. ὡμολέγησαν οἷα “4. ἢ 32. τε οἵη ΖΤ. ἢ 33. ἄλλην οἵα 3221... 

4. ἅπασαν “4. [ καὶ -- ἔξτν οτν “45. {Ὁ] ἂν μόνον ΕΤ5Ε5. 1] 2. ἰδεῖν 45Ε}, 1} 8. εἰ ἄρα] ἐὶ 79, ἰὴ παρὼ ΕΔ, 1] 5. δὲ οὐὴ 

ΑἸΟΡΕῚ Ἱ ἰνδίχεται μᾶλλον 7“. }} τοῖς] τὸ Τ' 1] 8. ἱναντίον 75. 1 9. ὑσῶν οπι Τ. |] πάλιν] πάντες -Εὐι ᾿Π ἐπ᾿ 55. 11. Ῥοβῖ ἀρχήν “4: 

τουτέςι τὴν ποιητικὴν τούτων εὖ ἔχειν καὶ καλῶς. || γὰρ] μὲν 574. }} 13. ἄλλο τι τῶν 45. ἢ] ἐκείνως εἰκὸς οἰηθῆναι ΕΤΗ͂ ΕΣ ἢ 414. τῇ εὐά 

“45. ἃ 15. ἔχειν ΕΞΤΗ ΒΆΡΟΣ, ᾿ δ᾽ εἶ τις Ἐπ. ὃς καὶ νοῦν δ᾽ εἴ τις τλᾶγρο Ε. ᾿} ἱνεῖαι ἘΤ. 4", ἣν εἶναι τὸ Κλ: σεἰεγὶ εἶναι. ἡ 16. τοῖν 

οαι Ἐ5810!. ἢ τὸ 45. καὶ τὸ “445: ςεἴοι! καὶ τῷ. 17. πάσης οἵα 722. ἢ] οἰκῆ 5. ἢ 18. μὲν οαι Τ' 19, αἴτιον Ἐ. ἢ δ᾽ ἂν ἔχῃ Μ΄" 

Ἑ1. ἢ ὁ κλαζομόιος ἑρμότιμος 5. 21. τῷ Η“. 11 τὴν οπι 115. Π 22. ης καὶ ἔθεσαν τὴν τοιαύτην, εἶτα ὅθεν ἡ κίησις τπαγρὸ Ἐ. ᾿ 25. 

οὗτος γὰρ 4, καὶ γὰρ ὕτως Εδ: οσεἴει! καὶ γὰρ ὑτος, ἢ 26. πρῶτον ΕΗ5445Ε:. || 21. δὶ] μὲν Η75. ἢ 28. αὐτὸ 25. 1 γία ὙΙΣ Ει 

29. ἴρως 5.4), 1} 30. τὴν Η“.42. ἃ συνίξει ΕΤΟ ὃ 31. τότοις «45. ἢ" παρὸ Η5.Ἀ} 32. ἐπειδ᾽ 51, 



ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Α. 9088 

τὸ καλὸν ἀλλὰ καὶ ἀταξία καὶ τὸ αἰσχρόν, καὶ πλείω τὰ νοις, πυρὶ μὲν καθ᾽ αὑτό, τοῖς δ᾽ ἀντοιειμιένοις ὡς μιᾷ 

κακὰ τῶν ἀγαθῶν καὶ τὰ φαῦλα τῶν καλῶν, ἕτως ἄλλος φύτει, Υῇ τε καὶ ἀφ καὶ ὕδατι. λάβοι δ᾽ ἄν τις αὐτὸ 

τις φιλίαν εἰσήνεγκε καὶ νεῖκας, ἑκάτερον ἑκατέρων αἴτιον θεωρῶν ἐκ τῶν ἐπῶν. ὅτος μὲν ἵν, ὥσπερ λέγομεν, ὕτω τε 
τότων. εἰ γάρ τις ὠκολουθοῖ! καὶ λαμβάνοι πρὸς τὴν διά- καὶ τοσαύτας εἴρηκεν ἀρχάς" Λεύκιππος δὲ καὶ ὁ ἑταῖρος 
νοιαν καὶ μὴ πρὸς ἃ ψελλίζεται λέγων Ἐμπεδοκλῆς, εὑρή- 5 αὐτῇ Δημόκριτος ςοιχεῖα μὲν τὸ πλῆρες καὶ τὸ κενὸν εἶναί 
σει τὴν μὲν φιλίαν αἰτίαν οὖσαν τῶν ὠγαθῶν, τὸ δὲ νεῖκος ᾧασι, λέγοντες τὸ μὲν ὃν τὸ δὲ μὴ ὄν, τούτων δὲ τὸ μὲν 

τῶν κακῶν" ὥστ᾽ εἴ τις φαΐη τρόπον τινὰ καὶ λέγειν καὶ πλῆρες καὶ ςερεὸν τὸ ὄν, τὸ δὲ κενόν γε καὶ μανὸν τὸ μὴ 

πρῶτον λέγειν τὸ κακὸν καὶ τὸ ἀγαθὸν ἀρχὰς Ἐμπεδοκλέα, ὅν (διὸ καὶ οὐδὲν μᾶλλον τὸ ὃν τοῦ μὴ ὄντος εἶναί φασιν, 
τάχ᾽ ὧν λέγοι καλῶς, εἴχερ τὸ τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων αἴτιον ὅτι οὐδὲ τὸ κενὸν τῷ σώματορ), αἴτια δὲ τῶν ὄντων ταῦτα, 

αὐτὸ τἀγαθόν ἐςι καὶ τῶν κακῶν τὸ κακόν. ἧτοι μὲν οὖν, τὸ ὡς ὕλην. καὶ καθάπερ οἱ ἕν ποιῶντε; τὴν ὑποκειμένην ὑσίαν 

ὥσπερ λέγομεν, καὶ μέχρι τότε δυοῖν αἰτίαιν ἐφηψαντο ὧν τἄλλα τοῖς πάθεσιν αὐτῆς γεννῶσι, τὸ μανὸν καὶ τὸ πυ- 
ἡμεῖς διωρίσαμεν ἐν τοῖς περὶ φύσεως, τῆς τε ὕλης καὶ τῷ κνὸν ἀρχὰς τιθέμενοι τῶν παθημάτων, τὸν αὐτὸν τρόπον 
ὅθεν ἡ κίνησις, ἀμυδρῶς μένοι καὶ ἀθὲν σαφῶς, ἀλλ᾽ οἷον καὶ τοι τὼς διαφορὰς αἰτίας τῶν ἄλλων εἶναί φασιν. ταύ- 
ἐν ταῖς μάχαις οἱ ἀγύμναςοι ποιῶσιν" καὶ γὰρ ἐκεῖνοι περι. τας μώτοι τρεῖς εἶναι λέγουσι, σχῆμα τε καὶ τάξιν καὶ 
φερόμενοι τύπτουσι πολλάκις καλὰς πληγάς, ὠλλ᾽ οὔτε 15 θέσιν" διαφέρειν γάρ ᾧασι τὸ ὃν ῥυσμῷ καὶ διαθιγῇ καὶ 
ἐκεῖνοι ἀπὸ ἐπιστήμης οὔτε οὗτοι ἐοίκασιν εἰδόσι λέγειν ὅ τι τροπῇ μόνον. τούτων δὲ ὁ μὲν ῥυσμὸς σχῆμα ἐστιν, ἡ δὲ 
λέγουσιν" σχεδὸν γὼρ ἐθὲν χρώμενοι φαίνονται τότοις ἀλλ’ διαθιγὴ τάξις, ἡ δὲ τροπὴ θέσις" διαφέρει γὰρ τὸ μὲν Αὶ 
ἃ κατὰ μιχρέν. ᾿Αναξαγόρας τε γὰρ μηχανῇ χρῆται τῷ τῷ Ν σχήματι, τὸ δὲ ΑΝ τοῦ ΝΑ τάξει, τὸ δὲ Ζ τοῦ Ν 
γνῷ πρὸς τὴν κοσμοποιίαν, καὶ ὅταν ὠπορήσῃ διὰ τίν᾽ αἰτίαν θέσει. περὶ δὲ κινήσεως, ὅθεν ἢ πῶς ὑπάρχει τοῖς ἦσι, καὶ 

ξ ἀνάγκης ἐστί, τότε παρέλκει αὐτόν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις 20 τοι Ξεραπλησίως τοῖς ἄλλοις ῥαθύμως ΘΙ Αν, περὶ μὲν 

πάντα μᾶλλον αἰτιῶται τῶν γιγνομένων ἢ νῦν. καὶ Ἔμ- ἵν τῶν δύο αἰτιῶν, ὥσπορ λέχομεν, ἐπὶ τοσῦτον ἔοικεν ἔζη- 
πεδοκλῆς ἐπὶ πλέον μὲν τούτου χρῆται τοῖς αἰτίοις, ὁ μὲν τῆσθαι παρὰ τῶν πρέτερον. 

ὅθ᾽ ἱκανῶς, ὅτ᾽ ἐν τότοις εὑρίσκει τὸ ὁμολογόμενον. πολ- ἜΝν δὲ τότοις καὶ πρὸ τότων οἱ καλύμενοι Πυθαγόρειοι 5 

λαχῇ γῦν αὐτῷ ἡ μὲν φιλία διακρίνει, τὸ δὲ νεῖκος συγ- τῶν μαθημάτων ἁψάμενοι πρῶτοι ταῦτα προήγαγον, καὶ 

κρόει. ὅταν μὲν γὰρ εἰς τὼ στοιχεῖα διίςηται τὸ πᾶν ὑπὸ 25 ἐτραφέτες ἐ ἐν αὐτοῖς τὰς τούτων ὀρχὰς τῶν ὄντων ἀρχὰς 
τοῦ νείκους, τό τε τῦρ εἰς ἐν συγκρίνεται καὶ τῶν ἄλλων. ῴήθησαν εἶναι πάντων. ἐπεὶ δὲ τούτων οἱ ἀριθμοὶ φύσει 
στουχαίων᾽ ἕκαστον" ὅταν δὲ πάλιν πάντα ὑπὸ τῆς φιλίας πρῶτοι, ἐν δὲ τοῖς ἀριθμοῖς ἐδύκουν μοριὸ ὁμοιώματα, 
συνίωσιν εἰς τὸ ἕν, ἀναγκαῖον ἐξ ὲ ἑκάςου τὰ μόρια διακρί πολλὰ τοῖς σι καὶ γιγνομένοις, μᾶλλον ἢ ἐν πυρὶ καὶ γῇ 

γεσῆαι πάλιν. Ἔμποκλὴε μὲν ὅν χαρὼ τὸς πρότερον πρῶ- καὶ ὕδατι, ὅτι τὸ μὲν τοιονδὶ τῶν ὠριθμῶν πάθος δικαιοσύνη, 

τος ταύτην τὴν αἰτίαν διελὼν εἰσήνεγκεν, οὐ μίαν ποιήσας 30 τὸ δὲ τοιονδὶ ψυχὴ καὶ νᾶς, ἕτερον δὲ καιρὸς καὶ τῶν ἀλ- 

τὴν τῆς κινήσεως ἀρχὴν ἀλλ᾽ ἑτέρας τε καὶ ἐναντίας. ἔτι λων ὡς εἰκεῖν ἕκαςον ὁμοίως" ἔτι δὲ τῶν ἁρμονικῶν ἐν ἀριθ- 

δὲ τὰ ὡς ἐν ὕλης εἴδει λεγόμενα ςοιχεῖα τέτταρα πρῶτος μιοῖς ὁρῶντες τὰ πάθη καὶ τὸς λόγας, ἐπειδὴ τὰ μὲν ἄλλα 
εἶπεν ὦ μὴν χρῆταί γε τέτταρσιν, ἀλλ᾽ ὡς δυσὶν ἦσι μό- τοῖς ἀριθμοῖς ἐφαίνετο τὴν φύσιν ἀφωμοιῶσθϑαι πᾶσαν, οἱ 

3. καὶ τὸ νεῖκος ἑκάτερον ἑἱκατέρφω 1“. ἢ ἃ. λαμβάνει 795.13. ἢ 6. οὖσαν οτγα Η4Ε". 1 1. ὡς Ἠδ. 1} καὶ λέγειν καὶ οἵὰ 75. }} 9. 

πάντων «45. ἢ 10. αὐτῷ Τ΄ ] καὶ -- κακόν οπὶ 4). ἢ 11. δυοῖν «45: νυϊχο δνεῖν.  ἐφήψαντο οτλ “4, αυἱ ἡμμένοι φαύνονται ροβὲ φύ- 
σενς. ἢ ὡς Τ΄ ἢ 16. αὐτοὶ 7. ἢ εἰδέναι, οπιΐδ5ο λέγειν, “46, 1} δ τι) ἃ 575. 18. ἢ ὁπν 15, ἢ τμὰρ οπὶ Π75. ἢ} 19. καὶ ὅταν ἀπορήσῃ] 

ὅταν γὰρ ἀπορήσει Η5, ὅταν ἀπορήση γὰρ ΕἼ. ἢ διὰ --- 20. ἐστί οτχ .45 οἱ χραγᾷο Ε. ᾿ὶ 20. ἕλκει ΤΕ" εἱ ργ Ἐ. ἢ 22. ἐπὶ] δὲ 
ξεὶ Υ, μὶν πρὸς ΗΠ. ἢ χρῆται τούτου “«4᾽, τούτω χρῆται 15. ἢ 23. ἱξευρίσκει ,45..}} 25. δίςαται ΗΠ. } 26. τότε τὸ ΕΥ͂. Π εἰς ἣν οι 
Τ. ἵ 27. πάλιν οπι “5. ἢ πτώτα οὐ ἈΕῚ. ἡ 28. ἐξ οπι 375. ἢ 29. τὰς] τὸ “45. { 31. τῆς] τε 7. Ἐ 33. μότον Η583. 

2. καὶ Ῥοϑὶ τε οπῃ 5285. Ἰ 8. ὕτως Τ΄ 1 ἀ. τοιαύτας 75. ᾿ 6. λέγοντες τὸ “45: σεἰεγὶ λέγοντες οἷον τὸ, 7. τε Ε, οἵα 194 

ἘΠ. ἢ καὶ μανὸν οπα “45. ἢ 9. ταῦτά γε ὡς “45, ταῦτά απῖς τῶν Τ. ἴ 10. ὕλη 55Ε5. ῃ 11. αὐτοῖς ΕἸ. α 12. ποώμενοι “5. ἢ τῶν 

᾿ παϑημάτων τὶς ἀρχάς 44". ἢ 415. διαφέρει ἘΠΕ". ΠΠ φησι ΕΗ“. καὶ ῥοισμῶ «4. ἢ διαθηγῇ ΕΤΈ!. ἢ 16. ῥοισμὸς “45. ἢ 117. γὰρ οἵα 
ἮΠ“5.1ἃἴ 20. ἀφῆσαν Ἐλ. ᾿ 21. ἵν τούτων τῶν ΕΔ, 1 22. παρὰ τῶν κἀὰ .4᾽. | 2΄. πρῶτον Τ4,445. ἢ ταῦτά τε πρ «450, ΠΠ προῆγον 

ἙΤΗ“ΕΣ. ἢ 25. τῶν] τὰς .8. τῶν ὄντων ἀρχὼς οπι “4᾽, ἢ 27. τοῖς ἀριθμοῖς} τούτοις “45. ἢ 30. Ψυχή τε καὶ “45, 1} 31. ἁρμονιῶν 5.15 

Δ4ΟἸΕΙ. ἃ 32. τὼ πάθη} καὶ τὰ πάθη 575. 1 33. ἐφαίνοντο 445, 1] τὴν φύσιν οἵα 5.8} 0", ἢ ἀφομοιῶσθαι «45, ἀφομοιωθῆναι Ἐ5.8 0". ἢ 
πᾶση Ε51.“85. 
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δ᾽ ἀριθμοὶ πάσης τὴς φύσεως πρῶτοι, τὰ τῶν ἀριθμῶν ςοῖ- 
χεῖα τῶν ὄντων στοιχεῖα πάντων εἶναι ὑπέλαβον, καὶ τὸν 

ὅλον οὐρανὸν ἁρμονίαν εἶναι καὶ ἀριθμόν" καὶ ὅσα εἶχον 

ὁμολογόμενα, δεικνύναι ἕν τε τοῖς ἀριθμοῖς καὶ ταῖς ἁρμο- 

νίαις πρὸς τὰ τοῦ ὑρανᾷ πάθη καὶ μέρη καὶ πρὸς τὴν ὅλην 
διακόσμησιν, ταῦτα συνώγοντες ἐφήρμοττον. κἀν εἴ τί πε 
διέλειπε, προσεγλίχοντο τῇ συνειρομένην πᾶσαν αὐτοῖς εἶναι 

τὴν πραγματείαν. λέγω δ᾽ οἷον, ἐπειδὴ τέλειον ἡ δεκὰς 

εἶναι δυκεῖ καὶ πᾶσαν περιειληφέναι τὴν τῶν ἀριθμῶν φύ- 

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Α. 

-“ »"Ἢ7. ΄ ,ὔ λ “ τῶν λοιπῶν, οἱ δὲ Πυθαγόρειοι καὶ πόσαι καὶ τίνες αἱ ἐναν- 
’ ᾽ ΄ ᾿Ὶ ὲ ψνἤἍ ᾽ - “ 

τιώσεις ἀπεφήναντο. παρὰ μὲν δν τότων ἀμφοῖν τοσοῦτον 
Υ̓͂ - ΄ “ 
ἔστι λαβεῖν, ὅτι τἀναντία ἀρχαὶ τῶν ὄντων" τὸ δ᾽ ὅσαι 

ν΄ ε έ ὴ , “ »» ν Ἔ ὠ ᾿ παρὰ τῶν ἑτέρων, καὶ τίνες αὗταί εἰσιν. πῶς μέντοι πρὸς 
Ν » 2» - 

5 τὡς εἰρημένας αἰτίας ἐνδέχεται συναγαγεῖν, σαφῶς μὲν ἡ 
“ ᾽ ΄ὔ ᾿ ΝῚ 

διήρθρωται παρ᾽ ἐκείνων, ἐοίκασι δ᾽ ὡς ἐν ὕλης εἴδει τὰ 
,ὔ ’ὔ , 

ςοιχεῖα τάττειν" ἐκ τούτων γὰρ ὡς ἐνυπαρχόντων συνες ὦ- 
λ ΄ὔ λ Ἁ , Ν ναι καὶ πεπλάσθαι φασὶ τὰν ὑσίαν. τῶν “μὲν οὖν παλαιῶν 

᾿ ’ὔ , Α. - " , ᾽ 3» « 
καὶ πλείω λεγόντων τὰ ςοιχεῖα τῆς φύσεως ἐκ τότων ἱκα- 

΄ ΟΣ ,, " ΤΥ Ψ ΟΝ ν ᾽ λ ω 
σιν, καὶ τὰ φερόμενα κατὼ τὸν ὑρανὸν δέκα μὲν εἶναί φα- 10 νόν ἐςι θεωρῆσαι τὴν διάνοιαν" εἰσὶ δέ τινες οἱ περὶ τῇ παν- 

Ψ ͵7 - “ Ν “ 

σιν, ὄντων δὲ ἐννέα μόνον τῶν φανερῶν διὰ τοῦτο δεκάτην 
ΝῚ » " ΔΑ, ΄ Δ ΄ 8....κ τὴν ἀντίχθονα ποιοῦσιν. διώρισται δὲ περὶ τούτων ἐν ἑτέροις 

ἴ ὐῆς. .λ ὔ ᾽ 2 ᾿Ὶ ΄ } ΄ὔ »ν 7» ἡμῖν ἀκριβέςερον. ἀλλ᾽ ὃ δὴ χάριν ἐπερχόμεθα, τῦτό ἐς!ν, 
΄ λᾶϊ Ὶ ᾿ ΄ ὁ , θέ Ν ὅπως λάβωμεν καὶ παρα τούτων τίνας εἶναι τιθέασι τὰς 

Ν ΕῚ Υ͂ ᾽, ,, 5 δ τὸς ὡς ἂν μιᾶς ὕσης φύσεως ἀπεφήναντο, τρόπον δὲ ἡ τὸν 
2 ᾺΝ, ΄ “2 ων »" γ - Α " ἤ ᾿ αὐτὸν πάντες οὗτε τοῦ καλὼς ὅτε τὰ κατὰ τὴν φύσιν. εἰς 
νι φγῃ ν -»"Ἢ , »Ἢ ᾽ν. ᾽ “ ὔ ὶ 

μὲν ὃν τὴν νῦν σκέψιν τῶν αἰτίων ὑδα μῶς συναρμόττει περ 
Ψ ἂν ἃ Ψ το ν δ “ , ἂ ε αὐτῶν ὁ λόγος" καὶ γὼρ ὥσπερ ἔνιοι τῶν φυσιολόγων ἕν ὑπο- 

ἀρχὰς καὶ πῶς εἰς τὼς εἰρημένας ἐμπίπτυσιν αἰτίας. φαί- 15 θέμενοι τὸ ὃν ὅμως γεννῶσιν ὡς ἐξ ὕλης τῷ ἑνός, ἀλλ᾽ ἔτι 
λ ν Γ 

νονται δὴ καὶ οὗτοι τὸν ἀριθμὸν νομίζοντες ἀρχὴν εἶναι καὶ 
Δ » “ΜΝ “ 

ὡς ὕλην τοῖς ὅσι καὶ ὡς πάθη τε καὶ ἕξεις, τῷ δὲ ἀριθμοῦ 
.» ΄ Υ νων ,ὕ , δὲ τὲ αὲ ςοιχεῖα τό τε ἄρτιον καὶ τὸ περιττόν, τύτων δὲ τὸ μὲν πε- 

Υ ὰ ΄ περασμένον τὸ δὲ ἄπειρον, τὸ δ᾽ ἕν ἐξ ὠμφοτέρων εἶναι τό- 

΄ ι μ , Δ ἢ ν 7 εξ" βὸν τρόπον ὅτοι λέγυσιν" ἐκεῖνοι μὲν γὰρ προς ιθέασι κίνησιν, 
“,,."ὕὔ ᾿ » τ Δ ν --Ἕ 7 ᾿ ᾿ 

γεννῶντές γε τὸ πᾶν, ὅτοι δὲ ἀκίνητον εἶναί φασιν. οὐ μὴν 
᾽ Ν δὰ ον » “΄΄Ἱ''» “" “Ψῦ. »ν 
ἀλλώ τοσουτὸν γε οἰκεῖόν ἐστι τῇ νῦν σκέψει. Παρμενίδης 

᾿ Ν ἣς Ν Ν 
μὲν γὰρ ἔοικε τῇ κατὰ τὼν λόγον ἑνὸς ἅπτεσθαι, Μέλισσος 

τῶν (καὶ γὰρ ἄρτιον εἶναι καὶ περιττόν), τὸν δ᾽ ἀριθμὸν ἐκ 20 δὲ τοῦ κατὰ τὴν ὕλην" διὸ καὶ ὁ μὲν πεπερασμένον, ὁ δ᾽ 
τοῦ ἑνός, ἀριθμοὺς δέ, καθάερ εἴρηται, τὸν ὅλον οὐρανόν. 

ἕτεροι δὲ τῶν αὐτῶν τότων τὼς ἀρχὰς δέκα λέγυσιν εἶναι 
τὰς κατὰ συςοιχίαν λεγομένας, πέρας καὶ ἄπειρον, περιτ- 

Ν Δ Ὗἑ' ὰ » Ν ᾽ ΄ Υ τὸν καὶ ἄρτιον, ἕν καὶ πλῆθος, δεξιὸν καὶ ἀριστερόν, ἄρρεν 

ἄπειρόν φησιν εἶναι αὐτό" Ξενοφάνης δὲ πρῶτος τύτων ἕν 
σας (ὁ γὰρ Παρμενίδης τότα λέγεται μαθητής) ὑϑὲν διεσα- 
φήνισεν, ὑδὲ τῆς φύσεως τύτων ῥδετέρας ἔοικε θιγεῖν, ἀλλὰ 

εἰς τὸν ὅλον οὐρανὸν ἀποβλέψας τὸ ἕν εἶναί φησι τὸν βεόν. 
» δ 

καὶ θῆλυ, ἠρεμῶν καὶ κινόμενον, εὐθὺ καὶ καμπύλον, φῶς 25 οὗτοι μὲν ἦν, καθάπερ εἴπομεν, ἀφετέοι πρὸς τὴν νῦν παν 
καὶ σκότος, ἀγαθὸν καὶ κακόν, τετράγωνον καὶ ἑτερόμηκες. 

ὅνπερ τρόπον ἔοικε καὶ ᾿Αλχμαίων ὁ Κροτωνιάτης ὑπολα-- 

βεῖν, καὶ ἔτοι ὅτος παρ᾽ ἐκείνων ἢ ἐκεῖνοι παρὰ τότε παρέ- 

λαβον τὸν λόγον τῦτον" καὶ γὰρ ἐγένετο τὴν ἡλικίαν ᾿Αλκχ- 

ροῦσαν ζήτησιν, οἷ μὲν δύο καὶ πάμπαν ὡς ὄντες μικρὸν 
ἀγροικότεροι, ψενοφάνης καὶ Μέλισσος" Παρμενίδης δὲ 

μᾶλλον βλέκων ἔοικέ που λέγειν" παρὰ γὰρ τὸ ὃν τὸ μὴ 
ὃν οὐθὲν ἀξιῶν εἶναι, ἐξ ἀνάγκης ἣν οἴεται εἶναι τὸ ὃν καὶ 

μαίων ἐπὶ γέροντι Πυθαγόρᾳ, ἀπεφήνατο δὲ παραπλησίως 30 ἄλλο ἀθέν (περὶ Ὁ σαφεςέρως ἐν τοῖς περὶ φύσεως εἰρήκα- 
τότοις" φησὶ γὼρ εἶναι δύο τὰ πολλὰ τῶν ἀνθρωπίνων, λέ- 

Ν ᾿ τ ᾽ - ςς 7 ᾽ Χ 
ων τὰς ἐναντιότητας οὐχ, ὥσπερ οὗτοι διωρισμέίνας ἀλλὰ 

᾿ φ Ν ΑΛ ᾿ ΄, ᾽ Ν τὰς τυχούσας, οἷον λευκὸν μέλαν, γλυκὺ πικρόν, ἀγαθὸν 
κακόν, μικρὸν μέγα. οὗτος μὲν ἦν ἀδιορίςως ἐπέρριψε περὶ 

μεν), ἀναγκαζόμενος δ᾽ ὠκολυθεῖν τοῖς φαινομένοις, καὶ τὸ 
ἂν μὲν κατὰ τὸν λόγον, πλείω δὲ κατὰ τὴν αἴσθησιν ὑπο- 

λαμβάνων εἶναι, δύο τὼς αἰτίας καὶ δύο τὰς ᾿ἀρχὰς πάλιν 

τίθησι, θερμὸν καὶ ψυχρόν, οἷον πῦρ καὶ γὴν λέγων" τού- 

2. ὑπέλαβον εἶναι 48, 1 3. εἶχεν 8.110", ᾿ Δ. δεικνύναι οτα «4. ἢ 5. ἄλλην ΤῊ“Ε5. ἢ 6. πν οἵὰ «4. Π 7. διέλιτε 56:Ὲ5, 

διέλιπον Τ΄Ό προσεπεγλίχοντο Ἐ. [[ συνηρημένην 8.8 5, συνηρμοσμέτην «ἘΠ. ΠΠ εἶναι πᾶσαν αὐτοῖς 7, αὐτοῖς πᾶσαν εἶναι 7,15. 1 8. οἷον οἵα 

Η“. 1 9. ἕἶναι --- φύσιν οτι “45. 1] 10. καὶ τὰ φ.] καταφερόμενα 3. 1 11. μόνων ΕΗΠ5.13, μὶν μόνον σ΄. ΠΠ 46. δὲ 4283. ἢ 18. τε 
δὐά .45.. {ἄπειρον τὸ δὲ πεπερασμένον 45. 20, καὶ -- περιττόν οπὶ «45, ἃ 21. ἀριθμὲν .5. } 238. συςοιχείαν ΤΙ 45. ἢ 23 --- 26. κὼ 

οὐά .45. 1] 29. ἐγίνετο (Ὁ. ἐγένετο τὴν ἡλικίαν εἰ 30. ἐπὶ γέροντι Πυθαγόρα δἰ δὲ οπι «15. 34. λέγω Ο᾽. || 32. διωρισμένως 5.8}. 
84. μέγα μικρόν δι ἢ οὕτως Εὖ. 1 ἕν οπχ Εδ. 1 ἀπέρριψε ΟΕ". 

2. ἀμφοῖν μὲν τοσοῦτον. 4". Π 3. τὸ --- ἅ, ἑτέρων οὐχ «45. [ 4. περὶ ΕΔ. Ἰ 5. συναγαγεῖν “«4᾽: οεἰοτὶ συνάγειν. ἴ 8. φησὶ ΤΌ". 

9. τὰ ςοιχξῖα λεγόντων ἘΒΤΗ ΕΣ. Ὁ 11. φύσεως ογὰ .5, τῆς φύσεως Τ΄ ἢ 42. τὴν οπι 575Ε5. 47. γε οταὰ 57.45. 1 19. γὰρ οι 

5.; τὸν οπα ΤΉ ΑΜ ΕῈ. || 22. παρμενίδης ὃς τότν ΕΤΕΦ. ἢ διεσάφησεν Τ΄ | 23. ὅτε (δ. ΠΠ τύτων ροϑὲ ἔοικε 4). {θιγεῖν ἀπτς ἔοικε 
58 0᾽, 1 24. ὅλον τὸν ΕἘδ. Ϊ τὸν θεόν οτὰ «45. ᾿ἰ 25. οὕτω Τ΄ [| ἀφετείναντο 5.8}, ἀπεφήναντο ΟΡ, ἢ παροῦσαν δὐὰ .45. 1} 28. βλέ- 

πὼν οὐχ Ἐ. Ἰϊ τὺ λέγειν ἔοικε ΕΡ, 11 30. σαφέξερον Τι45. ᾿] 32. τὸν οἵα Τ΄ ἢ ὑπολαβὼν “45. || 38. τὰς δεῖς ἀρχὼς ογα .4. [1 τίθησι 
πάλιν 5816:͵ 
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τῶν δὲ κατὰ μὲν τὸ ὃν τὸ θερμὸν τάττει, θάτερον δὲ κατὰ 
Ν ΝΟΥ͂ ᾽ Ψ ἰωὸ ᾽ Ὶ Δ τὸ μὴ ὄν. ἐκ μὲν οὖν τῶν εἰρημένων καὶ παρὰ τῶν συνη- 

δρευκότων ἤδη τῷ λόγῳ σοφῶν τοσαῦτα παρειλήφαμεν, 
παρὰ μὲν τῶν πρώτων σωματικήν τε τὴν ἀρχρῖν (ὕδωρ γὰρ 

,»ν ν Ρ 7 ᾽» νι.» ᾿ ΄ 
καὶ πῦρ καὶ τὰ τοιαῦτα σώματά ἐστιν), καὶ τῶν μὲν μίαν 5 

τῶν δὲ πλείους ἀρχὰξ τὰς σωματικάς, ἀμφοτέρων μέντοι 

ταύτας ὡς ἐν ὕλης εἴδει τιθέντων, παρὰ δέ τινων ταύτην τε 
. 2... ἢ Ἁ ΄ ΟΝ : Γιὰ 

τὴν αἰτίαν τιθέντων καὶ πρὸς ταύτῃ τὴν ὅθεν ἡ κίνησις, καὶ 

ταύτην παρὰ τῶν μὲν μίαν παρὰ τῶν δὲ δύο. μέχρι μὲν 
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ρὸν οὕτως ὑπέλαβεν" Σωκράτους δὲ περὶ μὲν τὰ ἠθικὼ- 

πραγματευομένε, περὶ δὲ τῆς ὅλης φύσεως ἀθέν, ἐν μέντοι 

τούτοις τὲ καθόλου ζητῆντος καὶ περὶ ὁρισμῶν ἐπις σαντος 

πρώτου τὴν διάνοιαν, ἐκεῖνον ἀποδεξάμενος διὰ τὸ τοιοῦτον 

ὑπέλαβεν ὡς περὶ ἑτέρων τῦτο γινόμενον καὶ ἡ τῶν αἰσθη- 

τῶν τινός" ἀδύνατον γὰρ εἶνωι τὸν κοινὸν ὅραν τῶν αἰσθητῶν 
τινός, ἀεὶ γε μεταβαλλόντων. ἧτος μὲν ἦν τὰ τοιαῦτα τῶν 

ὄντων ἰδέας προσηγόρευσε, τὰ δ᾽ αἰσθητὰ νκαρὼ ταῦτα καὶ 
κατὰ ταῦτα λέγεσθαι πάντα" κατὰ μέθεξιν γὰρ εἶναι τὰ 

οὖν τῶν ᾿Ιταλικῶν καὶ χωρὶς ἐκείνων μετριώτερον εἰρήκασιν τ0 πολλὰ τῶν συνωνύμων τοῖς εἴδεσιν. τὴν δὲ μέθεξιν τὔνομα 
αἱ ἄλλοι περὶ αὐτῶν, πλὴν ὥσπερ εἴπομεν, δυοῖν τε αἰτίαιν 
τυγχάνουσι κεχρημένοι, καὶ τύότων τὴν ἑτέραν οἱ μὲν μίαν 
εἱ δὲ δύο ποιῶσι, τὴν ὅθεν ἡ κίνησις" οἱ δὲ Πυθαγόρειοι δύο 

μὲν τὰς ἀρχὼς κατὰ τὸν αὐτὸν εἰρήκασι τρόπον; τοσοῦτον 

μόνον μετέβαλεν' οἱ μὲν γὰρ Πυθαγόρειοι μιμήσει τὰ ὄντα 
᾿ ἱ «ἢ “ Η .“ ΄ ᾿. ἣ 4 

φασὶν εἶναι τῶν ὠριθμῶν, Πλάτων δὲ μεθέξει, "τἄνομα με- 

ταβαλών. τὴν μώτοι γε μέθεξιν ἢ τὴν μίμησιν, ἥτις ἂν εἴη 
- ΠΩΣ ᾽ - 2 - - Γ ᾿ ΝῚ ν ᾽ ΝΑῚ 

τῶν εἰδῶν, ἀφεῖσαν ἐν κοινῷ ζητεῖν. ἔτι δὲ παρὼ τὰ αἰσθητὼ 
ἃ -“ ν »-»“ δὲ προσεπέθεσαν, ὃ καὶ ἴδιόν ἐστιν αὐτῶν, ὅτι τὸ πεπερασ- ι6 καὶ τὰ εἰδὴ τὰ μαθηματικὰ τῶν πραγμάτων εἶναί φησι 

᾿ »}»ῈῈῪ αἱ νὰ ᾿ ς έ Ν » 
μον καὶ τὸ ἀπειρον καὶ τὸ ἕν οὐχ, ἑτέρας τινὰς φήθησαν 

,, Φ “Αι »ν κ᾿ “ [4 Π ΡΟΝ 
εἶναι φύσεις, οἷον πῦρ ἢ γῆἔν ἤ τι τοιῦτον ἕτερον, ἀλλ᾽ αὐτὸ 

ν ψ γνν νὰ ΠἘΠοΠν . ἂν ͵ὔ - 
τὸ ἄπειρον καὶ αὐτὸ τὸ ἐν οὐσίαν εἶναι τούτων ὧν κατηγο- 
ΩΣ ὃ Ἁ Ὶ ᾿ 86 ἈΝ - Ἁ ἝΡΕΙ ἃς ἁ ’ὔ ’ὔ δ 
βύσται, ὁιὸ καὶ ἀριθμὸν εἰναὶ τὴν οὐσίαν ἁπάντων. περί τὲ 

μεταξύ, διαφέροντα. τῶν μὲν αἰσθητῶν τῷ ἀΐδια καὶ ἀκί- 
γητα εἶναι, τῶν δ᾽ εἰδῶν τῷ τὼ μὲν πόλλ᾽ ἅττα ὅμοια εἶναι 

τὸ δὲ εἶδος αὐτὸ ἣν ἕκαστον μόνον. ἐπεὶ δ᾽ αἴτια τὰ εἴδη 
τοῖς ἄλλοις, τἀκείνων ςοιχεῖα, πάντων ψήθη τῶν ὄντων εἶναι 

ὔ φΦ »" ᾽ ΄ὔ ΝΥ ’’ Ὶ ὲ .- ᾽» - « , ἦ᾿ ΤΥ. Ν ὔ . Ὶ δ Ν “, 

τύτων ὃν τῦτον ἀπεῴφηναντο τὸν τρόπον, καὶ περὶ τῇ τί ἐςιν 20 στοιχεῖα. ὡς μὲν οὖν ὕλην τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν εἰναι 

ἤρξαντο μὲν λέγειν καὶ ὁρίζεσθαι, λίαν δ᾽ ἁπλῶς ἐπραγμα- 
, ἢ “ .» ’ - Σ᾽ «(ἢ 

τεύθησαν. ὡρίζοντό τε γὰρ ἐπιπολαίως, καὶ ᾧ πρώτῳ ὑπάρ- 
ξειεν ὁ λεχθεὶς ὅρος, τὰτ᾽ εἶναι τὴν ὑσίαν τῇ πράγματὸς ἐνό- 
μίζον, ὥσπερ εἴ τις οἴοιτο ταὐτὸν εἶναι διπλάσιον καὶ τὴν 

ἀρχώς, ὡς δ᾽ ὑσίαν τὸ ἐν" ἐξ ἐκείνων γὰρ κατὰ μέθεξιν τῷ 
ἑνὸς τὰ εἴδη εἶναι τὸς ἀριθμύές. τὸ μέντοι γε ἐν ἀσίαν εἶναι, 

Ὶ ν νι “ έ Ἀ λέ Ἷ [4 , - καὶ μὴ ἕτερόν γέ τι ὃν λέγεσθαι ἕν, παραπλησίως τοῖς Πυ- 
θαγορείοις ἔλεγε, καὶ τὸ τὸς ὠριθμὲς αἰτίες εἶναι τοῖς ἄλλοις ᾿ 

δυάδα, διότι πρῶτον ὑπάρχει τοῖς δυσὶ τὸ διπλάσιον. ἀλλ᾽ 25 τῆς οὐσίας ὡσαύτως ἐκείνοις" τὸ δὲ ἀντὶ τῷ ὠπείρα ὡς ἑνὸς 

ὁ ταὐτὸν ἴσως ἐςὶ τὸ εἶναι διπλασίῳ καὶ δυάδι" εἰ δὲ μή, δυάδα ποιῶσαι καὶ τὸ ἄπειρον ἐκ μεγάλυ καὶ μικρᾷ, τῦτ᾽ 
πολλὼ τὸ ἕν ἔσται, ὃ κἀκείνοις συνέβαινεν. παρὼ μὲν οὖν ἴδιον" καὶ ὅτι ὁ μὲν τοὺς ἀριθμὲς παρὰ τὰ αἰσθηταί, οἱ δ᾽ 
τῶν πρότερον καὶ τῶν ἄλλων τοσαῦτα ἔς: λαβεῖν. ἀριβμὲς εἶναί φασιν αὐτὰ τὼ πράγματα, καὶ τὰ μαθημα- 

6 Μετὰ δὲ τὰς εἰρημένας φιλοσοφίας ἡ Πλάτωνος ἐπε- τικὰ μεταξὺ τότων οὐ τιθέασιν. τὸ μὲν ἵν τὸ ἐν καὶ τοὺς 
γένετο πραγματεία, τὰ μὲν πολλὰ τότοις ἀκολουθῆσα, τὰ 30 ἀριθμοὺς παρὼ τὰ πράγματα ποιῆσαι, καὶ μὴ ὥσπερ οἱ 

Ν »-»Σ“Ρ̓ .« 

δὰ καὶ ἴδια παρὼ τὴν τῶν ᾿Ιταλικῶν ἔχουσα φιλοσοφίαν. 
ἐκ νέων τε γὰρ συνήθης γενόμενος πρῶτον Κρατύλῳ καὶ ταῖς 

Ἂ .“ -“ 

Ἡρακλειτείοις δόξαις, ὡς ἁπάντων τῶν αἰσθητῶν ἀεὶ ῥεόν- 

Πυθαγόρειοι, καὶ ἡ τῶν εἰδῶν εἰσαγωγὴ διὰ τὴν ἐν τοῖς λό- 
γοις ἐγένετο σκέψιν (οἱ γὰρ πρότεροι διαλεκτικῆς ὁ μετεῖ- 

χον), τὸ δὲ δυάδα ποιῆσαι τὴν ἑτέραν φύσιν διὰ τὸ τοὺς 

ἀριθμὸς ἔξω τῶν πρώτων εὐφυῶς ἐξ αὐτῆς γεννάτθαι, ὥσ- 
. 

των καὶ ἐπιςήμης περὶ αὐτῶν ἀκ ὕσης, ταῦτα μὲν καὶ ὕςε- 

4. κατὰ μὲν “45: οοἴεγί τὸ μὶν κατὰ. ΠΟ 2. πεὶ ἘδΡι Πσυνεδρευκότων Ὁ, ΠΟ 83. τοσαῦτα 45: γυΐγο ταῦτα. 6. τλ. τὰς ἀρχὰς 

τὸς ΑΛῈ1, ἡ Ἴ. ὥσπερ ὕλης εἴδη Το | 8. τὴν δηῖς αἰτίαν οχ 7. ἢ 9. παρ᾽ ὧν μὶν μίαν παρ᾽ ὧν δι αὶ 10. μαλακώτερον ΑΛ εἰ 

4 Ε΄ 1141. περὶ τῶν αὐτῶν ΕΘΎΒ ΟΣ, ἢ δυεῖν 7. || τε οτὰ δ. 1 415. δὲ οαι 7. || ἐστιν αὐτῶν “45: γαυΐψο αὐτῶν ἐστίν. ἢ} 46, 

καὶ τὸ Ἦν οπὶ ΕΘΥΎΒΟΡΕΣ. || 41. φύσεις εἶναι ἘΜ. 1|Ο 49. πάντων 45. ᾿ 20. ἀπεφήναντο τῦτον δ. || 22. τε οαὰ 7. [[ πρώτως 
“45.ὺ ὑπάρξειν Υ. ἢ 23. ἱνόμιζον «48: οοἰογὶ ἐνόμισαν. ἢ 25. ὅτι 8. ΠΠ δύο “45. } 26. ἐξὶ οπι Ρ, δηῖς ἴσως μοηϊξ «45. {| 28. προ- 
τέρων ΕΡΡΈ, 1} 29. ἰγίνετο 8. ἡ 32. τε οὔχ .«4Ὁ. {[| συνήθης γενόμενος “4δ: ΟΘΙΟΥῚ συγγενόμενος, 

4. οὗτος Ε,, οὔτε 88. 1 2. μέντοι] δὲ 445. ἢ} ἃ. ἱκείων ΕΡ. 1 5. γινομένων καὶ ὁ περὶ τῶν αἰσθητῶν. ἀδύνατον «45. ἢ 6. ὅρον] λόγον 
Ἐ5ΒΛΟΡΕΣ, ἢΠ1. ὕτως δ. ΟΡ ΕΣ, ἢ τὰ μὲν ὅν 45. ἢ 10. συνωτύμων τοῖς ΑΔΕ οἵ ὃς ἘΣ: σοἰοτὶ συνωνύμων ὁμώνυμα τοῖς. Π 41. μετί- 

βαλλεν ΤΊ, μετέλαβεν ἘΣ, μεταβάλλων ἘΡ. [μίμησιν ΥΤ΄ 1 12. τύνομα μεταβαλών οπι «45. 43. γε οαι “45, Πἥτι:] τίς ἘΣ, ἢ 
44. ἀφῆσαν .45. 1 ἐκ κοινῶν 5.86», 1 ΟΕ15. φασι ΚΡ. κ᾿ 17. ἅττα] τὰ Α5, οὐχ ΕΡ. 19. ἁπάντων τῶν ὄντων φήθη “Δ᾽. ἢ 21. γὼρ τὰ 

κατὰ Υ΄ ἢ 23. χὰ κὐὰ ΕΔ. δ] τὸ ὃν Ε.- ᾿ ὃ ΑἈῈΡ ΕΞ, ογὰ Τ: σεῖενὶ ἐνναι, Π 24. ὅλοις Υ΄ ος τῆς ὅλης οὐσίας Ἐ. Π 26. καὶ 

τὸ 418: φοἰογ τὸ δ᾽. | 27. ὅτι «45: οεῖεγ! ἔτι. ἢ 29. τὸν ἀριθμὸν 4515. ἢ 31. πνθαγοριιὰ ΣΡ. [Π[33. τὴν] καὶ τὴν 8. 
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περ ἔκ τινος ἐκμαγείου. καίτοι συμβαίνει γ᾽ ἐναντίως" οὐ εἴδη τιθέντες λέγουσιν" ὅτε γὰρ ὡς ὕλην τοῖς αἰσθητοῖς τὰ 

γὰρ εὔλογον ὅτως. οἱ μὲν γὰρ ἐκ τῆς ὕλης πολλὰ ποιῶσιν, εἴδη καὶ τὰ ἐν τοῖς εἴδεσιν, ὅθ᾽ ὡς ἐντεῦθεν τὴν ἀρχὴν τὴς 

τὸ δ᾽ εἶδος ἅπαξ γεννᾷ μόνον, φαίνεται δ᾽ ἐκ μιᾶς ὕλης κινήσεως γιγνομένην ὑπολαμβανυσιν (ἀκινησίας γὰρ αἴτια 

μία τράπεζα, ὁ δὲ τὸ εἶδος ἐπιφέρων εἷς ὧν πολλὰς ποιεῖ, μᾶλλον καὶ τῇ ἐν ἠρεμίᾳ, εἶναί φασιν), ἀλλὰ τὸ τί ἣν εἶναι 
ὁμοίως δ᾽ ἔχει καὶ τὸ ἄρρεν πρὸς τὸ θῆλυ" τὸ μὲν γὰρ 5 ἑκάστῳ τῶν ἄλλων τὰ εἴϑη παρέχονται, τοῖς δ᾽ εἴδεσι τὸ 

ἔδλυ ὑπὸ μιῶς πληρῦται ὀχείας, τὸ δ᾽ ἄρρεν πολλὰ πλη- ἔν. τὸ δ᾽ οὗ ἕνεκα αἱ πράξεις καὶ αἱ μεταβολαὶ καὶ αἱ 

ροῖ" καίτοι ταῦτα μιμήματα τῶν ἀρχῶν ἐκείνων ἐςίν. λά- κινήσεις, τρόπον μέν τινα λέγουσιν αἴτιον, ὅτω δὲ ὑ λέγι- 

τῶν μὲν ἦν περὶ τῶν ζυτουμένων ἕτω διώρισεν" φανερὸν δ᾽ σιν, ὑδ᾽ ὅνπερ πέφυκεν. οἱ μὲν γὰρ νῦν λέγοντες ἢ φιλίαν 

ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι δυοῖν αἰτίαιν μένον κέχρηται, τῇ τε ὡς ἀγαθὸν μέν τι ταύτας τὰς αἰτίας τιθέασιν, οὐ μὴν ὡς 

τῷ τί ἐςι καὶ τῇ κατὰ τὴν ὕλην" τὰ γὰρ εἶδη τοῦ τί ἐστιν το ἕνεκά γε τούτων ἢ ὃν ἢ γιγνόμενόν τι τῶν ὄντων, ἀλλ᾽ ὡς 

αἴτια τοῖς ἄλλοις, τοῖς δ᾽ εἴδεσι τὸ ἔν. καὶ τίς ἡ ὕλη ἡ ἀπὸ τύτων τὰς κινήσεις οὖσας λέγουσιν. ὡς δ᾽ αὕτως καὶ 

ὑποκειμένη, καθ᾽ ἧς τὰ εἴδη μὲν ἐπὶ τῶν αἰσθητῶν τὸ δ᾽ οἱ τὸ ἐν ἢ τὸ ὃν φάσκοντες εἶναι τὴν τοιαύτην φύσιν, τῆς 

ἂν ἐν τοῖς εἴδεσι λέγεται, ὅτι αὕτη δυάς ἐστι, τὸ μέγα καὶ μὲν ὑσίας αἴτιόν φασιν εἶναι, ὁ μὴν τότε γε ἕνεκα ἢ εἶναι κα 

τὸ μικρόν. ἔτι δὲ τὴν τῷ εὖ καὶ τῷ κακῶς αἰτίαν τοῖς ςοι- γίγνεσθαι." ὥς ε λέγειν τε καὶ μὴ λέγειν πως συμβαΐει αὖ- 

χείοις ἀπέδωκεν ἑκατέροις ἑκατέραν, ὥσπερ φαμὲν καὶ τῶν 15 τοῖς τἀγαθὸν αἴτιον" ὁ γὰρ ἁπλῶς ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς 

προτέρων ἐπιζητῆσαΐ τινας φιλοσόφων, οἷον Ἐμπεδοκλέα λέγουσιν. ὅτι μὲν οὖν ὀρθῶς διώρις αι περὶ τῶν αἰτίων, καὶ 

καὶ ᾿Αναξαγόραν. τόσα καὶ ποῖα, μαρτυρεῖν ἐοίκασιν ἡμῖν καὶ οὗτοι πάντες, 

Ἴ Συντόμως μὲν οὖν καὶ κεφαλαιωδῶς ἐπεληλύθαμεν ὁ δυνάμενοι θιγεῖν ἄλλης αἰτίας. πρὸς δὲ τύτοις, ὅτι Ὦπτη» 

τίνες τε καὶ πῶς τυγχάνουσιν εἰρηκότες περί τε τῶν ἀρχῶν τέαι αἱ ἀρχαὶ ἢ ὕτως ἅπασαι ἢ τινὰ τρόπον τότων, δῆλον. 

καὶ τῆς ἀληθείας" ἕμως δὲ τοσοῦτόν γ᾽ ἔχομεν ἐξ αὐτῶν, Ὁ πῶς δὲ τότων ἕκαςος εἴρηκε, καὶ πῶς ἔχει περὶ τῶν ἀρχβν, 

ὅτι τῶν λεγέντων περὶ ἀρχῆς καὶ αἰτίας οὐθεὶς ἔξω τῶν ἐν τὰς ἐνδεχομένας ἀπορίας μετὰ τῦτο διέλθωμεν περὶ αὐτῶν. 

τοῖς περὶ φύσεως ἡμῖν διωρισμένων εἴρηκεν, ἀλλὰ πάντες Ὅσοι μὲν οὖν ἕν τε τὸ πᾶν καὶ μίαν τινὰ φύσιν ὧςϑ 

ἀμυδρῶς μὲν ἐκείνων δέ πως φαίνονται θιγγάνοντες. οἱ μὲν ὕλην τιθέασι, καὶ ταύτην σωματικὴν καὶ μέγεθος ἔχουσαν, 

γὼρ ὡς ὕλην τὴν ὠρχὴν λέγυσιν, ἄν τε μίαν ὧν τε πλείςς δῆλον ὅτι πολλαχῶς ὡμαρτάνοσιν. τῶν γὰρ σωμάτων τὰ 

ὑποθῶσι, καὶ ἐάν τε σῶμα ἐάν τε ἀσώματον τιθῶσιν, οἷον 25 ςοιχεῖα τιθέασι μόνον, τῶν δ᾽ ἀσωμάτων ὅ, ὄντων καὶ ἀσω- 

Πλάτων μὲν τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν λέγων, οἱ δ᾽ ̓ Ιταλικοὸὶ μάτων. καὶ περὶ γενέσεως καὶ φθορὰς ἐπιχειροῦντες τὰς 
τὸ ἄπειρον, ᾿Ἐμπεδυκλῆς δὲ πῦρ καὶ γῆν καὶ ὕδωρ καὶ αἰτίας λέγειν, καὶ περὶ πάντων φυσιολογῶντες, τὸ τῆς κιρξ 
ἀέρα, ᾿Αναξωγόρας δὲ τὴν τῶν ὁμοιομερῶν ἀπειρίαν. οὗτοί σεως αἴτιον ἀναιρῶσιν. ἔτι δὲ τὸ τὴν ὑσίαν μηθενὸς αἰτίαν 

τε δὴ πάντες τῆς τοιαύτης αἰτίας ἡμμένοι εἰσί, καὶ ἔτι ὅσοι τιθέναι, μηδὲ τὸ τί ἐστι, καὶ πρὸς τούτοις τὸ ῥᾳδίως τῶν 

ἀέρα ἢ πῦρ ἢ ὕδωρ ἢ πυρὸς μὲν πυκνότερον ἀέρος δὲ λε- 30 ἁπλῶν σωμάτων λέγειν ὠρχὴν ὁτιῶν πλὴν γῆς, ὑκ ἐπίσκε- 

πτότερον" καὶ γὰρ τοιῶτόν τινες εἰρήκασιν εἶναι τὸ πρῶτον ψάώμενοι τὴν ἐξ ἀλλήλων γένεσιν πῶς ποιοῦνται, λέγω δὲ 

στοιχεῖον. οὗτοι μὲν ἦν ταύτης τῆς αἰτίας ἥψαντο μόνον, πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γὴν καὶ ἀέρα" τὰ μὲν γὰρ συγκρίσει, 

ἕτεροι δέ τινες ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, οἷον ὅσοι φιλίαν τὰ δὲ διακρίσει ἐξ ἀλλήλων γίγνεται. τῦτο δὲ πρὸς τὸ πρό- 
καὶ νεῖκος ἢ νῦν ἢ ἔρωτα ποιῦσιν ἀρχήν. τὸ δὲ τί ἦν εἶναι τερον εἶναι καὶ ὕστερον διαφέρει πλεῖστον" τῇ μὲν γὰρ ἂν 

καὶ τὴν ἐσίαν σαφῶς μὲν ὑϑεὶς ἀπέδωκε, μάλιςα δ᾽ οἱ τὰ 35 δόξειε ςοιχειωδές «τον εἶναι πάντων ἐξ ὃ γίγνονται συγκρί- 

4. γε συμβαίει Τ΄ Ἱ 2. οἱ “4: οοιοτὶ νῦν. ἢ 6. δῆλν οαἀὰ .45. ΠΠ 8. διώριζε 45, ἢ 9. κέχρηται 45, κεχρημένος Τ' εἴ, οὐά!ῖο 

ἐξι ἀπία μόνον, ςεἰειῖ. ἢ 12. μὲ] τὰ μὲν οὔππιες ργαδιογ κ45. ἢ 13. ὅτι -- 1ό, μικρόν οτα .45, ἢ 13. δυὰς αὕτη Τ, ἢ 1λ. δὲ] τε 

καὶ ΕΠ. Π 15. ὥσπερ 4}: ςειεγὶ ὅπερ μᾶλλον. Π 16. φιλοσόφων ΔῈ δ: συΐρο φιλοσέφους. ἡ 19. τῶν ἀρχῶν οπι .5. 1] 20. τοῦτέν 

δ. 1 γ᾽ οπι ΣΡΗ5. ᾿ὶ 22. πελ τῆς φύσεως 5.850, ἢ} 24. Ἰάν -- ἰών Τ΄ 1 25. ἀσωμάτους Ε΄, ἀσωμάτως 56). ἢ 27. ἀέρα καὶ ὅδνρ 

Ἐ1. 11 32. μόνον οὐα ἘΡ. ἢ 34. ἢ νῦν] καὶ οὖν ΚΑ ΒῆΟ!, ἢ 35. ἀποδέδυκε ἘΔ 6", 

4. ὕλη 45. Ἷ 3. αἴτια Ε, αἰτία ἘΠ: ςεἰοτγὶ αἰτίαν, Τ' ροεὶ μᾶλλον. ἢ 8. πέφυκε τρόπον. οἱ Ε. ᾿ 5] καὶ 445. ἢ 9. τῇ τοῖ ΣῈ, 

οτὰ “4ὅ. ἢ τὰς αἰτίας ταύτας 550". ἢ 11. οὔσας 445, τούτων εἶται 5.6", σεἰοσὶ εἶναι τούτων. 42. ὃν ἢ τὸ ἢν Αδι Π| 13. ὑσίας μὲν 

Ἐ5ΕΡΟΡΕΡ ἢ φασιν αἴτιον ἘΡ. 1 ἢ απο εἶναι οπὶ .4᾽. Π 414. τε οτὰ Υ. ἢ 15. αἴτιον] τοιοῦτον 5.85». ἃ ἀλλὰ καὶ κατὰ Ο'. Ι 

συμβεβηκὸς εἶναι λέγουσιν τς Ἐῤ. ἢ 17. πόσαι καὶ ποῖαι ἘΡ. ΟΕ 19. τῶτον δ. 1 22. τι Η5, ἢ μίαν εἶναί τια ἘΘΤΗ ΒΡ ΟΙΕΣ, ἢ 25. 

δετῶν καὶ ἀσωμάτων οἵὰ δ. ΠΠ 217. ἁπάντων “Ὁ. 1} 30. λέγει] εἶναι ἘΡ. ᾿ 32. καὶ ροϑὶ πῦρ οπι 35. ΠῚ γῆν καὶ ὕδωρ «45. αὶ 34. τῇ 

“41, τῇ Ε, τἢἦὐ 6850", πῦρ ΤΕ}: συϊρο ἀεεδῖ. ταᾶγρὸ Εὶ 99 τί μὲν καὶ νῦν μέν͵ ἔςξιν ὅτε καὶ τῇ μέν. 
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σει πρώτα, τοῖστον δὲ τὸ μικρομερέςατον καὶ λεπτότατον ἂν τὸ συμβαζειν ἄμικτα δεῖν προὐπάρχειν, καὶ διὰ τὸ μὴ 

εἢ τῶν σωμάτων. διόπερ ὅσοι πῦρ ἀρχὴν τιθέασι, μάλιςα πεφυκέναι τῷ τυχόντι μίγνυσθαι τὸ τυχόν, πρὸς δὲ τότοις 

ἑμολογυμέως ἂν τῷ λόγῳ τότῳ λέγοιεν. τοιοῦτον δὲ καὶ ὅτι τὰ πάθη καὶ τὰ συμβεβηκότα χωρίζοιτ᾽ ὧν τῶν σιῶν 
» γ ΄ Π «- λΧ «. " ᾿Ὶ »“» » ν᾿ νυ» αΣ,, ᾽ν ᾿ ὔ ΄ Γ᾿ ᾽ 

τῶν ἄλλων ἕκαςος ὁμολογεῖ τὸ ςοιχεῖὸν εἶναι τὸ τῶν σω- (τῶν γὼρ᾽ αὐτῶν μῖξίς ἐς καὶ χωρισμός), ὅμως εἴ τις ἀκο- 

μάτων. οὐθεὶς γῦν τῶν ὕςερον ἠξίωσε καὶ ἕν λεγόντων γὴν 5 λουθήσειε συνδιαρθρῶν ἃ βούλεται λέγειν, ἴσως ἂν φανεΐη 
εἶναι ςοιχεῖον, δηλονότι διὰ τὴν μεγαλομέρειαν. τῶν δὲ τριῶν καινοπρεπεστέρως λέγων. ὅτε γὰρ οὐθὲν ἥν ἀποκεκριμένον, 
ςουρχείων ἕκαςον εἰληφε κριτήν τινα" οἱ μὲν γὰρ πῦρ, οἱ δ᾽ 
ὅδωρ, οἱ δ᾽ ἀέρα τῦτ᾽ εἶναί φασιν. καΐτοι διὰ τί ποτ᾽ ἀ καὶ 
τὴν γῆἔν λέγουσιν, ὥσπερ οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων; πάντα 
γὰρ εἶναί φασι γῆν. φησὶ δὲ καὶ ᾿Ησίοδος τὴν γὴν πρώ- 
τὴν γενέσθαι τῶν σωμάτων" οὕτως ἀρχαίαν καὶ δημοτι- 
κὴν συμβέβηκεν εἶναι τὴν ὑπόληψιν. κατὰ -μὲν οὖν τοῦ- 

τὸν τὸν λόγον οὔτ᾽ εἴ τις τούτων τι λέγει πλὴν πυρός, 
οὔτ᾽ εἴ τις ἀέρος μὲν πυκνότερον τοῦτο τίθησιν ὕδατος δὲ 
λεττότερον, οὐκ ὀρθῶς ἀν λέγοι. εἰ δ᾽ ἔστι τὸ τῇ γενέσει 

ὕστερον τῇ φύσει πρότερον, τὸ δὲ πεπεμμένον καὶ συγκε- 
4 Ἂν, ᾿ ᾽ Ἀ Γ ,ὔ Γ 

κριμένον ὕςερον τῇ γενέσει, τοὐναντίον ὧν εἴη τούτων, ὕδωρ 
, , ὩΣ “ ΝΞ ΨΧΚΨΨΎ.ῃ,,; μὲν ἀέρος πρότερον, γὴ δὲ ὕδατος. περὶ μὲν οὖν τῶν μίαν 

τιθεμένων αἰτίαν οἷαν εἴπομεν, ἔστω ταῦτ᾽ εἰρημένα" τὸ δ᾽ 

δῆλον ὡς οὐθὲν ἥν ἀληθὲς εἰπεῖν κατὰ τῆς οὐσίας ἐκείνης, 

λέγω δ᾽ οἷον ὅτι οὔτε λευκὸν οὔτε μέλαν Γ φαιὸν ἢ ἄλλο 
»-“ ἰλλ᾽ Ύ ν᾽ ΟΝ. δ, κω ρὸ “ , Υ ,ὕ 

χρῶμα, αλλ ἀχζρων ἦν ἐξ ἀνάγκης" εἶχε γὰρ ἂν τι τῦ- 
“ ,ὔ ᾿ , ᾿ Ψ “ ,» «ῳ 

ἯὯ0των τῶν χρωμάτων. ομοίως δὲ καὶ ἄζυμον, καὶ τῳ αὐτῳ 
,ὔ΄ ΄΄ γὰλ Ψ ᾽ [4 Ν 

λόγῳ τύτῳ ὑδὲ ἄλλο τι τῶν ὁμοίων ἀθέν" ὅτε γὰρ ποιόν τι 
Φφ᾿ ᾽Ν.» γ Ν [4 7 -“ Ν ᾽ οἷον τε αὐτὸ εἶναι οὗτε ποσὸν οὔτε τί, τῶν γὰρ ἐν μέρει τι 

Ὁ εν» νῚ , .-« -“ ὲ ΜΥ͂Σ λεγομένων εἰδὼν ὑπῆρχεν ἂν αὐτῷ, τῦτο δὲ ἀδύνατον με- 
μιγμένων γε πάντων" ἤδη γὰρ ἂν ὠπεκέκριτο, φησὶ δ᾽ 

ι5 εἶναι μεμιγμένα πάντα πλὴν τῷ νῇ, τῦτον δὲ ἀμιγὴ μόνον 

καὶ καθαρόν. ἐκ δὴ τούτων συμβαίνει λέγειν αὐτῷ τὼς 
᾽ Ν ,ἷ “- ν ε “" ᾽ λ , ἀρχὼς τό τε ἔν (τῦτο γὰρ ὡπλῦν καὶ ἀμιγές) καὶ θάτερον, 

οἷον τίθεμεν τὸ ἀόριςοον πρὶν ὁρισθῆναι καὶ μετασχεῖν εἴδυς 
τινός. ὥςε λέγεται μὲν ἔτ᾽ ὀρθῶς ὕτε σαφῶς, βέλεται μώτοι 

αὐτὸ κἄν εἴ τις ταῦτα πλείω τίθησιν, οἷον ᾿Εμπεδοκλῆς τέτ- 0 τι παραπλήσιον τοῖς τε ὕςερον λέγεσι καὶ τοῖς νῦν φαινομέ- 

ταρώ φησιν εἶναι σώματα τὴν ὕλην. καὶ γὰρ τότῳ τὰ μὲν νοῖς μᾶλλον. ἀλλὰ γὰρ ὅτοι μὲν τοῖς περὶ γένεσιν λόγοις 
ταὐτὼ τὰ δ᾽ ἴδια συμβαίνειν ἀνάγκη. γιγνόμενά τε γὰρ ἐξ καὶ φθορὰν καὶ κίνησιν οἰκεῖοι τυγχάνουσι μόνον" σχεδὸν 
ἀλλήλων ὁρῶμεν ὡς κι ἀεὶ διαμένοντος πυρὸς καὶ γῆς τῷ γὰρ περὶ τῆς τοιαύτης ἀσίας καὶ τὼς ἀρχὰς καὶ τὰς αἰτίας 
αὐτὸ σώματος (εἴρηται δὲ ἐν τοῖς περὶ φύσεως περὶ αὐτῶν)". ζητῶσι μόνον. ὅσοι δὲ περὶ μὲν ἁπάντων τῶν ὄντων ποιῶνται ᾿ 
καὶ τερὶ τῆς τῶν κινεμένων αἰτίας, πότερον ἣν ἢ δύο θετέον, )ς τὴν θεωρίαν, τῶν δ᾽ ὄντων τὰ μὲν αἰσθητὰ τὼ δ᾽ ὑκ αἰσθητὰ 

ὅτ᾽ ὀρθῶς ὅτε εὐλόγως οἰητέον εἰρῆσθαι παντελῶς. ὅλως τε 
ἀλλοίωσιν ἀναιρεῖσθαι ἀνάγκη τοῖς ὕτω λέγυσιν᾽ ὁ γὰρ ἐκ 

θερμῷ ψυχρὸν ἐδὲ ἐκ ψυχρῶ θερμὸν ἔς αι. τί γὰρ ἂν αὐτὰ 
πάσχοι τἀναντία, καὶ τίς ὧν εἴ μία φύτις ἡ γιγνομένη 

τιθέασι, δῆλον ὡς περὶ ἀμφοτέρων τῶν γενῶν ποΐνται τὴν 

ἐπίσκεψιν" διὸ μᾶλλον ἄν τις ἐνδιατρίψειε περὶ αὐτῶν, τί 
καλῶς ἣ μὴ καλῶς λέγουσιν εἰς τὴν τῶν νῦν ἡμῖν προκει- 

μένων σκέψιν. οἱ μὲν ἦν καλύμενοι Πυθαγόρειοι ταῖς μὲν 
τῦρ καὶ ὕδωρ; ὃ ἐκεῖνος οὔ φησιν. ᾿Αναξαγόραν δ᾽ εἴ τις 39 ἀρχαῖς καὶ τοῖς ςοἰχείοις ἐκτοπωτέρως χρῶνται τῶν φυσιο- 

ὑπολάβοι δύο λέγειν στοιχεῖα, μάλις᾽ ὧν ὑπολάβοι κατὰ 

λόγον, ὃν ἐκεῖνος αὐτὸς μὲν ὁ διήρθρωσεν, ἠκολύθησε μώντ᾽ 
Δ » ν » -,» 7 ν » ἢ εὖ ν γΎῪ ἄν ἐξ ἀνάγκης τοῖς ἐκάγυσιν αὐτόν. ἀτόπε “γὰρ ὄντος καὶ 
ἄλλως τοῦ φάσκειν μεμῖχθαι τὴν ἀρχὴν πάντα, καὶ διὼ 

λόγων. τὸ δ᾽ αἴτιον ὅτι παρέλαβον αὐτὰς ἀκ ἐξ αἰσθητῶν" 
χ ν» μΝ »ν ἢ γ ΄, δ᾽, ἃ 

τὰ γὰρ μαθηματικὼ τῶν ὄντων ἄνευ κινήσεώς ἐστιν, ἔξω 

τῶν περὶ τὴν ἀςρολογίαν. διαλέγονται μέντοι καὶ πρωγμα- 
τεύονται περὶ φύσεως κάντα" γεννῶσί τε γὰρ τὸν οὐρανόν, 

ν 

Ἁ. ἔχαςον ὡμολογεῖτο “4ὃ, ἢ τὸ αἰίοτυτη οτν “45. ἢ 5. γὰρ ΒΡῈΣ, ἢ τῶν ὕς. ἠξίωσε καὶ] ἠξίωσε τῶν “48. ἢ Ἴ. ἕκαςον ςοιχείων Ἐ 
ΤΟΙ ἕκαςον ςοιχεῖον 5.8. ΕΡ. ὶ τια οἵὰ .4᾽, ἢ γὰρ τὸ πῦρ ΕΡ. ἱ 8. καὶ] δὲ “45. ἢ 10. φασι τὴν γὴν ΤΒΡΕΡ, 141. γεγενξσθαι 
ἍὉς, ἃ 42. συμβέβηκεν εἶναι!) χε “45. ἢ 13. τι ροβὶ λέγει “425, οπι ΞΡ. || 46. πρότερον τῇ φύσει ὕςερον ΑΕΔΗ͂Ν. || πεπεμένον Τ΄ ἢ 
20. πλείω ταῦτα δ. αὶ 25. κινόντων .4ὃ: οοἰοτί χινυμένων. ἱ 26. ἅτ᾽] 8 ὅτ᾽ 45. ἢ ἀλέγως δΥΒΓΟΡΕ" εἴ με Ἐ. 1] ὅλως -- 30. φησιν 

οὐκ 46. ἢ 28. ἰςι δΊΔΜ᾽. ἢ αὐτὰ ἂν ΕΤΕΣ, ἢ 29. εἴ; ἀν Ε5ΒΉ6:, ἢ 31. ὑπολαμβάνει δ. ἢ 32. }) ὁ σαφῶς «45. ἢ διήρθρωκεν 
ΤΟΙ 33. ἰἐπάγνσιν (δ: οοἰογὶ Λέγυσιν. ; 

6. ἀποκεκρυμμένον 5. 11 7. ἱκεήοις Οδ. ἡ 8. οἷον αἀὰ “45, ἢ καὶ ἄλλι χρῶμα οπι .45. ἢ 9. ἄχροον Θ΄ 3Ο:, ἄχρωον ἘΣ, ἀχρώμα- 
τν (Ὁ, ἢ ἦν οἷν «45. ,͵ τῶν χρωμάτων τύτων .4Ὁ. ἢ 10. καὶ δηΐδ τῷ δἀὰ 45, ἢ 11. τῦτο Τ' ἢ ἄλλο οτὰ Τ΄ ΠΠ τι δῖ τῶν δὰ 
ΑΝ 1 12. γἀ}} δὲ Ελ. ΠΠ τι λεγομένων οτι 7. {[|Π13. αὐτό ἘΡ. 1 τύτω Ο'. Π| 46. δὴ] δὲ 572, μὲν δὴ ΕΡ. καὶ 47. θάτερον, καθάπερ ὅν, 

ὧν Ἐ5ΒΈ60Ἐ, ἃ 20. τι δὲ νῦν οὐχ ΕἸ). ἢ 23. τῆς] τε Ελ, τε τῆς ΤΟΙ, ἢ 2λ. μόνης 45. ἡ 25. ποῦσι Ἐ5Τ. Ἷ 30. τὴν φυσιολογίαν 

ἘΠῚ 84. πάντα περὶ φύσεως 45. [ τε οἵ Τ. 
΄ 
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καὶ πρὶ τὰ τότου μέρη: καὶ τὼ πάθη καὶ τὰ ἔργα διατη- τιθέμενοι πρῶτον μὲν ζητῖντες τωνδὶ τῶν ὄντων λαβεῖν τὰς 
ρᾶσι τὸ συμβαῖνον, καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὼ αἴτια εἰς ταῦτα αἰτίας ἕτερα τότοις ἴσα τὸν ἀριθμὸν ἐ ἐκόμισαν, ὥσπερ εἴ τις 

καταναλίσκυσιν, ὡς εἰὐολογεντας τοῖς ἄλλοις φυσιολόγοις ἀριθμῆσαι βαλόμενος ἐλαττόνων μὲν ὄντων οἷοιτο μὴ δυν 

ὅτι τό γε ὃν τῦτ᾽ ἐςὶν ὅσον αἰσθητόν ἐς καὶ περιείληφεν ὁ σεσθαι, πλείω δὲ ποιήσας ὠριθμοίη" σχεδὸν γὰρ ἴσα καὶ ἐκ 
᾽ ᾿ , ν δ᾽ 3.3, Ὶ ᾿ ᾽ “ - φ , ν νψ 2 ) ,ὕ ὶ - “ ᾿ », ἦ 

καλούμενος οὐρανός. τὰς δ᾽ αἰτίας καὶ τὰς ἀρχώς, ὥσπερ 5 ἐλάττω τὰ εἴδη ἐςὶ τότων περὶ ὧν Ὀπτῖντες τὰς αἰτίας ἐκ 
ἊΣ ε ν Η αν Ὶ ᾽ ) ν.» ’ὔ ,, »» 2 ἵν “-ἢ. Ε Ἶ φ  ς ͵7 ᾿ 

εἶπομεν, ἱκανῶς λέγουσιν ἐπαναβῆναι καὶ ἐπὶ τὰ ἀνωτέρω τέτων ἐπ᾽ ἐκεῖνα προῆλθον" καθ᾽ ἕκαςον γὰρ ὁμώνυμόν τί 

τῶν ἔντων, καὶ μᾶλλον ἢ τοῖς πεὶ φύσεως λόγοις ὡρμοτ- ἐς, καὶ παρὰ τὰς ὑσίας τῶν τε ἄλλων ὧν ἐςὶν ἂν ἐπὶ χολ- 
τούσας. ἐκ τίνος μέντοι τρόπου κίνησις ἔσται πέρατος καὶ λῶν, καὶ ἐπὶ τοῖσδε καὶ ἐπὶ τοῖς ἀϊδίοις. ἔτι καθ᾽ ὃς τρόπος 

ἀπείρου μόνον ὑποκειμένων καὶ. περιττῇ καὶ ἀρτίου, οὐθὲν δεύενυμεν ὅτι ἔςι τὰ εἴδη, κατ᾽ ἐθένα φαίνεται τούτων" ἐξ 
λόγυσιν, ἢ πῶς δυνατὸν ἄνευ κινήσεως καὶ μεταβολῆς γέ- το ἐνίων μὲν γὰρ ἐκ ἀνάγκη γίγνεσθαι συλλογισμόν, ἐξ ἐνίων 

“ νι ἃ Ν - Ψ Ν Ν ᾿ - ᾽» ,, ΓΔ 7 ,ὔ ΝΥ 

γεσιν εἶναι καὶ φθορὰν ἢ τὼ τῶν φερομένων ἔργα κατὼ τὸν δὲ καὶ οὐχ ὧν οἰόμεθα τότων εἴδη γίγνεται. κατά τε γὰ 

ὑρανόν. ἔτι δὲ εἴτε δῴη τις αὐτοῖς ἐκ τύτων εἶναι τὸ μέγε. τὸς λόγυς τὸς ἐκ τῶν ἐπιςημῶν εἴδη ἔςιαι πάντων ὕσων ἐτ- 

θος εἶτε δειχθείη τῦτο, ὕμως τίνα τρόπον! ἕςαι τὰ μὲν κὔφα στὴμαί εἰσιν καὶ κατὰ τὸ ἐν ἐπὶ πολλῶν καὶ τῶν ὠκοφώ. 

τὰ δὲ βάρος ἔχοντα τῶν σωμάτων; ἐξ ὧν γὰρ ὑποτίθενται σεων, κατὰ δὲ τὸ νοεῖν τι φθαρώτος τῶν φθαρτῶν" φά- 

καὶ λέγωσιν, ἐθὲν μᾶλλον περὶ τῶν μαθηματικῶν λέγουσι ῥ τασμὰ γάρ τι τότων ἐς ἵν. ἔτι δὲ οἱ ἱ ἀκριβέξεροι τῶν λόγων 

σωμάτων. [ ἦ πρὶ τῶν αἰσθητῶν" δὶὸ περὶ πυρὸς [ γῆς ἢ τῶν ' οἱ μὲν τῶν πρός τι ποιῶσιν ἰδέας, ὧν οὔ φαμεν εἶναι καθ᾽ 
ἄλλων τῶν τοιότων σωμάτων ὑὁδ᾽ ὁτιῶν εἰρήκασιν, ἅτε οὐθὲν 

»- » Ἢ - 
περὶ τῶν αἰσθητῶν οἶμαι λέγοντες ἴδιον. ἔτι δὲ πῶς δεῖ 

Ν.»ν . ΑΨ κ Ν Ν 

λαβεῖν αἴτια μὲν εἶναι τὼ τῷ ἀὠριθμὲ πάθη καὶ τὸν ἀριθμὸν 

αὐτὸ γένος, οἱ δὲ τὸν τρίτον ἄνθρωπον λέγουσιν. ὅλως τι 
ἀναιρῶσιν οἱ περὶ τῶν εἰδῶν λόγοι ἃ μᾶλλον εἶναι βέλονται 

οἱ λέγοντες εἴδη τοῦ τὼς ἰδέας εἶναι" συμβαίνει γὼρ μὴ 

τῶν κατὰ τὸν οὐρανὸν ὄντων καὶ γιγνομένων καὶ ἐξ ἀρχῆς 20 εἶναι τὴν δυάδα πρώτην ἀλλὰ τὸν ἀριθμόν, καὶ τὸ πρός τι 

καὶ νῦν, ἀριθμὸν δ᾽ ἄλλον μηθένα εἶναι παρὰ τὸν ἀριθμὸν 
τῦτον ἐξ Ὗ συνέςηκεν ὁ κόσμος; ̓ ὅταν γὰρ ἐν τῳδὶ μὲν τῷ 
μέρει δόξα καὶ καιρὸς αὐτοῖς ἧ, μικρὸν δὲ ἄνωθεν ἢ κώ- 
τωθεν ἀδικία καὶ κρίσις ἢ μῖξις, ἀπόδειξιν δὲ λέγωσιν ὅτι 

τῷ καθ᾽ αὑτό, καὶ πάνθ' ὅσα τινὲς ἀκολεθήσαντες ταῖς παεὶ 

τῶν ἰδεῶν δόξαις ἠναντιώθησαν ταῖς ἀρχαῖς. ἔτι δὲ κατὰ 
μὲν τὴν ὑπόληψιν καθ᾽ ἣν εἶαί φαμεν τὼς ἰδέας, ὁ μόνον 
τῶν ὑσιῶν ἔςαι εἴδη ἀλλὰ πολλῶν καὶ ἑτέρων (καὶ γὰρ τὸ 

τότων μὲν ἂν ἕκαστον ἀριθμός ἐςι, συμβαίνει δὲ κατὰ τὸν 25 νόημα ἣν ὁ μόνον περὶ τὰς ὑσίας ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν ἀλ- 
“ν Υ̓ ΄ 

τόπον τῦτον ἤδη πλῆθος εἶναι τῶν συνις αμένων μεγεθῶν διὰ 
Ν Ν , »Ἢ ᾿ - » ΄ ς- “] ΄ 

τὸ τὰ πάθη ταῦτα ἀκολουθεῖν τοῖς τόποις ἑκάςοις, πότερον 
, ν » »ν ἃ 

οὗτος ἡ αὐτός ἐστιν ἀριθμὸς ὁ ἐν τῷ ὑρανῷ, ὃν δεῖ λαβεῖν 
“ ,, μι ΠΑ͂ΝΕ: ν »“ Υ Η Νν 
ὅτι τούτων εκαςν ες!ν, ἢ παρα τοῦτον ἄλλος; ὃ μὲν γαρ 

»,ὔἷ ν.» “, ,ὔ Ν 
λων ἐςί, καὶ ἐπιςῆμαι οὐ μόνον τῆς ὑσίας εἰσὶν ἀλλὰ καὶ 

ε Υ΄ Ν Σ ᾿ 
ἑτέρων, καὶ ἄλλα δὲ μυρία συμβαίνει τοιαῦτα)" κατὼ δὲ 
Ὁ»; -“ ᾿ Ν δο ἂν ὶ) »͵ ὦ ᾿Ψ τὸ ἀναγκαῖον καὶ τὰς δόξας τὰς περὶ αὐτῶν, εἰ ἔστι μὲ 

νΝ Ψ “Ἄνα » “ΡΝ “. , ᾿ θεκτὼ τὰ εἴδη, τῶν ἀσιῶν ἀναγκαῖον ἰδέας εἶναι μόνον" οὐ 

Πλάτων ἕτερον εἶναί φησιν" καίτοι κὠκεῖνος ἀριθμὲς οἴεται 3) γὰρ κατὰ συμβεβηκὸς μετέχονται, ἀλλὰ δεῖ ταύτῃ ἐκά- 
καὶ ταῦτα εἶναι καὶ τὰς τότων αἰτίας, ἀλλὰ τὸς μὲν νοη- στοῦυ μετέχειν, ἣ μὴ καθ᾽ ὑποκειμώου Ἀέγεται. λέγω δ᾽ 

τὲς αἰτίς, τότες δὲ αἰσθητός. οἷον, εἴ τι αὐτοδιπλασίου μετέχει, τῦτο καὶ ἀϊδίε μετέχει, 

Περὶ μὲν ἕν τῶν Πυθαγορείων ἀφείσθω τὼ νῦν" ἷκα- ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός" συμβέβηκε γὰρ τῷ διπλασίῳ 

νὸν γὰρ αὐτῶν ἅψασθαι τοσοῦτον. οἱ δὲ τὰς ἰδέας αἰτίας ἀϊδίῳ εἶναι. ὥστ᾽ ἔσται οὐσία τὰ εἴδη" ταὐτὰ δὲ ἐνταῦθα 

"4, τὸ δηΐα ἔργα οπὶ “1Ὁ. ἵ 6. ἱκανὰς ὡς λέγουσι καὶ ἐπ, 50». [[ἀνώτερα Τ' 1 9. μόνων Ἐ. ᾿ 412. εἴτι 51. ἃ τὸ οὐὰ ,.445:. 

13. εἶτα δ. }} ὁμοίως 5.8» ῈΡ, ἢ 16. περὶ ροβὶ ἃ οπὰ “45. ἢ 18. δὲ] καὶ δὸ. {| 19. ἐἶναι οὐ Τ΄ 20. τῶν οὐρανῶν 58". ἢ 23. 
αὐτοῖς Τ. ἢ 2΄, ἀνικία ἘΡΗ͂5. 11 διάκρισις Ε5Τ 66". ᾿ 25. μὲν οπι “45. 1Π ἢν οτὰ 577. {Πτὸν τρόπον τῦτον ΘΥ, τῶτον τὸν τόχον (55. 

27. πότερον] πότερον δὲ «45, πότερον ὅν ἘΡ. "ὶ 28. ὁ αὐτὸς ροβὶ ἰςιν δ᾽, οἵα Ε". ἢ ἀριθμός ἐςν «45. ἢ 38. περὶ μὴν ζν] καὶ περ μὲν 
ΕλῚ1 τὸ Ε5ΤΒΈ 0", ΠΠ 34. τοσοῦτον] μόνον ΕΡι ἢ αἰτίας οτὰ Ε5Β ΟΡΕΊΗ!. 

1. τῶν διὰ τῶν 5. 5. ἐξὶ τὰ εἴδη τύτοις 4δ. 6. ἐπ᾿ εἰ 7. τε οπι «45, [ 7. ὧν 45, ἃ ΕΔ οἱ τῆᾶτρο ΣΕ: ςοίογὶ οι. ἢ ἐσὶ 

πολλῶν ἣν ΕΔΤΔΡΟΙΕΣ, ἢ 8. καθ᾽] δὲ καθ᾿ 5250", δὶ καὶ καϑ᾿ ΕΤῚ". Ἰτρόπυς δείκνυται “45, δείκνυμεν τρόπυς 5... ἢ 9. ἔτι 

οτὰ δ’, ἢ ἔςι οἱθι ΤΟΡΕΡ. {Π 411. τῇ γε 45. Π 12. ἐκ εἱ 14. τι οπὰὶ “45. ᾿ 14. φθαρέντος φθαρέντων ΘΙ ΒΟ ΕΙ. 1 15. τῆτ' 

ΤΙ. 1 οἱ οπι δ. 1 ἀκριβέςατοι Ἐ5ΒΉΟΡΕΡ, ᾿ 16. φασι ἘΔ. Ἶ 18. ἰδεῶν Εδι 1 βυλόμεϑθα ἘΦΤΙΒΡΟΡΕΡ, δ 21. τῶῦ τῶν 45. 

22. εἰδὴν Ε5ΤΒΊΟΙ ΕΔ, αὶ δὲ οτὰ «4. 23. μὲν οπι 1. ἵ 24. ἔσονται 45}. 1 25. τῶν ὑσιῶν 5.80», ἢ κατὰ οἵα 580". ἢ 26. 

καὶ αἱ ἔπις. ΤΑ". ᾿ 29. τὰ οὐἀὰά 57.125. ἢ 30. δὲ Ε᾿. 11 ἕκαστον Π1'. 1 31. εἰ "5 εἰ τὸ 816", 1 32. αὐτῷ τῷ διπλασὰ 518" 

: 

ἕ 
᾿ 

ΟἸ, ἢ 38. συμβίβηκε -- 84. ἔνα! οπὶ .4᾽. ἢ 34. ταντὰ ΕΡ: γυ]ρο ταῦτα. 1! δὲ ἰνταῦθα} γὰρ ἐνταῦθά τε ΕΞ. 
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οὐτίαν συμαδει κἀκεῖ. ἃ τί ἔσται τὸ εἶναι φάναι τι παρὰ εἰκών. ἔτι δόξειεν ὧν ἀδύνατον εἶναι “χωρὶς τὴν ἀσίαν καὶ 
ταῦτα, τὸ ἐν ἐπὶ πολλῶν; καὶ εἰ μὲν ταὐτὸ εἶδος τῶν ἰδεῶν ἡ ὑσία" ὥςε πῶς ἂν αἱ ἰδέαι ἐσίαι τῶν πραγμάτων οὖσαι 
καὶ τῶν μετεχόντων, ἔσται τι κοινόν" τί γὰρ μᾶλλον ἐχὶ χωρὶς εἶν; ἐν δὲ τῷ Φαίδωνι οὕτως λέγεται, ὡς καὶ τοῦ 
τῶν φθαρτῶν δυάδων, καὶ τῶν πολλῶν μὲν ἀϊδίων δέ, τὸ εἶναι καὶ τῷ γίγνεσθαι αἴτια τὼ εἴδη ἐς ν. καίτοι τῶν εἰδῶν 
δυὼς εἶναι ἣν καὶ ταὐτόν, ἢ ἐπὶ ταύτης καὶ τῆς τινός; εἰ 5 ὄντων ὅμως ὁ γίγνεται τὰ μετέχοντα, ἂν μὴ ἦ τὸ κινῆσον, 
δὲ μὴ τὸ αὐτὸ εἶδος, ὁμώνυμα ἀν εἴη, καὶ ὅμοιον ὥσπερ καὶ πολλὰ γίγνεται ἕτερα, οἷον οἰκία καὶ δακτύλιος, ὧν ὅ 
ἂν εἴ τις καλοῖ ἄνθρωπον τόν τέ Καλλίαν καὶ τὸ ξύλον, φαμεν εἴδη εἶναι" ὥςε δῆλον ὅτι ἐνδέχεται καὶ τἄλλα καὶ 
μηδεμίαν κοινωνίαν ἐπιβλέψας αὐτῶν. πάντων δὲ μάλιςᾳ εἶναι καὶ γίγνεσθαι διὰ τοιαύτας αἰτίας οἷας καὶ τὼ ῥη- 
διαπορήσειεν ὧν τις, τί ποτε συμβάλλεται τὼ εἴδη τοῖς θώτα νῦν. ἔτι εἴπερ εἰσὶν ἀριθμοὶ τὰ εἴδη, πῶς αἴτιοι ἔσον- 
ἀϊδίοις τῶν αἰσθητῶν ἢ τοῖς γιγνομένοις καὶ φθειρομένοις" 10 ται; πότερον ὅτι ἕτεροι ἀριθμοί εἰσι τὼ ὄντα, οἷον ὁδὶ μὲν 
ὅτε γὰρ κινήσεως ὅτε μεταβολῆς ὑδεμιᾶς ἐςὶν αἴτια αὐτοῖς. ἀριθμὸς ἄνθρωπος, ὁδὶ δὲ Σωκράτης, ὁδὶ δὲ Καλλίως; τί 

ἀλλὰ μὴν ὅτε πρὸς τὴν ἐπιςήμην ὑθὲν βοηθεῖ τὴν τῶν ἀλ- ἦν ἐκεῖνοι τότοις αἴτιοί εἰσιν; ἐδὲ γὰρ εἰ οἱ μὲν ἀΐδιοι οἱ δὲ 
λων (ἀδὲ γὼρ ὑσία ἐκεῖνα τότων" ἐν τύτοις γὰρ ἂν ἣν), ὅτε μή, ἀθὲν διοίσει. εἰ δ᾽ ὅτι λόγοι ἀριθμῶν τἀνταῦθα,, οἷον ἡ 
ἐς τὸ εἶναι, μὴ ἐνυπάρχοντα γε τοῖς μετέχωσιν" οὕτω μὲν συμφωνία, δῆλον ὅτι ἔςιν ὦ γέ τι ὧν εἰσὶ λόγοι. εἰ δή τι 
γὰρ ὧν ἴσως αἴτια δόξειεν εἶναι ὡς τὸ λευκὸν μεμιγμένον 15 τῦτο, ἡ ὕλη, φανερὸν ὅτι καὶ αὐτοὶ οἱ ἀριθμοὶ λόγοι τινὲς 
τῷ λευκῷ. ἀλλ’ ὅτος μὲν ὁ λόγος λίαν εὐκίνητος, ὃν ᾿Ανα- ἔσονται ἑτέρα πρὸς ἕτερον. λέγω δ᾽ οἷον, εἰ ἔςιν ὁ Καλλίας 
ξαγόρας μὲν πρῶτος Εὔδοξος δ᾽ ὕστερον καὶ ἄλλοι τινὲς λόγος ἐν ἀριθμοῖς πυρὸς καὶ γῆς καὶ ὕδατος καὶ ἀέρος, 
ἔλεγον" ῥᾷδιον γὰρ συναγαγεῖν πολλὰ καὶ ἀδύνατα πρὸὲς ἄλλων τινῶν ὑποκειμένων ἔσται, καὶ ἡ ἰδέα, ἀριθμός" καὶ 
τὴν τοιαύτην δύξαν. ἀλλὰ μὴν ὑδ᾽ ἐκ τῶν εἰδῶν ἔςι τἄλλα αὐτοάνθρωπος, εἴτ᾽ ὠριθμός τις ὧν εἶτε μή, ὅμως ἔςαι λόγος 

κατ᾽ οὐθένα τρόπον τῶν εἰωθότων λέγεσθαι. τὸ δὲ λέγειν 20 ἐν ὠριθμοῖς τινῶν, καὶ ἐκ ἀριθμός, ἀδ᾽ ἔς αι τις διὰ ταῦτα 
ταραδείγματα αὐτὰ εἶναι καὶ μετέχειν αὐτῶν τἄλλα κε- ἀριθμός. ἔτι ἐκ πολλῶν ἀριθμῶν εἷς ἀριθμὸς γίνεται, ἐξ 
νυλογεῖν ἐςὶ καὶ μεταφορὰς λέγειν ποιητικάς. τί γάρ ἐςι εἰδῶν δὲ ἕν εἶδος πῶς; εἰ δὲ μὴ ἐξ αὐτῶν ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἐνα- 
τὸ ἐργαζόμενον πρὸς τὰς ἰδέας ἀποβλέπον; ἐνδέχεταί τε ρίθμων, οἷον ἐν τῇ μυριάδι, πῶς ἔχουσιν αἱ μονάδες; εἴτε 
καὶ εἶναι καὶ γίγνεσθαι ὅμοιον ὁτιοῦν καὶ μὴ εἰκαζόμενον γὼρ ὁμοειδεῖς, πολλὰ συμβήσεται ἄτοκα, εἴτε μὴ ὁμοει- 
πρὸς ἐκεῖνο, ὥςε, καὶ ὄντος Ἰξωκράτας καὶ μὴ ἔντος γένοιτ᾽ 25 δεῖς, μήτε αἱ αὐταὶ ἀλλήλαις μήτε αἱ ἄλλαι πᾶσαι πά- 
ἐν οἷἴσπερ ἸΣωκρώτης. ὁμοίως δὲ δῆλον ὅτι κν εἰ ἦν ὁ σαις" τίνι γὰρ διοίσουσιν ἀπαθεῖς οὖσαι; οὔτε γὰρ εὔλογα 
Σωκράτης ἀΐδιος, ἔςαι τε πλείω παραδείγματα τῇ αὐτοῦ, ταῦτα ὅτε ὁμολογύόμενω τῇ νοήσει. ἔτι δ᾽ ἀναγκαῖον ἕτερόν 
ὥςε καὶ εἴδη, οἷον τῷ ἀνθρώπε τὸ ζῷον καὶ τὸ δίκυν, ἄμα τι γέρος ἀριθμοῦ κατασκευαζειν, περὶ ὃ ἡ ἀριθμητικὴ καὶ 
δὲ καὶ τὸ αὐτοάνθρωπος. ἔτι ὁ μόνον τῶν αἰσθητῶν παρα- πάντα τὼ μεταξὺ λεγόμενα ὑπό τινων ὡπλῶς" ἢ ἐκ τίνων 
δείγματα τὼ εἴδη, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν ἰδεῶν, οἷον τὸ γές 30 ἐστὶν ἀρχῶν; ἣ διὰ τί τὰ μεταξὺ τῶν δεῦρό τ᾽ ἔσται καὶ 
νὸς, ὡς γένος εἰδῶν" ὥστε τὸ αὐτὸ ἔσται παράδειγμα καὶ αὐτῶν; ἔτι αἱ μονάδες αἱ ἐν τῇ δυάδι ἑκατέρα ἔς τινος 

4. τῇ ἔτι 415, }} 83. μᾶλλον οτὰ (8. ἢ ἅ. τῶν κ.] τῶν δυάδων τῶν π. ΕΞ, δυάδων τῶν τ. ΤΑ͂Σ), ἢ 5. εἶναι οπαὶ ΤΈΣ". ἢ 6. ὁμωνυμία 

5 ΒΊΟΙΕΊ, ἢ 1. καλοῖ Ε: ςΣεἴειϊ καλοίη. | 8. μηδ. δὲ κ΄ Ζὴ6!, ἢ 9. ἄν οπὺ 4". ἢ ποτε οπὺὶ Τ΄ Π εἴδη ἃ τοῖς ΕΔ, κα 10. καὶ τοῖς φῦ. 
ἘΘΥΒΉΟΙΕΣ, ἡ 12. ὅτι] ἐδὲ εἰ 13. ὑδὴ] ὕτε οοάϊοεθ. ἢ 13. ὑσίαν ἐκεῖνα Ο᾽, ἐκεῖνα ὑσία Ἐλ, ἢ 4ἡ. γε οὐαὶ ἘΞΤΖΒΟ», ἢ μὲν οπὰ 
ἘΠῚ 15. αἴτιν Τ' ὡς οχ ΕΤ. ᾿ 17. ὕςερον] δεύτερος 5. 18. ἔλεγον ου 8. ΟὙ, 19. ἰδεῶν ΕΔ. 1} 21. ταῦτα 75, οἵα 
““Ὃὦ[ο' ἢ 23. ἀποβλέπον πρὲς τὰς ἰδίας 7', πρὸς τὰς ἰδίας ἀποβλέπειν Τ. ἡ τε Α5, δὲ Εδ: ςεῖογι γὰρ. 24, ὁτιοῦν δῃίς ὅμφϑιον 9, 

οπὰ δι. || 25. γίγνοιτ᾽ ΕΛ ΟΡ, κα 26. εἰ οτὰ ἘΝ. ᾿ὶ 27. τε οὐσὰ δ. ᾿ὶ 29. τοῦ 4, ὁ ΗΝ, ἢ αὐτοανθρώπου «4. 1} ἔτι δὲ ἡαὶ 1, 1 

αἰσϑ, ἔσονται παρ. ΗὉ. [ 30. τὰ εἴδη] αἱ ἰδίαι 5, εἴδη (οπγῖθ5ο τὰ) 5.8.0», 1 τῶν ἰδεῶν αὐὰ ΕΔΗ). ἢ 31. ὡς Τ. 
8. λέγομεν ΕΗ. ἢ ἃ, τὼ εἴδη αἴτια Ἐδ. ᾿ 5. ἰὼν ΕΤΕΣ. "1 8. διὰ) διὰ τὰς ΥΤΊ, καὶ διὰ 5.80“, ἢ 9. εἰσ] εἶν δ. Π 10. εἰσιν 

ἀριθμὸ ΤΟ ἡ 11. ἄνθρωπος ἀριθμὸς “45. ἢ 13. ἐθὲν οἵα 7. ἢ 14. ἔςαι 5.80Ἐ, ἢ δέ 5λσ!, ἢ εἰσὶν οἱ λόγοι 85. 11 τι οτὰ 571.42. 
45. οἱ οἵα Τ᾿ ἢ 11. καὶ ἀέρος οἷα Ἐ5ΒΆ6Ε!. ἢ 48. ἄλλων -- ἀριθμὸς καὶ οι ΔΊΒΙΟΡΕ), ἢ 19. ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος ΤΟΡΕ". ἢ 
20. δ᾽ ΕΊΣ: οφειογὶ καὶ ὑκ. ταῦτα ὁ ἀριθμός Τ. ἢ 21. ἔτι δ᾽ ἐκ 8.5.9 0Ἐ, 22. μηδ᾽ ΔΊΒΓ ΟΣ, ἣ ἰκ οπχ .4᾽. ἡ ἀριθμῶν 

ἩΠ, ὃν τῷ ἀριθμῷ δι ἡᾳ ἀλλὰ ἰχ τῶν ἀριθμῶν. τὸ δὲ ἱνάριθμον ἀντὶ τοῦ ἐκ τῶν λόγων τοῦ ἀριθμοῦ τηᾶγρο Ε. ἢ 23. εἰ Ε". 1} 24. ἄτοπα 

συμβήσιτι ἘΘΤΒΛΟΡΕΡ. || 235. μηδὲ αἱ αὐταὶ ΔΕ", μήτε αὐταὶ 85, ἢ ἄλλαι αἱ πᾶσωι ἘΕ᾿. 1 21]. δ) τε Α. ἢ 28. τι οἵα 

“Ὁ. ὃν 45. ὃ 29. ἁπλῶς) ἃ πῶς 4". ἢ 30. τὰ οπὶ «45. ἢ δεῦρό] δέ “46. ἢ τ᾿ τὰ Ο᾽. ἢ 84. ἑκατέρων «4Ὁ. αὶ τινος ἔτι προτέρας 
τῆς δυάδος “45, 

ος 
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προτέρας δυάδος" καίτοι ἀδύνατον. ἔτι διὼ τί ἣν ὁ ὠριθμὲς αὐτὰ δεῖν πρωγματεύεσθαι. ἔτι δὲ τὴν ὑποκειμένην οὐσίαν 

συλλαμβανόμενος; ἔτι δὲ πρὸς τοῖς εἰρημένοις, εἴπερ εἰσν ὡς ὕλην μαθηματικωτέραν ἄν τις ὑπολάβοι, καὶ μᾶλλον 

αἱ μονάδες διάφοροι, ἐχρὴν ὕτω λέγειν ὥσπερ καὶ ὅσοι τὰ κατηγορεῖσθαι καὶ διαφορεὶν εἶναι τῆς οὐσίας καὶ τῆς ὕλης 
.- , 3 δύ ΄ Ν ᾿ Ν ͵ ἦ ᾽ λιν φ. Ν ΄ ΣΝ τ , [ ν ,ε ςοιχεῖα τέτταρα ἢ δύο λέγεσιν" καὶ γὰρ τέτων ἕκαςος οὐ ἢ ὕλην, οἷον τὸ μέγα καὶ τὸ μικρόν, ὥσπερ καὶ οἱ φυσιο- 

ἣ Ν μὲ χ,. ἦν ΩΝ α ν « , ΟΝ ν ν , , “ε ) τὸ κοινὸν λέγει ςοιχεῖον, δδον τὸ σῶμα, ἀχλὰ πῦρ καὶ γῆν, 5 λόγοι φασὶ τὸ μανὸν καὶ τὸ πυκνόν, πρώτας τῷ ὑποκειμένε 
εἶτ᾽ ἔςι τι κοινὸν τὸ σῶμα εἴτε μή, νῦν δὲ λέγεται ὡς ὄντος φάσκοντες εἶναι διαφορὰς ταύτας" ταῦτα γάρ ἐςιν ὑπεροχή 

τὸ ἑνὸς ὥσπερ πυρὸς ἢ ὕδατος ὁμοιομερὰς" εἰ δ᾽ ὕτως, οὐκ τις καὶ ἔλλειψις. περί τε κινήσεως, εἰ μὲν ἕςαι ταῦτα κίνησις, 
ἔσονται οὐσίαι οἱ ἀριθμοί, ὠλλὼ δῆλον ὅτι, εἴπερ ἐςί τι ἵν δῆλον ὅτι κινήσεται τὰ εἴδη" εἰ δὲ μή, πόθεν ἦλθεν; ὅλη 

αὐτὸ καὶ τῦτό ἐξὶν ὠρχή, πλεοναχῶς λέγεται τὸ ἦν ἄλ- γὰρ καὶ περὶ φύσεως ἀνήρηται σκέψις. ὅ τε δοκεῖ ῥάδιν 
λως γὰρ ὠδύνατον. βυλόμενοι δὲ τὰς ὑσίας ἀνάγειν εἰς τὼς ι0 εἶναι, τὸ δεῖξαι ὅτι ἐν ἅπαντα, ὁ γίγνεται" τῇ γὰρ διθέσει 

᾿ Ν ΄΄ , ᾽ »Ἢ Ὶ ΄ Ψ ᾽ 4 “ ἃ ᾽ » ν», 7 » . “ ,ὔ ἀρχὰς μήκη μὲν τίθεμεν ἐκ μακροῦ καὶ βραχέος, ἔκ τινος ὁ γίγνεται πάντα ἣν ἀλλ᾽ αὐτό τι ἐν, ἂν διδῷ τις πάντα. 

μικροῦ καὶ μεγάλον, καὶ ἐπίπεδον ἐκ πλατέος καὶ στενοῦ, καὶ ὑδὲ τῦτο, εἰ μὴ γώος δώσει τὸ καθόλε εἶναι" τοῦτο δ᾽ 

σῶμα δ᾽ ἐκ βαθέος καὶ ταπεινῇ. καΐτοι πῶς ἔξει καὶ τὸ ἐπί. ἐν ἐνίοις ἀδύνατον. ἐθένα δ᾽ ἔχει λόγον ἀδὲ τὰ μετὰ τοὺς 
ν ἡ  ν ν Ν ᾿ ΕΡ: Υ͂ Η Ἁ ΄ » . ᾿ 7κα .} Υ ᾿ πεδὸν γραμμὴν καὶ τὸ στερεὸν γραμμὸὴν καὶ ἐπίπεδον; ἄλλ ἀριθμὺς μήκη καὶ ἐκίχεδα καὶ ςερεά, ὅτε ὅπως ἔςιν ἢ ἴςαι, 

γὰρ γένος τὸ πλατὺ καὶ τὸ ςενὲν καὶ βαθὺ καὶ ταπεινόν" «ς ὅτ᾽ εἴ τιν᾽ ἔχει δύναμιν" ταῦτα γὰρ οὔτε εἴδη οἷόν τε εἶναι 

ὥσπερ ἦν ἀδ᾽ ἀριθμὸς ὑπάρχει ἐν αὐτοῖς, ὅτι τὸ πολὺ καὶ (οὐ γώρ εἰσιν ἀριθμοί) οὔτε το μεταξύ (μαθηματικὰ γὰρ 

ὀλίγον ἕτερον τούτων, δῆλον ὅτι οὐδ᾽ ἄλλο οὐθὲν τῶν ἄνω ἐχεῖνα) ὅτε τὰ φθαρτά, ἀλλὰ πάλιν τέταρτον ἄλλο φα 
ὑπάρξει τοῖς κάτω. ἀλλὰ μὴν ὁδὲ γένος τὸ πλατὺ τῷ βα- νεται τῦτό τι γῴος. ὅλως τε τὸ τῶν ὄντων ζητεῖν ςοιχεῖα 
θέος" ἣν γὰρ ἀν ἐπίπεδόν τι τὸ σῶμα. ἔτι αἱ ςιγμαὶ ἐκ μὲ διελέντας, πολλαχῶς λεγομένων, ἀδύνατον εὑρεῖν, ἀλ- 

᾽ ΄ . ’, Η μ᾿ »Ἢ ΄ Ὶ Ὡ ν » ν , » ᾽ "» » Ὶ τως, τίνος ἐνυπάρξουσιν; τούτῳ μὲν οὖν τῷ γώει καὶ διεμάχετο Ὦ λως τε καὶ τῦτον τὸν τρόπον ζητῶντας ἐξ οἷων ἐςὶ ςοιχ 
Πλατων ὡς ὄντι γεωμετρικῷ δόγματι, ὠλλ᾽ ἐκάλει ἀρχὴν ἐκ τίνων γὰρ τὸ ποιεῖν ἢ πάσχειν, ἢ τὸ εὐθύ, ἕοι ἔςι δήτε 
γραμμῆς, τῦτο δὲ πολλάκις ἐτίθει τὰς ἀτόμες γραμμάς. λαβεῖν, ἀλλ᾽ εἴπερ, τῶν ὑσιῶν μόνον ἐνδέχεται" ὥςε τὸ τῶν 
καίτοι ἀνάγκη τότων εἶναί τι πέρας" ὥς᾽ ἐξ ὦ λόγε γραμμή ὄντων ἁπάντων τὰ ςοιχεῖα ἢ ζητεῖν ἢ οἴεσθαι ἔχειν ὑκ ἀλη» 
ἐςι, καὶ ςιγμή ἐςιν. ὅλως δὲ ζητύσης τῆς σοφίας περὶ τῶρ θές. πῶς δ᾽ ἄν τις καὶ μάθοι τὰ τῶν πάντων στοιχεῖα; 
φανερῶν τὸ αἴτιον, τῦτο μὲν εἰάκαμεν (οὐθὲν γὰρ λέγομεν 15 δῆλον γὼρ ὡς ἀθὲν οἷόν τε προὐπάρχειν γνωρίζοντα πρότε- 

περὶ τῆς αἰτίας ὅθεν ἡ ἀρχὰ τῆς μεταβολῆς), τὴν δ᾽ οὐσίαν ρον. ὥσπερ γὼρ τῷ γεωμετρεῖν μανθάνοντι ἄλλα μὲν ὅν 
᾿ οἰόμενοι Ἀέγειν αὐτῶν ἑτέρας μὲν ἐσίας εἶναι φαμέν, ὅπως δέχεται προειδέναι, ὧν δὲ ἡ ἐπιστήμη καὶ περὶ ὧν μέλλει 

᾿ δ᾽ ἐκεῖναι τότων ἐσίαι, διὰ κενῆς λέγομεν" τὸ γὰρ μετέχειν, μανθάνειν ἐθὲν προγιγνώσκει, οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. 
ὥσπερ καὶ πρότερον εἴπομεν, οὐθέν ἐςιν. οὐδὲ δὴ ὅπερ ταῖξ ὥς᾽ εἴ τις τῶν πάντων ἐςὶν ἐπιςήμη, ὥς τινές φασιν, οὐδὲν 
᾽ ’, ἐἰἣὋ μ᾿ Ψ᾿ δι Ν Ὶ -“ “ - ΟῚ “ςἋχο “Φ- ᾿ -»“" , διὰ 
ἐπιστήμαις ὁρῶμεν ὃν αἴτιον, διὸ καὶ πᾶς νοῦς καὶ πᾶσα 30 ὧν προὐύπαάρχοι γνωρίζων οὗτος.. καίτοι πᾶσα μάθησις διὰ 

’ “ ᾽ δὲ ΄ “ »., “ " ͵,ὕ Ἷ Ἀ ’ ᾿ “-“ ᾽ ΓῚ γ» δε 
φύσις ποιεῖ, οὐδὲ ταύτης τῆς αἰτίας ἥν φαμεν εἶναι μίαν προγιγνωσκομένων ἢ πάντων ἢ τινῶν ἐξί, καὶ ἢ δι᾽ ἀποδὴν 

τῶν ἀρχῶν, ἀθὲν ἅπτεται τὰ εἴδη, ἀλλὰ γέγονε τὰ μαθδή- ἔεως ἣ δι᾿ ὁρισμῶν" δεῖ γὰρ ἐξ ὧν ὁ ὁρισμὸς προειδέναι καὶ 

: ματα τοῖς νῦν ἡ φιλοσοφία, φασκόντων τῶν ἄλλων χάριν εἶναι γνώριμα. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ δι ἐπαγωγῆς. ἀλλὼ μὴν 

1. καίτοι ἀδύνατον οπὶ Τ΄. [ ὃ ἀριθμὸς ἣν ἘΡ. ἢ 3. ης ἀδιάφοροι δ». ΠΠ ἀ. καὶ γὰρ καὶ τύτων ΖΤ΄, Π 6. τι οπὶ 7.4258:. ἢ 8. εἶτο] 
εἰπεῖ, 5.860», ἢ 41. τίϑοται 5.8 10!, ᾿ὶ βραχέος καὶ μακροῦ 45. ἢ 13. τοῖ οπι Εδ, ἢ ἢ ὁπ) «{6. ᾿Π 15. τὸ πλ.] καὶ τὸ τλ. ΤῈ". ἴ 

τὸ ροδὶ καὶ οπὶ «46. ἢ 16. ἐν οπιὶ “44, | 17. ὅτι οἵχὰ ἘΡ. 1 19. ἀν οπι Τ΄. ἢ 20. ἐνυπάρχνσι ΕΘΤΒΡΟΡΗΣ, ἢ 24. φιλοσοφίας 4. ἴ 
26. πόθεν .45. Ἰ 27. μὲν ὐὰ 45Η5, ἢ 29. καὶ τὸ πρότερον 51 0!. ἢ ὃ πρὶ τὰς ἐπιστήμας “4. ΤΠ 31. οὐδὴ] τὸ δὲ 445. 1 33. 
τῆς 5. }} τῶν δὐὰ “42. 

4. ἡ ὕλην αὐὰ “45. || καὶ αὐΐα ᾧ. ομὰ 5.850", Π 5. τὸ μανὸν] καὶ μανὸν .δ. ἢ τῆς ὑποκειμένης ἘΡι [δ 6. ταύτας οτὰ «45. ἢ γέ] 
δέ ὅ ΤῊ". ἢ Ἴ. καὶ δλεψις οτὰ .45.}} δὲ 446. ἔςι ΕΡΗ9, ἢ 9. σκέψις ἀνήρηται «46, 1} ὃ δὲ Τί χαὶ ὃ ΕΗ5. ἢ 10. ἣν τὰ πάντα ΗΣ. ἃ 

4] ἐκ τῆς ἐκθέσεως ᾧ 45, ονμηϊβ5ι8. τῇ γὰρ ἐκθέσει ὁ γίγνεται. Π 11. ἡ. τὼ πάντα Ἧι ᾿Π 12. εἰ οἱ δύσει 4}: οσοἰατὶ ἐὰν εἱ δῷ. ἢ 13. 
ἵν οτὰ 4". ἢ ἐνίοις τε ἀδι 75. ἢ τὰ οπὶ .8. ἢ" 14. μήκη τε καὶ ἐπίπεδα ,45, Π| ἀδὲ “4, ἢ 415. εἴ οπι .4᾽. 16. μαθ.] τὰ μαϑ. Ἐϑ 

ΤῈ 10», ᾿ ΑἹ. πάλιν γε τ. 38. ἢ ἄλλο τέταρτον ΕΡ. 1} τῷτο φαίνεται γένος 46, ἢ 18. ὄντων} ὅλων 7, ἢ 19. διελόντα ΚΡ. ἡ λεγόμφα 

“4, 1 20. ὧν 45. } 21. 0] εὖ .15.} 23. ὄντων οχ 7.45. 1} ἢ ἀπίβ ζητεῖν οἵχ «46. ἢΠ| 26. τὸ Τ΄, 1ἱ γεωμέτρη γεωμετρεῖν 4". ἢ 

28. δὲ Ε᾿, δῖ Ε5ΒΡΟἘ, ἢ 29. εἴ ἢ 5850: ἢ ἁπάντων ΑΕ). ἢ οἵαν δή τιῖς “Ὁ. 1 33, εἶναι} εἶδε ΧΡ." 
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4. {«ἀπιφήμη σύμφυΐος -ἀ ὡς ἄαυ- ἐέ͵, ὡς 5 δ 5:0: αι,α, ἔζωα ὡς ΡΝ ἐξ. 

ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Δ. 

καὶ εἰ τυγχάνει σύμφυτος οὖσα, θαυμαςὺν κῶς λανθάνο- 
μὴν ἔχοντες τὴν κρατίςην τῶν ἐπιςημῶν. ἔτι πῶς τις γνω- 
ριεῖ ἐκ τίνων ἐςί, καὶ πῶς ἔςαι δῆλον; καὶ γὼρ τοῦτ᾽ ἔχει 

ἀπορίαν" ἀμφισβητήσειε γὰρ ἄν τις, ὥσπερ καὶ περὶ ἐνίας 

9983 

αὐτῆς, μήτε κάντας ἀποτυγχάνειν, ἀλλ᾽ ὅκαςον λέγειν τι 
περὶ τῆς φύσεως, καὶ καθ' ἕνα μὲν μηθὲν ἢ μικρὸν ἐκιβάλ- 
λειν αὐτῇ, ἐκ πάντων δὲ συναθροιζομένων γίνεσθαί τι μέγε- 
θος. ὥς" εἴπερ ἔοικεν ἔχειν καθάπερ τυγχάνομεν παροιμια.- 

συλλαβάς" οἱ μὲν γὰρ τὸ σμα ἐκ τῇ σ καὶ μ καὶ « φα- 5 ζόμενοι, τίς ὧν θύρας ἁμάρτοι; ταύτῃ μὲν ἂν εἴη ῥᾳδία" 
σὶν εἶναι, οἱ δέ τινες ἕτερον φθόγγον φασὶν εἶναι καὶ ἐθένα 
[ν ΄ Δ νι Ψ » »ν Ψ 

᾿ ΤΩ γνωρίμνων. ἔτι δὲ ων ες αἴσϑησις, ταντα κως ἀν τις 

μὴ ἔχων τὴν αἴσθησιν γνοίη; καίτοι ἔδει, εἴγε πάντων ταῦτα 
ςοιχεῖώ ἐςιν ἐξ ὧν, ὥσπερ αἱ σύνθετοι φωναί εἰσιν ἐκ τῶν 
οἰκείων ςοιχείων. 

“Ὅτι μὲν οὖν τὰς εἰρημένας ἐν τοῖς φυσικοῖς αἰτίας 
Ὁπεῖν ἐοίκασι πάντες, καὶ τύτων ἐκτὸς ὑδιμίαν ἔχριμεν ἂν 
εἰπεῖν, δῆλον καὶ ἐκ τῶν πρότερον εἰρημένων. ὠλλ' ὠμνδρῶς 
ταύτας" καὶ τρόπον μέν τινα πᾶσαι πρότερον εἴρηνται, τρό- 

τὸ δ᾽ ὅλον τι ἔχειν καὶ μέρος μὴ δύνασθαι δηλοῖ τὸ χαλε- 
πὸν αὐτῆς. ἴσως δὲ καὶ τῆς χαλεπότητος οὔσης κατὰ δύο 
τρόπις, οὐκ ἐν τοῖς πράγμωσιν ὠλλ᾽ ἐν ἡμῖν τὸ αἴτιόν ἐς ιν 
αὐτῆς. ὥσπερ γὰρ καὶ τὰ τῶν νυκτερίδων ὄμματα πρὸς τὸ 

10 φέγγος ἔχει τὸ μεθ᾽ ἡμέραν, ὅτω καὶ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς 
ὁ νὸς πρὸς τὰ τῇ φύσει φανερώτατα πάντων. οὐ μόνον δὲ 

,ὔ » δύ ΄, Φ- γ , -. χάριν ἔχειν δίκαιον τούτοις ὧν ὧν τις κοινώσαιτο ταῖς δό- 
ξαις, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐπιπολαιοτέρως ὠποφηναμώνοις" καὶ 

ν, τ Λ ἤπ διν ᾿ , .- ὦν γὼρ ὗτοι συνεβάλοντό τι" τὴν γὰρ ἔξιν προήσκησαν ἡμῶν. 
τον δέ τινα οὐδαμῶς. ψελλιζομένῃ γὼρ ἔοικεν ἡ πρώτη 15 εἰ μὲν γὼρ Τιμόθεος μὴ ἐγένετο, πολλὴν ἂν μελοποιίαν ὑκ 

φιλοσοφία περὶ πάντων, ἅτε νέα τε κατ᾽ ἀρχὰς οὖσα καὶ 
τὸ πρῶτον, ἐπεὶ καὶ ᾿Εμπεδοκλῆς ὀστοῦν τῷ λόγῳ φησὶν 
εἶναι, τῦτο δ᾽ ἰςὶ τὸ τί ἥν εἶναι καὶ ἡ ὑσία τῷ πράγματος. 
ἀλλὰ μὴν ὁμοίως ἀναγκαῖον καὶ σαρκὸς καὶ τῶν ἄλλων 

εἴχομεν" εἰ δὲ μὴ Φρῦνις, Τιμόθεος οὐκ ὧν ἐγένετο. τὸν 
αὐτὸν δὲ τρόκον καὶ τῶν περὶ τῆς ἀληθείας ἀποφηναμένων" 
παρὼ μὲν γὼρ ἐνίων παρειλήφαμώ τινας δόξας, οἱ δὲ τοῦ. 
γενέσθαι τότες αἴτιοι γεγόνασιν. ὀρθῶς δ᾽ ἔχει καὶ τὸ κα- 

ἑκάςν εἶναι τὸν λόγον, ἢ μηθενός" διὰ τῦτο γὼρ καὶ σὰρξ Ὁ λεῖσθαι τὴν φιλοσοφίαν ἐπιςἡήμην τῆς ἀληθείας. θεωρητικῆς 
καὶ ὀςῦν ἔςαι καὶ τῶν ἄλλων ἕκας ον, καὶ ὁ διὰ τὴν ὕλην, 

ἂν ἐκεῖνος λέγει πῦρ, καὶ γῆν καὶ ὕδωρ καὶ ἀέρα. ἀλλὰ 
μὲν γὼρ τέλος ἀλήθεια, πρακτικῆς δ᾽ ἔργον" καὶ γὰρ ἐὼν 
τὸ πῶς ἔχει σκοπῶσιν, οὐ τὸ ἀΐδιον ἀλλὰ πρός τι καὶ νῦν 

φὼς δὲ ἐκ εἴρηκεν. περὶ μὲν ἦν τῶν Ἰοιύτων διδήλωται καὶ αἰτίας. ἕκαστον δὲ μάλιστα αὐτὸ τῶν ἄλλων, καθ᾽ ὃ καὶ 
ὔ ΄ » » “Ὁ ΄ὔ΄ ὕὔ Υ -ν - , ν» , φ ν .« ͵ὔ 

πρότερον" ὅσα δὲ περὶ τῶν αὐτῶν τότων ὠπορήσειεν ἄν τις, 25 τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει τὸ συνώνυμον, οἷον τὸ πῦρ θερμότατον" 
ἐπανέλθωμεν κώλιν' τάχα γὰρ ἀν ἐξ αὐτῶν εὐπορήσαιμ καὶ γὼρ τοῖς ἄλλοις τὸ αἴτιον τοῦτο τῆς θερμότητος’ ὥστε 

᾿ 

| 
ταῦτα ἄλλν μὲν λέγοντος συνέφησεν ὧν ἐξ ἀνάγκης, σα- θεωροῦσιν οἱ πρακτικοί. οὐκ ἴσμεν δὲ τὸ ἀληθὲς ἄνευ τῆς Ι 

ἰ 

τι πρὸς τὼς ὕςερον ἀπορίας. 

Α ΕΛΑΤΤΟΝ. 

καὶ ἀληθέστατον τὸ τοῖς ὑςέροις αἴτιον τοῦ ἀληθέσιν εἶναι. 
διὸ τὰς τῶν ἀεὶ ἔντων ἀρχὰς ἀναγκαῖον ἀεὶ εἶναι ἀληθε- 
ςάτας" ὁ γάρ. ποτε ἀληθεῖς, οὐδ᾽ ἐκείναις αἴτιόν τί ἐς τ τοῦ 

Ἢ περὶ τῆς ἀληθείας θεωρία τῇ μὲν χαλεπή, τῇ δὲ 80 εἶναι, ἀλλ᾽ ἐκεῖναι τοῖς ἄλλοις, ὥσθ᾽ ἕκαστον ὡς ἔχει τοῦ 
ῥᾳδία. σημεῖον δὲ τὸ μήτ᾽ ἀξίως μηδένα δύνασθαι τυχεῖν εἶναι, ἕτω καὶ τῆς ἀληθείας. 

4. εἰ καὶ τυγχάνοι ΒΡ ἘΠ, ἢ 2. “γνωρίσει ἘΠῚ ἡνωρίσειν ἘΞΤΙΟΣ, ἢ 4. ἐπὶ δ. }} 5. ὁ Τ΄ 1 σῶμα Ἐ"). 6. δὲ τὸν ἕτερον τρόπον 
ἴδιον ναι “45. 1. δὲ εἱ ἐςξὶν οαλ ἘΦ. ἢ κ᾽ αἴσθησις Εδ. || 8. ἡνο}}] ἔχοι Εδ. δεῖ 4’. ἢ 12. ἔχομε ΑΕ ΕΣ, 45Ἐ} οναῖβδο ἂν. ἢ 
14. ζπκσαι 5.50", αἱ πᾶσαι Τ΄ ᾿ 16. ἁπάντων «45. ἢΠ τε] τε καὶ 8, οι “4. 19. ἀναγκαῖον ὁμοίως Τ΄, ἢ σάρκα ΤῈΣ, σάρκας 
“1, 1 20. ἕκαςον εοἀΐςο5. ᾿ μηδὲ ἵν ΕΟΤΒΊΟΡΕΣ, 1 τῦτο ἄρα καὶ ἡ σὰρξ 45. ἢ 21. ἔς ΔΥΒΉΟΡΕΣ, ἢ 22. λέγει ὁ Τ΄ ἢ καὶ 
Δηϊα γῆν οπι .δ. " καὶ μοϑὶ γῆν εἰ 23, μὲν οα 3280“, ἢ 24, ἐκ οπὶ .δ. ἢ ἦν οπὶ ΕΡ. ἢ τύτων “46, ΠΠ 25. δὲ] δὲ καὶ δ. ἢ 26. 
ὑὑπορήσωμω 80. ἢ 27. τι] τοι 25), οπὶ ἍἘδ. 1 29. α τὸ ἔλαττον δ7, ἔλαττον κ 7, βὶ Ε, βιβλίον β Ο. Ἦφἄδυπε 0510": τοῦτο 
τὸ βιβλίον οἱ πλείους φασὶν εἶναι Πασικλέους τοῦ 'Ῥοδίου, ὃς ἦν ἀκροατὴς ᾿Αριςοτέλρυς, υἱὸς δὲ Βοηϑοῦ τοῦ Ἑὐδήμσου ἀδελφῖ, ᾿Αλέξανδρος δὲ ὁ 
᾿Αφροδισιεύς φησιν εἶναι αὐτὸ τοῦ ᾿Αριξοτέλους, ἢ 30. ὁ] ὅτι ἡ τὸ 1723. ᾿ 831. μηδένα οπὰ Τ΄ ἸΠ θεγεῖν «45. 

2. τῆς οἵα Τ. ἢ μὲν] μὲν ἡ Ε. ἢ 6. τι 45 ΕΉ ἘΔ: ςοἰοτγὶ τ᾽. ἢ} 8. ἐξν δἀά «45, ᾿ 9. καὶ οχ ΕΟΣ". ἢ 10. τὸ μεθ᾽] πρὸς Ὁ. ἵ 

12. δ] καὶ ὕτως δὲ ΕΠ, ἢ χονώσαιτο ΕΞ, κοιννήσασυ ΕΤ.", κιήσαιτο δ: οεῖει ἱ κοινωτήσαι. || 4.3, τοῖς] τοῖς ἔτι οἴπτμαεβ ργδείον «4. ἢ 

ἐτιπολαιότορον 45", 1 1λ. συνεβάλοντό .48: ορῖαγὶ συμβάλλενταί, ἢ ἥσκησαν «45. ἢ 16. φρένις ἘΡ. ᾿ 17. δὲ οτὰ «δ. } τῶν περὶ τῆς] πεὶ 
τῶν 4: ἢ 49. τύτοις τὸ 1", || δὴ ἘΕΤ. Π ἔχει οπὶ 45. ἃ καλίσαι ἘΘΤΓΟ». ἢ 20. τὴν κατὼ φ. «45. κίοπι ροδὶ ἐληθείας αὐ άϊι 

δευγπτριήν. ἢ 241. ὧν 458}, ἢ 22. ἔχη ΕΟ δ. ἢ οὐ τὸ αἴτιον Ἐρ 5, οὐ ἡὰρ αἴτιον Τί οὗ τὸ αἴτιον οὐ Ἐδ. οὐἀάσηϊ ογημεβ καθ᾽ αὑτέ, ῥγδϑ- 

ἱεγ 45, ὶ 24. καθὼς . ἢ 28. αἰὰ ΟΤ. ἢ 29. ἐκεύων 458. ἢ ἰςὶ οἵα “45. 

, Οςο2 



9004 ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ α ἙΕΛΑΤΤΟΝ. 

2 ᾿Αλλὰ μὴν ὅτι γ᾽ ἐστὶν ἀρχή τις καὶ οὐκ ἄπειρα τὰ ἐκ τῆς γενέσεως τὸ γιγνόμενον, ἀλλ᾽ ἕξι μετὰ τὴν γένοιν. 
αἴτια τῶν ὄντων, οὔτ᾽ εἰς εὐθυωρίαν οὔτε κατ᾽ εἶδος, δῆλον. ὅὕὅτω γὰρ καὶ ἡμέρα ἐκ τῷ πρωΐ, ὅτι μετὼ τῦτο" διὸ ὑδὲ τὸ 
ὅτε γὰρ ὡς ἐξ ὕλης τόδ᾽ ἐκ τῶδε δυνατὸν ἰέναι εἰς ἄπειρον, πρωΐ ἐξ ἡμέρας. θάτερα δὲ ἀνακάμπτει, ἀμφοτέρως δ 

οἷον σάρκα μὲν ἐκ γῆς, γὴν δ᾽ ἐξ ἀέρος, ἀέρα δ᾽ ἐκ πυρός, ἀδύνατον εἰς ἄπειρον ἰέναι. τῶν μὲν γὰρ ὄντων μεταξὺ 
ἜΝ ν 7 γ κα ΡΩΝ ΚΝ ς, . αι πεδιὰς εἷς Σ δ᾽ εἰς ἃ Ὁ», ᾿Φ ΩΝ 

καὶ τῦτο μὴ ἴςασθαι" οὔτε ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, οἷον 5 ἀνάγκη τέλος εἶναι, τὰ δ᾽ εἰς ἄλληλα ἀνακαμπτει" ἡ γὰρ 
τὸν μὲν ἄνθρωπον ὑπὸ τῷ ἀέρος κινηθῆναι, τῦτον δ᾽ ὑπὸ τοῦ θατέρε φθορὰ θατέρε ἐςὶ γὙίνεσις. ἅμα δὲ καὶ ἀδύνατον τὸ 
ἡλίμ, τὸν δὲ ἥλιον ὑπὸ τῇ νείκες, καὶ τέτυ μηδὲν εἶναι πέρας. πρῶτον ἀΐδιον ὃν φθαρῆναι" ἐπεὶ γὰρ ὑκ ἄπειρος ἡ γένεσις 

᾽ ᾽ Υ͂ Η ν᾽ ΝῚ ὁμοίως δὲ ὑδὲ τὸ Ὦ ἕνεκα εἰς ἄπειρον οἷέν τε ἴῤαι, βάδισιν ἐπὶ τὸ ἄνω, ἀνάγκη, ἐξ Ἷ φθαρέντος πρώτυ τι ἐγόετι, μὴ 
μὲν ὑγιείας ἕνεκεν, ταύτην δ᾽ εὐδαιμονίας, τὴν δ᾽ εὐδαιμο- ἀΐδιον εἶναι. ἔτι δὲ τὸ ὃ ἕνεκα τέλος, τοῦτον δὲ ὃ μὴ ἄλλυν 

νίαν ἄλλυ, καὶ ὅτως ἀεὶ ἄλλο ἄλλε ἕνεκεν εἶναι. καὶ ἐπὶ τὸ ἕνεκα, ἀλλὰ τἄλλα ἐκείνου" ὥστ᾽ εἰ μὲν ἔσται τοιοῦτον τὸ 
τῶν τί ἣν εἶναι δ᾽ ὡσαύτως. τῶν γὰρ μέσων, ὧν ἐςξὶν ἔξω ἔσχατον, ὁκ ἔςαι ἄπειρον, εἶ δὲ μηθὲν τοίξτον, ὑκ ἔςαι τὸ 

ζ Ὶ ΄ ᾽ » " Ν ΄ ν᾿ “΄Ψ ἐλλ᾽ :Λὺ “ λ 8 , ἐξ - τι ἔσχατον καὶ πρότερον, ἀναγκαῖον εἶναι τὸ πρότερον αἴτιν ἕνεκα. ἀλλ᾽ οἱ τὸ ἄπειρον ποίῶντες λανθάνυσιν ἐξαιρῶντες 
μ ᾿αὐτό. εἰ γὰρ εἰπεῖν ἡμᾶς δέοι τι τῶν τριῶν αἴτιον, τὴν τοῦ ἀγαθοῦ φύσιν. καΐτοι οὐθεὶς ἂν ἐγχειρήσειεν οὐδὲν τῶν μετ᾽ αὐτό. εἰ γὰρ εἰπεῖν ἡμᾶς Ρ , τὴ Ύ ᾿ ἐγχειρήσειεν οὐδὲ 

τὸ πρῶτον ἐρῦμεν" οὐ γὰρ δὴ τόγ᾽ ἔσχατον, ἐδενὸς γὰρ τὸ πράττειν μὴ μέλλων ἐπὶ πέρας ἥξειν. οὐδ᾽ ἀν εἴη νοῦς ἦν 
τελευταῖον" ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ μέσον, ἑνὸς γαρ. οὐθὲν δὲ 15 τοῖς τοιύτοις" ἕνεκα γάρ τινος ἀεὶ πράττει ὅ γε νῦν ἔχων" 
διαφέρει ἕν ἢ πλείω εἶναι, ἐδ᾽ ἄπειρα ἢ πεπερασμένα" τῶν τῦτο γάρ ἐςὶ πέρας" τὸ γὰρ τέλος πέρας ἐςΐν. ἀλλὰ μὴν 

δ᾽ ὠπείρων τῦτον τὸν τρόπον καὶ ὅλως τῷ ὠπείρα πάντα τὰ οὐδὲ τὸ τί ἦν εἶναι ἐνδέχεται ἀνάγεσθαι εἰς ἄλλον ὁρισμὸν 
μόρια μέσα ὁμοίως μέχρι τοῦ τῦν" ὥστ᾽ εἴπερ μηθέν ἐστι πλεονάζοντα τῷ λόγῳ. ἀεί, τε γάρ ἐςιν ὁ ἔμπροσθεν μῶν» 
πρῶτον, ὅλως αἴτιον ὑθέν ἐςιν. ἀλλὰ μὴν ὑδ᾽ ἐπὶ τὸ κάτω λον, ὁ δ᾽ ὕςερος ὑκ ἔςιν᾽ ὃ δὲ τὸ πρῶτον μὴ ἔςιν, ὑδὲ τὶ 

οἷόν τ᾽ εἰς ἄπειρον ἰέναι, τῇ ἄνω ἔχοντος ἀρχήν, ὥς᾽ ἐκ πν- Ὁ ἐχόμενόν ἐςιν. ἔτι τὸ ἐπίξασθαι ἐναιβῦσιν οἱ ὕτως λέγοντερ' 
ρὸς μὲν ὕδωρ, ἐκ δὲ τότε γῆν, καὶ ὕτως ἀεὶ ἄλλο τι γίγνες 1 οὐ γὰρ οἷόν τε εἰδέναι πρὶν ἢ εἰς τὰ ἄτομα ἐλθεῖν. καὶ τὸ 
σθαι γένος. διχῶς γὰρ γίγνεται τόδε ἐκ τοῦδε, ἢ ὡς τόδε 1 γιγνώσκειν οὐκ ἔστιν" τὰ γὰρ ὕτως ἄπειρα πῶς ἐνδίχεται 
λέγεται μετὰ τόδε, οἷον ἐξ ̓ Ισθμίων ᾿Ολύμπια, ἢ ἐχ ὕτως ἱ νοεἶν; ὁ γὰρ ὅμοιον ἐπὶ τῆς γραμμῆς, ἢ κατὰ τὼς διαιρέ- 
ἀλλ᾽ ὡς ἐκ παιδὸς ἀνὴρ μεταβάλλοντος, ἢ ἐξ ὕδατος ἀήρ. σεις μὲν ὑχ ἴςαται" νοῆσαι δ᾽ ὑκ ἔςι μὴ ςήσαντα᾽ διόπερ 
ὡς μὲν οὖν ἐκ παιδὸς ἄνδρα γίγνεσθαί φαμεν, ὡς ἐκ τοῦ 25 ἐκ ἀριθμήσει τὼς τομὰς ὁ τὴν ἄπειρον διεξιών. ἀλλὰ καὶ 
γιγνομένα τὸ γεγονὸς ἢ ἐκ τῷ ἐπιτελεμένε τὸ τετελεσμένον" τὴν ὕλην ἐν κινεμένῳ νοεῖν ἀνάγκη, καὶ ὠπείρῳ ὑθενὶ ἔςν 
ἀὲ γάρ ἐςι μεταξύ, ὥσπερ τῷ εἶναι καὶ μὴ εἶναι γένεσις, εἶναι" εἰ δὲ μή, ὑκ ἄπειρόν γ᾽ ἐξὶν τὸ ἀπείρῳ εἶναι. ἀλλὰ 
οὕτω καὶ τὸ γιγνόμενον τοῦ ὄντος καὶ μὴ ὄντος. ἔστι δ᾽ ὁ μὴν καὶ εἰ ἄπειρά γ᾽ ἦσαν πλήθει τὰ εἴδη τῶν αἰτίων, οὐκ 
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μανθάνων γιγνόμενος ἐπιστήμων, καὶ τοῦτ᾽ ἐξὶν ὃ λέγεται, ὧν ἦν οὐδ᾽ οὕτω τὸ γιγνώσκειν" τότε γὰρ εἰδέναι οἰόμεθα, 
ὅτι γί ἐ βάνοντος ἐπις ἡ ὃ δ᾽ ὡς ἐξ ἀέρος 30 ὅ ὶ αἴτια ί " τὸ δ᾽ ἃ ὲ τὴν πρόσϑε- ὅτι γίγνεται ἐκ μιανθάνοντος ἐπιξήμιων. τὸ δ᾽ ὡς ἐξ ἀέρος 30 ὅταν τὼ αἴτια γνωρίσωμεν" τὸ δ᾽ ἀπειρον κατὰ τὴν πρ 
ὕδωρ, φθειρομένε θατέρν. διὸ ιδὰ μὲν οὐκ ἀνακάμπτει σιν ὑκ ἔςιν ἐν πιπερασμέῳ διεξελθεῖν. ᾿ 
εἰς ἄλληλα, ὑδὲ γίγνεται ἐξ ἀνδρὸς παῖς" ὁ γὰρ γίγνεται Αἱ δ᾽ ἀκροάσεις κατὰ τὼ ἔθη συμβαίνουσιν" ὡς γὰρὺ 

4. τις ἀρχὴ ΕΔ. ἢ 2. ἐπ’ 445. { εὐθεωρίαν Ἐδ. 1 3. εἶναι ἐπ’ ΕΟΘΤΕΣ. ἢ 8. δὲ] καὶ “446. ἄπ. οὐχ, οἷόν τε εἶναι Α4, ἢ 9. 
ἕνεκεν «45: ᾿σοἰεγί ἕνεκα. || δ᾽] δι Τ΄ 10. ἄλλιε ἕνεκεν καὶ “25, ἢ 44. ἔξω τι οπὶ ἘΡι τι ἕξω Τ΄ ἢ 138. τῷ ἘΤ. 1 μεθ᾽ αὐτό 4, 

᾿μέσων ΕΔ, ἢ ἡμῶς εἰπεῖν 45, ἢ 44. γε τὸ (δι ἢΠ τὸ] τότε Ο, τόγε ἘΒ10:. ἢ 16. ἥ πεπ.} ἐδὴ πεπ. ἘΠ. ἢ 11. ὅλως] ἄλλως τε δὲ 
5,1} 18. ὁμοίως ογὰ 5. ἢ ἔστι τὸ πρῶτον ΘΥΒΟΡ ΕΣ, ἢ 20. εἰς 45, ἐπ᾿ Ἐλ: οεἰογί ἐστὶν ἐπ᾿. [ἀπιέναι ,25, προϊέναι ΕΠ, ἢ ἔχοντις 

τῷ ἄνω Ἐλ. 1:21. τότ] τὸ ὕδατος Η75. 1] 22. γίγνεται] λέγεται μετὰ Ὁ. ἢ ἢ ΕΥ͂45Ε5: ναῖρο μὴ. ΠΠ 23. ἢ ὑχ ἕτως ἀλλ᾽ ὡς 45, ὑτ' 
ἀλλ᾽ ὡς 5, ἄλλως Ἐλ: οεἰετὶ ἢ, 24. μεταβάλλοντος ἀνὴρ ἘΠ. ἢ ἢ ὡς ιξ 45, "} 25. μὲν -- φαμεν οἵὰ ΚΕ. [ ἀὴρ 0505Ὲ:. ἃ “τ, 

σϑαι ΕΞ, [ 26. ἐκ οἵα Ἐδ. ἢ 27, μεταξύ] τι μεταξύ Η, μεταξύ τι Θ΄ ΒΊ6", ἢ 28. δ] γὰρ «45, ἢ 29. καὶ --- ἱπιςήμων οτα “46. 

80. ὅτι γίγνεται οι Τ΄ ἢ 31. οὐκ ἀνακάμπτει μὲν ἐχεῖα Ὁ. ὃ 38. εἰς] πρὸς 5.8", 1] γὰρ] δὲ 44. 
1. ἔςι οἵα ΕΔΗ͂Ι. ἢ 2. καὶ ἡ ἡμέρα Τ΄ ἵ{ τὸ οπι .425. ΠΟ 3. θάτερον «45, 1 ἀμφοτέρας Ἐλ. ᾿ ἅ. γὰρ οτὰ Ε᾿. ἢ 5. ἀτακάμεται 

“41, ἢ 6. ηρδεσίς ἰςιν ! 7. πρῶτον αἴτιον ἀΐδιον ΤΡι ἢ ἐπὲ --- 9. εἶναι οτὰ ΡΥ δ: ἐπειδὴ τε Ελ. αὶ 1. ἡ οἵὰ «4Ὁ. ἢ 9. ἔτι) ἱκὰ 

Ἅ41Επ| ἢ 13. ἐγχειρίσειεν 5. ΠΠ 1΄. πράσσειν ἘΕΣ. ἢ 15. τοῖς στὰ Ἐ. Ἷ τοιότοις]. σιν (δι ἢ 16. πέρας τέλος 5.45. ἢ 11. νι. Ο. ἢ 
48. τε οἵα Τ΄ Π 20. ἐςξιν οπὰ «46. 1} 241. καὶ οἷα Τά". αὶ ἔλθη 45. ἢ 23. καὶ 55), ἢ 25. ἀριθμεῖ “Ὁ. ἢ 26. ἐδιν ΤΟ ΚΙ. 
21. υ δ᾽ 444. Ὦἢ τοῦ Ἐπ. καὶ 28. εἰ οἵα «δ. ἵ 30. πρόϑεσιν ϑ.45. ἢ 32. συμβαίνουσαι Ἐδ, 
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εἰώθαμεν, ὕτως ἀξιῦμεν λέγεσθαι, καὶ τὰ παρὰ ταῦτα ἐχ μενον εὕρηκεν ἢ μὴ γινώσκειν" τὸ γὰρ τέλος τούτῳ μὲν οὐ 
ἔμοια φαύεται ἀλλὼ διὰ τὴν ἀσυνήθειαν ὠγνωςότερα καὶ δῆλον, τῷ δὲ προηπορηκότι δῆλον. ἔτι δὲ βέλτιον ἀνάγκη 

ξενικώτερα᾽ τὸ γὰρ σύνηθες γνωριμώτερον. ἡλίκην δὲ ἰσχὺν ἔχειν πρὸς τὸ κρῖναι τὸν ὥσπερ ἀντιδίκων καὶ τῶν ὠμφι»- 
ἔχει τὸ σύνηθες οἱ νόμοι δηλοῦσιν, ἐν οἷς τὰ μυθώδη καὶ σβητόντων λόγων ἀκηκοότα πάντων. ἔς! δ᾽ ὠπορία πρώτη 

παιδαριώδη μεῖζον ἰσχύει τῷ γινώσκειν περὶ αὐτῶν διὰ τὸ 5 μὲν περὶ ὧν ἐν τοῖς πεφροιμιασμένοις διηπορήσαμεν, πότε- 
ἔθος. οἱ μὲν ἵν, ἐὰν μὴ μαθηματικῶς λέγῃ τις, ἕκ ἀποδέ- ρον μιῶς ἢ πολλῶν ἐπιςημῶν θεωρῆσαι τὰς αἰτίας, καὶ πό- 
χρνται τῶν λεγόντων, οἱ δ᾽, ἂν μὴ παραδειγματικῶς, οἱ τερον τὰς τῆς οὐσίας ἀρχας τὼς πρώτας ἐςὶ τῆς ἐπιςήμης 
δὲ μαρτυρα ὠξίῶσιν ἐπάγεσθαι ποιητήν. καὶ οἱ μὲν πάντα ἰδεῖν μόνον, ἢ καὶ περὶ τῶν ἀρχῶν ἐξ ὧν δεικνύασιν ἅπαν- 

ἀκριβῶς, τοὺς δὲ λυπεῖ τὸ ἀκριβὲς ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τες, οἷον πότερον ἐνδέχεται ταὐτὸ καὶ ἣν ὦμα φάναι καὶ 

συνείρειν ἢ διὰ τὴν μικρολογίαν" ἔχει γώρ τι τὸ ἀκριβὲς το ὠποφάναι ἢ ἧἦ, καὶ περὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιύτων. εἴτ᾽ ἔστι 
τοιοῦτον, ὥστε καθάπερ ἐπὶ τῶν συμβολαίων, καὶ ἐπὶ τῶν περὶ τὴν οὐσίαν, πότερον μία περὶ πάσας ἢ πλείονές εἰσι, 
λόγων ἀνελεύθερον εἶναί τισι δυκεῖ, διὸ δεῖ πεπαιδεῦσθαι καὶ εἰ πλείονες, πότερον ἅπασαι συγγενεῖς, ἢ τὼς μὲν σο- 
κῶς ἕκαστα ἀποδεκτέον, ὡς ἄτοπον ἅμα ζητεῖν ἐπιστήμην φίας τὰς δ᾽ ἄλλο τι λεκτέον αὐτῶν. καὶ τῦτο δ᾽ αὐτὸ τῶν 
καὶ τρόπον ἐπιςήμης" ἔστι δ᾽ οὐδέτερον ῥῴδιον λαβεῖν. τὴν ἀναγκαίων ἐςὶ ζητῆσαι, πότερον τὰς αἰσθητὰς ὑσίας εἶναι 
δ᾽ ἀκριβολογίαν τὴν μαθηματικὴν οὐκ ἐν ἅπασιν ἀπαιτη- (5 μόνον φατέον ἢ καὶ παρὰ ταύτας ἄλλας, καὶ πότερον μο- 
τέον, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μὴ ἔχουσιν ὕλην. διόπερ οὐ φυσικὸς ὁ ναχῶς ἢ πλείονα γένη τῶν οὐσιῶν, οἷον οἱ ποίῶντες τά τε 
τρόπος" ἅπασα γὼρ ἴσως ἡ φύσις ἔχει ὕλην. διὸ σκεπτέον εἴδη καὶ τὰ μαθηματικὰ μεταξὺ τότων τε καὶ τῶν αἰσθη- 
πρῶτον τί ἰςιν ἡ φύσις" ὕτω γὼρ καὶ περὶ τίνος ἡ φυσικὴ τῶν. περί τε τύτων οὖν, καθάπερ φαμέν, ἐπισκεπτέον, καὶ 
δῆλον ἕςαι, καὶ εἰ μιᾶς ἐκιςήμης ἢ πλειόνων τὰ αἴτια καὶ πότερον περὶ τὼς οὐσίας ἡ θεωρία μόνον ἐςὶν ἢ καὶ περὶ τὼ 
τὰς ἀρχρὼς θεωρησαί ἐς!ν. Ὁ συμβεβηκότα καθ᾽ αὑτὰ ταῖς ὑσίαις. πρὸς δὲ τύτοις περὶ 

ταὐτῷ καὶ ἑτέρε καὶ ὁμοίς καὶ ἀνομοίς καὶ ταυτότητος καὶ 
Β ἐναντιότητος, καὶ περὶ προτέρου καὶ ὑςέρου καὶ τῶν ἄλλων 

Ἡ ἁπάντων τῶν τοιούτων, περὶ ὅσων οἱ διαλεκτικοὶ πειρῶνται, 
᾿Ανάγκη πρὸς τὴν ζητυμένην ἐπιςήμην ἐπελθεῖν ἡμᾶς σκοπεῖν ἐκ τῶν ἐνδόξων μόνον ποιούμενοι τὴν σκέψιν, τίνος 

πρῶτον͵ περὶ ὧν ἀπορῆσαι δεῖ πρῶτον" ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ὅσα 25 ἐστὶ θεωρῆσαι περὶ πάντων. ἔτι δὲ τότοις αὐτοῖς ὅσα καθ᾽ 
τε περὶ αὐτῶν ἄλλως ὑπκειλήφασί τινες, κἄν εἴ τι χωρὶς αὐτὰ συμβέβηκεν" καὶ μὴ μόνον τί ἐστι τούτων ἕκαστον, 
τύτων τυγχάνοι παρεωραμένον. ἔςι δὲ τοῖς εὐπορῆσαι βυ- ἀλλὰ καὶ ἄρα ἂν ἑνὶ ἐναντίον" καὶ πότερον αἱ ἀρχαὶ καὶ 
λομένοις προὔργου τὸ διαπορῆσαι καλῶς ἡ γὰρ ὕστερον τὰ στοιχεῖα τὼ γώη ἐστὶν ἢ εἰς ἃ διαιρεῖται ἐνυπάρχοντα 
εὐπορία, λύσις τῶν πρότερον ἀπορουμένων ἐς, λύειν δ᾽ οὐκ ἕκαςον" καὶ εἰ τὰ γένη, πότερον ὅσα ἐπὶ τοῖς ἀτόμοις λέ- 
ἔστιν ὠγνοοῦντας τὸν δισμόν. ἀλλ᾽ ἡ τῆς διανοίας ὠπορία 30 γεται τελευταῖα ἣ τὰ πρῶτα, οἷον πότερον ζῶον ᾿΄ ἄνθρωπος 
δηλοὶ τῦτο περὶ τῷ πράγματος" ἧ γὰρ ὠκορεῖ, ταύτῃ πα- ἀρχή τε καὶ μᾶλλόν ἐστι παρὼ τὸ καθ' ἕκαστον. μάλιςα 
βαπλήσιον πέπονθε τοῖς δεδεμένοις᾽" ἀδύνατον γὰρ ἀμφοτέ. δὲ ζητητέον καὶ πρωγματευτέον, πότερον ἔστι τι παρὼ τὴν 
ρὼς προελθεῖν εἰς τὸ πρόσθεν. δὶὸ δεῖ τὰς δυσχερείας τε- ὕλην αἴτιον καθ᾽ αὐτὸ ἢ ὅ, καὶ τῦτο χωριςὸν ἣ ὕ, καὶ πό-. 
θεωρηκέναι πάσας πρότερον, τύτων τε χάριν καὶ διὰ τὸ τὸς τερον ἣν ἢ πλείω τὸν ἀριθμόν. καὶ πότερον ἔςι τι παρὰ τὸ 
Ὀπῖνοας ἄνευ τῷ διωπορῆσαι πρῶτον ὁμοίες εἶναι τοῖς ποῖ 35 σύνολον (λέγω δὲ τὸ σύνολον, ὅταν κατηγορηδῇ τι τῆς ὕλη) 
δεῖ βαδίζειν ἀγνοῦσι, καὶ πρὸς τύτοις ὁδ᾽ εἴ ποτε τὸ ζητό- ἢ οὐθέν, ἢ τῶν μὲν τῶν δ᾽ οὔ, καὶ ποῖα, ταῦτα τῶν ὄντων. 

1, ἀξῷμιν ἔτι τὸ λ. Τδι ἢ 2. ἀγωριςότερα, Τ, ἢ 8. ἡνύριμον “4. ὶ Α. τὰ] πεὶ τὰ 44. ἢ 5. διὰ οπι “425. ἢ 8. μετάγεσθαι ᾧ. ἢ 
44. συμβόλων Εδ. ἢ 12. δοκεῖ τισι ,4᾿, Π πεπαιδεῦθαι Ἐ. Π 1λ. δὲ θάτερον 41), ἢ 4Ἴ. λόγος Εδ. ᾿ 418. ἡ οπὶ ΕῸ.5. 11 τίνων “4 
ἘΠῚ 24, ζητυμόην 48: ςεϊογ! ἐπιζητυμένην. 1] ἀπελθεῖν ἘΦ, 1 25. πρῶτον δηϊς περὶ οπὶ “46. Π 21. τυγχάνη ἘΒΤΑ 4840, ἡ 29. 
τμερημένυν ἀπόρων ΕΠ. ἢ δ᾽] γὼρ ΕΡι 11 30, ἀγνοοῦντα ἘΦΊΒΓ(!, ἢ 31. καὶ γὰρ ἀπορία ,κ15..}} 86. ἀδέποτε τὸ ζητύμενον εἰ εὔρηκεν 44, 

2. δὲ καλῶς προηπορηκότι. 8.8 "ἢ, ὃ ροδὲ ἔτι οὐχ «46. || 5. πεπροοιμιασμένοις Ε΄, 1 6. πολλῶν ἔςιν ἐπις, 571.8", ᾿ 8. πάντες 
401}. } 9. καὶ ἀκοφάναι οτχὰ . ἢ 14. εἰσι ογτὰ Σ΄ . ΠΠ 12. καὶ 6215: οεἰεν κἂν, ἢ 16. πλεοναχῶς τὰ γ. “4. ἢ 19. περὶ] ἐπὶ α' 

ΤΑ ἢ μόνον ἡ θεωρία. ἘΔ. ἢ 21. καὶ ταντότητος] καὶ ἑναντίν ΤΕΣ, οπι 4 56515, 1} 24. μόνων ,45.Ν»ἡ 21. ἄρα ΕΔ: οεἰοτὶ εἰ ἄρα. 
38. τὰ οηΐθ γύη οὐ ΟΉ1), ἢ 29. εἰ οπι ΞΕ. ἢ 31. τὸν Θ.15. Δ. μᾶλλον 45, ἢ 832. τὶ οἵα Θ21', ἢ 83. αἴτια Εδ. ἢ καθ' αὑτὸ καὶ ὕ 
ὑαν 4), ἢ καὶ τῦτο χωριςὸν οτὰ Ε΄. ᾿ 36. ταῦτα 6518: οεἰετὶ τοιαῦτα. 
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ἔτι αἱ ἀρχαὶ πότερον ἀριθμῷ ἢ εἴδει ὡρισμέναι, καὶ αἱ ἐν 

τοῖς λόγοις καὶ αἱ ἐν τῷ ὑπικειμένῳ: καὶ πότερον τῶν 

φϑαρτῶν καὶ ἀφθάρτων αἱ αὐταὶ ἃ ἕτεραι" καὶ πότερον 
ἄφθαρτοι κᾶσαι, ἢ τῶν φθαρτῶν φθαρταί, ἔτι δὲ τὸ πάν- 
τῶν χαλεπώτατον καὶ πλείστην ὠπορίαν ἔχον, πότερον τὸ 5 

ἂν καὶ τὸ ὄν, καθάπερ οἱ Πυθαγόρειοι καὶ Πλάτων ἔλεγεν, 

ἐχ ἕτερόν τί ἐςιν ἀλλ᾽ ἐσίω τῶν ὄντων, ἡ ὅ, ἀλλ᾽ ἕτερόν τι 

τὸ ὑποκείμενον, ὥσπερ "Ἐμπεδοκλῆς φησὶ φιλίαν, ἄλλος 

δέ τις πῦρ, ὁ δὲ ὕδωρ, ὁ δὲ ἀέρα. καὶ πότερον αἱ ἀρχαὶ 

ΤΩΝ ΜΕΤᾺ Τὰ ΦΎΣΙΚΑ Β. 
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ὑθένα ποιεῖσθαι λόγον περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν. ἀλλὰ μὲν 
εἴ γε πλείους ἐπιστῆμαι τῶν αἰτίων εἰσὶ καὶ ἕτεραι ἑτέρας 
ἀρχῆς, τίνα τότων φατέον εἶναι τὴν ζητυμένην, ἢ τόα μά. 
λιςα τοῦ πράγματος τῷ ζητυμέν ἐκιςήμονα τῶν ἐχόντων 
αὐτάς; ἐνδέχεται γὰρ τῷ αὐτῷ πάντας τὸς τρόπες τὸς τῶν 
αἰτίων ὑπάρχειν, οἷον οἰκίας, ὅθεν μὲν ἡ κίνησις, ἡ τὸν 
καὶ ὁ οἰκοδόμος, Ὁ δ᾽ ἕνεκα, τὸ ἔργον, ὕλη δὲ γὴ καὶ λίθοι, 

τὸ δ᾽ εἶδος ὁ λόγος. ἐκ μὲν οὖν τῶν κάλαι διωρισμέων, 
τίνα χρὴ καλεῖν τῶν ἐπιςημῶν σοφίαν, ἔχει λόγον ἑκάςην 

μκαϑόλου εἰσὶν ἢ ὡς τὰ καθ᾽ ἔκαστα τῶν πραγμάτων, καὶ 10 προσαγορεύειν. ἣ μὲν γὰρ ἀρχικωτάτη καὶ ἡγεμονικωτάτη, 

δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ. ἔτι πότερον ἄλλως καὶ κατὰ κίνησιν" καὶ ἣ ὥσπερ δούλας οὐδ᾽ ἀντειπεῖν τὰς ἄλλας ἐπιστήμας 
καὶ γὰρ ταῦτα ἀπορίαν ὧν παράσχοι πολλήν. πρὸς δὲ δίκαιον, ἡ τοῦ τέλες καὶ τὠγαθῇ τοιαύτη (τότε γὰρ ἕνεκα 
τούτοις πότερον οἷ ἀριθμοὶ καὶ τὰ μήκη καὶ τὰ σχήματα τἄλλα)" ἣ δὲ τῶν πρώτων αἰτίων καὶ τῷ μάλις α ἐκις τοῦ 

καὶ αἱ ςιγμαὶ ἐσίαι τινές εἰσιν ἢ οὗ, κἂν εἰ ἀσίαι, πότερον διωρίσθη εἶναι, ἡ τὴς ὁσίας ἂν εἴη τοιαύτη. πολλαχῶς γὰρ 
κεχωρισμέναι τῶν αἰσθητῶν ἢ ἐνυπάρχεσωι ἐν τότοις, περὶ 15 ἐπισταμένων τὸ αὐτὸ μᾶλλον μὲν εἰδέναι φαμὲν τὸν τῷ 
γὰρ τούτων ἁπαντων οὐ μόνον χαλεκὸν τὸ εὐπορῆσαι τῆς εἶναι γνωρίζοντα τί τὸ πρᾶγμα ἢ τῷ μὲ εἶναι, αὐτῶν δὶ 
ἀληθείας, ἀλλ᾽ ἐδὲ τὸ διαπορῆσαι τῷ λόγῳ ῥῴδιον καλῶς. τύτων ἕτερον ἑτέρα μᾶλλον, καὶ μάλιςα τὸν τί ἐςιν, ἀλλ᾽ 

Πρῶτον μὲν ἦν περὶ ὧν πρῶτον εἴπομεν, πότερον μιῶς ᾧ τὸν πόσον ἢ ποῖον ἢ τί ποιεῖν ἢ πάσχειν πέφυκεν. ἔτι ἂ 

ἃ πλειόνων ἐστὶν ἐπιστημῶν θεωρῆσαι πάντα τὰ γένη τῶν καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ εἰδέναι ἕκαστον, καὶ ὧν ἀποδείξεις 
αἰτίων. μιᾶς μὲν γὰρ ἐπιστήμης πῶς ἂν εἴη μὴ ἐναντίας Ὁ εἰσί, τότ᾽ οἰόμεθα ὑπάρχειν, ὅταν εἰδῶμεν τί ἐστιν, οἷον τί 
ὕσας τὰς ἀρχὰς γνωρίζειν; ἔτι δὲ πολλοῖς τῶν ὄντων οὐχ ἐς! τὸ τετραγωνίζειν, ὅτι μέσης εὕρεσις" ὁμοίως δὲ καὶ ἐτὶ 
ὑπάρχεσι πᾶσαι. τίνα γὰρ τρόπον οἷόν τε κινήσεως ἀρχὴν τῶν ἄλλων. περὶ δὲ τὰς γενέσεις καὶ τὼς πράξεις καὶ τεὶ 
εἶναι τοῖς ἀκινήτοις ἢ τὴν τάγαθ φύσιν, εἴπερ ἅπαν, ὃ ἂν ἅπασαν μεταβολήν, ὅταν εἰδῶμεν τὴν ὠρχὴν τῆς κινήσεως. 

ἦ ἀγαθὸν καθ᾽ αὐτὸ καὶ διὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν, τέλος ἐστὴν τοῦτο δ᾽ ἕτερον καὶ ἀντικείμενον τῷ τέλει" ὥστ᾽ ἄλλης ὧν 
καὶ οὕτως αἴτιον, ὅτι ἐκείνου ἕνεκα καὶ γίγνεται καὶ ἔστι 25 δόξειεν ἐπιςήμης εἶναι τὸ θεωρῆσαι τῶν αἰτίων, τότων κα» 
τἄλλα, τὸ δὲ τέλος καὶ τὸ ὗ ἕνεκὰ πράξεώς τινός ἐςι τέλος, ςον. ἀλλὰ μὴν καὶ περὶ τῶν ἀποδεικτροῶν ἀρχῶν, πότερον 
«αἱ δὶ πράξεις πᾶσαι μετὰ κινήσεως" ὥς" ἐν τοῖς ἀκινήτοις μιᾶς ἐςὶν ἐπιξςήμης ἢ πλειόνων, ἀμφισβητήσιμόν ἐςιν. λέγω 
ἕι ἀν ἐνδέχοιτο ταύτην εἶναι τὴν ἀρχὴν ἀδ᾽ εἶναί τι αὐτο δὲ ἀὠποδεικτικὰς τὰς κοινὼς δόξας, ἐξ ὧν ἅπαντες δεικνύ» 

παγαθόν. διὸ καὶ ἐν τοῖς μαϑήμασιν οὐθὲν δείενυται διὰ σιν, οἷον ὅτι χῶν ἀναγκαῖον ἢ φάναι ἢ ὠποφώναι, καὶ 

ταύτης τῆς αἰτίας, ἐδ᾽ ἔςιν ὠπόδειξις ὑδεμία διότι βέλτιον 8 ἀδύνατον ἅμα εἶναι καὶ μὴ εἶναι, καὶ ὅσαι ἄλλαι τοιαῦ- 

ἃ χεῖρον, ἀλλ᾽ ἐδὲ τὸ παράπαν μέμνηται οὐθεὶς ἀθενὸς τῶν ται προταΐσεις, πότερον μία τότων ἐπιςήμη καὶ τὴῤ ὑσίας 
τοιότων. ὥςε διὰ ταῦτα τῶν σοφιςῶν τινὲς οἷον ᾿Αρίξιππος ἑτέρα, κἀν εἰ μὴ μία, ποτέραν χρὴ προσωγορεύειν τὴν Ὅν 
τροεπκηλάκιζεν αὐτάς" ἐν μὲν γὰρ ταῖς ἄλλαις τέχναις, τυμώην νῦν. μιᾶς μὲν οὖν ὡς εὔλογον εἶναι" τί γὰρ μᾶλ- 
καὶ ταῖς βαναύσοις, οἷον ἐν τεκτονικῇ καὶ σκυτικῇ, διότε λον γεωμετρίας ἢ ὑποιασὺν περὶ τότων ἐςὶν ἴδιον τὸ ἐπαΐεν; 

βέλτιον ἢ χεῖρον λέγεσθαι πάντα, τὼς δὲ μαθηματικωὼς 35 εἴπερ ὄν ὁμοίως μὲν ὁποιασὺὴν ἐςίν, ὡπασῶν δὲ μὴ ἐἰδέχε 

2 

4. αἱ ροβῖ ἔτι οπὶ 46. 2. κἱ οὐὰά ἘΒΡΟΙ ΟΡ), ἢ 3. αἱ οσὰ 5. ἢ 4. ἔςι σ515.. ἢ“ τὸ] τῶν 15. ἢ 56. πότερον οτα ΤΆ. ἢ τὸ 

καὶ τὸ σ᾿. Ἰ| 6. ἔλεγον 15, οτὰ δι ᾿Π Ἴ. τι δηῆῖς ἐξιν οπὰ 75, || 8. τὸ οπι 2353, 1 φησὶ οαι 15. Π 9. ὁ δὲ ἀέρα 44": οδιε ἢ 

ἀέρα. { 10. καὶ δυνάμει ἃ ἐνεργείᾳ οπι 46. ΠΠ 412. ἀν οταὰ 1. ΠΠ 44. εἰ ἐσίαι] εἰ ὑσία “45. } 15. ἐνυκάρχεσαι αὐἀᾷ .4᾽, καὶ 49. ἔκιστήμης 
δ. ἢ ὧι. ὕσης 6". ᾿ 22. ὑπ. πᾶσι πᾶσαι ἘΦ. Δ οἷόν τε τρόπον 515. ἢ 23. ἀγαῦς 5.445.}} ὅπερ 5. 1} 8] αὶ ΤΟ ἢ 25. ἔςι καὶ τἄλλα 

οὐδ, ἢ 31. ὑϑενὸς οἵα ΖΤ΄ || 3. βαναύσοι; αὐταῖς οἷον 8.45.0, 

4. καλῶν «45. 1} 2. πλείους “νε ΑΜ. ἕτερα! ἑτέρα ΕΤ. ᾿ὶ 4. τὸ ζητυμῶν οτα 45. ἢ 5. τὸς δΔῃῖθ τῶν δὐὰ 5.45. }} 9. ἔχει ΕΤ 

461": οοἰογί ὑδαμῶς ἔχει, {Π 40. 8 ΕΟ": τυΐβο ἡ ὁ. ἢ ὁ Ὑρικωτοτη “45. 11. δούλας οπιὶ 15. ἢ ἀντιτείνειν 22. ἢ 42. ἃ σ᾿. ἢ ἀγαϑὶ 

“4. " τῦΗτς ἘΑΡΟΊΖ: οεἰετί τύτων. ἢ 43. ἢ Ε6Π1: φεϊετῖ ἡ. ἡ 15. μὲν οἱπ ΕΞ 17. τὸν Εὶ, τὸ σ᾽, τὸν τὸ 15: συΐγο τῶν. ἢ 18. 

τὸν ΕΟΡ7»: τείογ! τῶν. ἢ 19. καὶ Εν] κὠν ἐν σ᾽75. 11 20. οἷον τί ἐςι οἵὰ Τ᾽, ΠΠυ 23. πᾶσαν 4672, 24. ἂν ἄλλης Τ΄ ἃ 46. τῷ 

οπα δ, ἢ 28. τὰς Ε΄ 451": σεϊειὶ καὶ τὰς, 29. πᾶν] τὸ Θ΄. 32. κἂν εἰ] καὶ ἄν εἴη «45,} 33. τὸν αἀὐὰ ΣΤά2Ω:1ι, Ι 34. τῳ] 

τῶν πεὶ “45. 1} ἴδιόν ἐςι σΆ75. }} 35. μὴ] μηδὲ σΞ. 
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ται, ὥσπερ οὐδὲ τῶν ἄλλων οὕτως ἀδὲ τῆς γνωριζάσης τὼς πλείω γώη τετύχηκεν ὄντα τῶν ὑσιῶν, οἷον οἱ χέγεντες τά 

ἐσίας ἴδιόν ἐςι τὸ γινώσκειν περὶ αὐτῶν. ἅμα δὲ καὶ τόα τε εἴδη καὶ τὼ μεταξύ, περὶ ἃ τὼς μαθηματικὲς εἶναί φα- 
τρόπον ἔσται αὐτῶν ἐπιστήμη; τί μὲν γὼρ ἕκαστον τούτων σιν ἐπιστήμας. ὡς μὲν οὖν λέγομεν τὰ εἴδη αἴτιά τε καὶ 

τυγχάνει ὃν καὶ νῦν γνωρίζομεν" χρῶνται γοῦν ὡς γιγνω- ὑσίας εἶναι καθ᾿ αὐτὰς εἴρηται ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις περὶ 
σκομώοις αὐτοῖς καὶ ἄλλαι τέχναι. εἰ δὲ ὠποδερκτικὴ περὶ 5 αὐτῶν' πολλαχῇ δ᾽ ἐχόντων δυσκολίαν, ὑθενὸς ἧττον ὦτον 

αὐτῶν ἐστί, δεήσει τι γένος εἶναι ὑτι ον, καὶ τὰ μὲν πὸν τὸ φάναι μὲν εἶναί τινας φύσεις ταρὰ τὰς ἐν τῷ 
πάθη τὰ δ᾽ ἀξιώματ' αὐτῶν. περὶ πάντων γὰρ ὠδύνατον ὑρανῷ, ταύτας δὲ τὰς αὐτὰς φάναι τοῖς αἰσθητοῖς πλὴν ὅτι 

ἀπόδειξιν εἶναι" ἀνάγκη γὰρ ὧκ τινων εἶναι καὶ περί τι καὶ τὰ μὲν ἀΐδια τὰ δὲ φθαρτά. αὐτὸ γὰρ ἄνθρωπόν φασιν 
τοῶν τὴν ἀπόδειξιν" ὥςε συμβαίνει πάντων εἶναι γος ἕν εἶναι καὶ ἵππον καὶ ὑγίειαν, ἄλλο δ᾽ οὐδέν, παραπλήσιον 

τι τῶν δεικνυμένων" πᾶσαι γὰρ αἱ ὠποδεικτικαὶ χρῶνται 10 ποιοῦντες τοῖς θεοὺς μὲν εἶναι φάσκεσιν, ἀνθρωποειδεῖς δέ’ 
τοῖς ἀξιώμασιν. ἀλλὼ μὴν εἰ ἑτέρα ἡ τῆς ὑσίας καὶ ἡ περὶ ὅτε γὰρ ἐκεῖνοι ὑθὲν ἄλλο ἐποίεν ἢ ἀνθρώπες ἀϊδίους, οὔθ᾽ 
τότων, ποτέρα κυριωτέρα καὶ προτέρα πέφυκεν αὐτῶν; κα- ὗτοι τὰ εἴδη ἀλλ᾽ ἢ αἰσθητὰ ἀΐδια. ἔτι δὲ εἴ τις παρὼ τὰ 
θέλε γὰρ μάλιςα καὶ πάντων ἀρχαὶ τὰ ἀξιώματα ἐστιν. εἴδη καὶ τὰ αἰσθητὰ τὰ μεταξὺ θήσεται, πολλὼς ἀπορίας 
εἴτ᾽ ἐςὶ μὴ τῷ φιλοσόφνε, τίνος ἔςαι περὶ αὐτῶν ἄλλου τὸ ἔξει. δῆλον γὰρ ὡς ὁμοίως γραμμαί τε παρ᾽ αὐτὰς κω 
θεωρῆσα: τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ ψεῦδος: ὅλως τε τῶν ὑσιῶν πό- τς τὰς αἰσθητὰς ἔσονται καὶ ἕκαςον τῶν ἄλλων γενῶν" ὥστ᾽ 
τερον μία πασῶν ἐςὶν ἢ πλείους ἐπιστῆμαι; εἰ μὲν οὖν μὴ ἐπείπερ ἡ ἀςρολογία μία τότων ἐς ν, ἔςαι τις καὶ οὐρανὸς 

μία, τοίας ἀσίας θετέον τὴν ἐπιςήμκν ταύτην; τὸ δὲ μίαν παρὼ τὸν αἰσθητὸν οὐρανὸν καὶ ἥλιός τε καὶ σελήνη καὶ 
πασῶν ἐκ εὔλογον" καὶ γὼρ ἂν ἀποδεικτικὴ μία περὶ πάν- τἄλλα ὁμοίως τὰ κατὼ τὸν ὑρανόν. καΐτοι πῶς δεῖ τις εῦ- 
τῶν εἴη τῶν συμβεβηκότων, εἴπερ πᾶσα ἀποδεικτικὴ περί σαι τότοις; οὐδὲ γὰρ ἀκίνητον εὔλογον εἶναι, κινούμενον δὲ 
τι ὑπρκείμεγον θεωρεῖ τὰ καθ᾿ αὐτὰ συμβεβηκότα ἐκ τῶν Ὁ καὶ παντελῶς ὠδύνατον. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ ὧν αὶ ὑπτικὴ 

κοινῶν δοξῶν. περὶ ἵν τὸ αὐτὸ γένος τὰ συμβεβηκότα καθ’ πραγματεύεται καὶ ἡ ἐν τοῖς μαθήμασιν ἁρμονική" καὶ 
αὑτὰ τῆς αὐτῆς ἐςὶ θεωρῆσαι ἐκ τῶν αὐτῶν δοξῶν. περίτε γὰρ ταῦτα ἀδύνατον εἶναι παρὰ τὼ αἰσθητὰ διὰ τὰς αὐτὰς 

γὰρ τὸ ὅτι μιᾶς, καὶ ἔξ ὧν μιᾶς, εἴτε τῆς αὐτῆς εἴτε ἀλ- αἰτίας" εἰ γάρ ἐςῖιν αἰσθητὰ μεταξὺ καὶ αἰσθήσεις, δῆλον 
λης" ὥστε καὶ τὰ συμβεβηκότα, εἴτ᾽ αὐταὶ θεωρήσονσιν, ὅτι καὶ ζῷα ἔσονται μεταξὺ αὐτῶν τε καὶ τῶν φθαρτῶν. 
εἴτ᾽ ἐκ τούτων μία. ἔτι δὲ πότερον περὶ τὼς οὐσίας μόνον 25 ὠκορήσειε δ᾽ ἄν τις καὶ περὶ ποῖα τῶν ὄντων δεῖ ζητεῖν 
ἡ θεωρία ἐςὶν ἢ καὶ περὶ τὰ συμβεβηκότα ταύταις" λέγω ταύτας τὰς ἐκιςήμας. εἰ γὰρ τότῳ διοίσει τῆς γεωδαισίας 
δ᾽ οἷον, εἰ τὸ στερεὸν οὐσία τίς ἐστι καὶ γραμμαὶ καὶ ἐπίς ἡ γεωμετρία μόνον, ὅτι ἡ μὲν τύτων ἐστὶν ὧν αἰσθανόμεθα 
πεδα. πότερον τῆς αὐτῆς ταῦτα γνωρίζειν ἐπιστήμης καὶ ἡ δ᾽ ἐκ αἰσθητῶν, δῆλον ὅτι καὶ παρ᾽ ἰατρικὴν ἔς αἱ τις ἐκ:- 

τὰ συμβεβηκότα περὶ ἕκαστον γένος, περὶ ὧν αἱ μαθημα- ςήμη καὶ παρ᾽ ἑκάςην τῶν ἄλλων μεταξυ αὐτῆς τε ἰατρι» 
τικαὶ δεικνύουσιν, ἢ ἄλλης. εἰ μὲν γὰρ τὴς αὐτῆς, ὠπο- 30 κῆς καὶ τῆσδε τῆς ἰατρικῆς. καίτοι πῶς τῦτο δυνατόν; καὶ 
δυοιτροή τις ὧν εἴη καὶ ἡ τῆς οὐσίας" οὐ δοκεῖ δὲ τοῦ τί γὼρ ὧν ὑγιείν᾽ ἅττα εἴη παρὰ τὰ αἰσθητὰ καὶ αὐτὸ τὸ 
ἐςιν ἀπόδειξις εἶναι. εἰ δ᾽ ἑτῴας, τίς ἔςαι ἡ θεωρῦσα πιρὶ ὑγιεινόν. ἅμα δὲ οὐδὲ τοῦτο ἀληθές, ὡς ἡ γεωδαισία τῶν, 
τὴν ὑσίαν τὰ συμβεβηκότα; τοῦτο γὰρ ἀποδῦναι παγχά- αἰσθητῶν ἐστὶ μεγεθῶν καὶ φθαρτῶν" ἐφθείρετο γὰρ ἂν 

λεχον. ἔτι δὲ πότερον τὰς αἰσθητὰς ὑσίας μόνας εναι φα- φθειρομώων. ἀλλὰ μὴν ὑδὲ τῶν αἰσθητῶν ἀν εἴη μεγεθῶν 

τῶν ἢ καὶ παρὰ ταύτας ἄλλας καὶ πότερον μοναχῶς ἢ 16 ἐδὲ περὶ τὸν ὑρανὸν ἡ ὠςρολογία τόνδε. ὅτε γὰρ αἱ αἰσθην- 

4. οὕτως] ὥσπερ Τ΄ ὶ ἅ. γοῦν ἘΤ.427": σοϊετὶ οὖν. 1} 5. εἴ καὶ Τ. [ἡ 7. ἀπόδειξιν εἶναι ἀδύνατον Ο}15. 1} 9. ἦν οἵὰ «45. ἢ 15. τὸ. 

νοι καὶ οἵα ΚΕ 6"15, ἡ 17. ῥητέον ΟΥ7ν. Π 418. πάντων ὧν εἴη “45. ᾿Ξ 19. τῶν καθ᾿ αὑτὸ συμβ. 5.86, ἢ 20. θεωρεῖται καϑ᾿ Τὶ ἢ 

32. ϑενρῆσαι ἰςι 45. ἢ 23. τὸ ὅτι] ὁ 4}. ἄλλοις 6', τῆς ἄλλης ΕΉΟ", ἢ 24. θεωροῦσιν 452. ἢ 25. ἡ θεωρία, μόνον οταας Ὀγῶθ- 

μὸ 4, ἢ 26. καὶ οἵα ὅ,. ἵΠ πε οπὲ Ζ᾽. || 27. ὑσίαι τι Τ΄ || 28. γνωρίζειν ἐςὶν ἔπις. “5. 32. ἰςιν δ. 1 38. χαλεπόν 6". ἴ 84. 

ἢ οπι ὅθ, 
2. ἃ οτὰ «4. | 3. καὶ] τῆς Ο'. ᾿Π] 5. πολλὲς δ᾽ ἐχόντων δυσκολίας Κ᾿. ἢ 7, ὅτι] τί “45. 9. καὶ αὐτὸ ἵππον Τ΄ ἢ παραπλήσων μὶν 

τκῶσις Το ἢ 10. δ δ᾽ εἶναι 46. 11. ποιῶσιν 15. }} 13. τὰ ροεῖ αἰσθητὰ οπιὶ Σ᾿. 1] τίθεται ΕΣ. ἢ 14. παρὰ ταύτας Α, ἢ 47. τε 

υἱὐ 5.,22,.} 21. μαθηματικοῖς Τ΄ 1| 22. ἀδύνατα δ. ᾿ πεὶ Ο'. ἢ 25. παρὼ Β. 1] 26. γεωδισίας σ᾽. ἢ 21. ἀ Ε5ΤΒΙΟΙΟἾ", ἃ 
38. ἔξλον ἦν ὅτι καὶ 5.85, δῆλον καὶ ΘΟ’. ἢ ἔφα!) ὑκ ἔξαι Ο᾿. Π 29. ἑκάφης Οσ'. ἢ αὐτῆς] τῆς σ"15., ἢ 30. τῆσδε] τῆς τε Ο'. ἢ τῆς 
ψὰ 8.31. ἄν οσὰὺ Τ΄. ἢΠ| ἄττα] τὸ .44. ἢ περὶ ΘΟ’. κα 32. οὐδὲ ὐἀὰ Ἐ5 ΤΑ ΕΉσἉ, ᾿ὶ ἡ οἷν Τ. ἢ 84. ὑδ᾽ αἰσθητῶν “45. ᾿ 35, ἐδ’ 
ἡ τῷ τὸν ὑρανὸν ἀςρολογία “45. ἢ αἱ οπι «45. “ 
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ταὶ γραμμαὶ τοιαῦταί εἰσιν οἵας λέγει ὁ γεωμέτρης" οὐθὲν 
γὰρ εὐθὺ τῶν αἰσθητῶν ὕτως ὑδὲ ςρογγύλον" ἅπτεται γὰρ 
τῷ κανόνος ἡ κατὰ ςιγμὴν ὁ κύκλος, ὠλλ᾽ ὥσπερ Πρωτω- γνωρίζει τὴν φύσιν αὐτῆς. ἐκ μὲν ἦν τότων τῶν λόγων ὑκ 
γόρας ἔλεγιν ἐλέγχων τὸς γεωμέτρας, ὅθ᾽ αἱ κινήσεις καὶ ὧν εἴησαν αἱ ἀρχαὶ τὰ γένη τῶν ὄντων" ἦ δ᾽ ἕκαστον μὲν 

ἕλικες τῷ ὑρανὰ ὅμοιαι, περὶ ὧν ἡ ἀςρολογία ποιεῖται τοὺς 5 γνωρίζομεν διὼ τῶν ὁρισμῶν, ὠρχαὶ δὲ τὰ γένη τῶν ὁρισμῶν 
λόγους, οὔτε τὰ σημεῖα τοῖς ἄςροις τὴν αὐτὴν ἔχει φύσιν. εἰσίν, ἀνάγκη καὶ, ὁριςῶν ἀρχὰς εἶναι τὰ γένη. κἂν 

εἰσὶ δέ τινες οἵ φασιν εἶναι μὲν τὼ μεταξὺ ταῦτα λεγόμενα εἰ ἔς τὴν τῶν ὄντων λαβεῖν ἐπιςἡμην τὸ τῶν εἰδῶν λαβὲ 

τῶν τε εἰδῶν καὶ τῶν αἰσθητῶν, ἃ μὴν χωρίς γε τῶν αἰσθη- καθ᾽ ἃ λέγονται τὰ ὄντα, τῶν γε εἰδῶν τὼ γένη ἀρχαί εἰσ. 
τῶν ἀλλ᾽ ἐν τούτοις" οἷς τὰ συμβαίνοντα ὠδύνατα πάντα φαίνονται δέ τινες καὶ τῶν λεγόντων ςοιχεῖα τῶν ὄντων τὸ 
μὲν πλείονος λόγε διελθεῖν, ἱκανὸν δὲ καὶ τὼ τοιαῦτα, θεω- 10 ἣν ἢ τὸ ὃν ἢ τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν ὡς γένεσιν αὐτοῖς χρῆ- 

ρῆσαι. οὔτε γὰρ ἐπὶ τέτων εὔλογον ἔχειν ὕτω μόνον, ἀλλὰ σθαι. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἀμφοτέρως γε οἷόν τε λέγειν τὲς 
ἀρχάς. ὁ μὲν γὰρ λόγος τῆς ὑσίας εἷς" ἕτερος δ᾽ ἔσται ὁ 
διὰ τῶν γενῶν ὁρισμὸς καὶ ὁ λέγων ἐξ ὧν ἕἔςιν ἐννπαρχόν» 
τῶν. πρὸς δὲ τύτοις εἰ καὶ ὅτι μάλιςα ἀρχαὶ τὼ γένη εἰσί, 

γητὰ ἐν κινουμένοις γε ὄντα τοῖς αἰσθητοῖς, ὅλως δὲ τίνος (5 πότερον δεῖ νομίζειν τὼ πρῶτα τῶν γενῶν ἀρχὰς ἃ τὲ 
ἕνεκ᾽ ἂν τις θείη εἶναι μὲν αὐτά, εἶναι δ᾽ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς; ἔσχατα κατηγορόμενα ἐπὶ τῶν ἀτόμων; καὶ γὰρ τῦτο ἔχῃ 
ταὐτὰ γὰρ συμβήσεται ἄτοπα τοῖς προειρημένοις" ἔξαι γὰρ ἀμφισβήτησιν. εἰ μὲν γὰρ ὅτι τὰ καθόλν μᾶλλον ἀρχαί, 
ὑρανός τις παρὰ τὸν οὐρανόν, πλήν γ᾽ οὐ χωρὶς ἀλλ᾽ ἐν τῷ φανερὸν ὅτι. τὰ ἀνωτάτω τῶν γενῶν" ταῦτα γὰρ λέγεται 
αὐτῷ τόπῳ" ὅπερ ἐςὶν ὠδυνατώτερον. κατὰ πάντων. τοσαῦται ὄν ἔσονται ἀρχαὶ τῶν ὄντων ὕσα- 

Περί τε τότων ἦν ἀπορία πολλὴ πῶς δεῖ θέμενον τυ- Ὁ περ τὼ πρῶτα γένη, ὥς᾽ ἔςαι τό τε ὃν καὶ τὸ ἐν ἀρχαὶ κεὶ 
χεῖν τῆς ὠληθείας, καὶ περὶ τῶν ὠρχῶν πότερον δεῖ τὰ γῴη ὑσίαι' ταῦτα γὼρ κατὰ πάντων μάλιςα λέγεται τῶν ὄντων, 
στοιχεῖα καὶ ἀρχὰς ὑπολαμβάνειν ἢ μᾶλλον ἐξ ὧν ἐνυ- ὑχ οἷόν τε δὲ τῶν ὄντων οὗτε τὸ ἕν οὔτε τὸ ὃν εἶναι γύν᾽ 

τούτοις καὶ τῶν ἄλλων εἴ τις ἐθέλει τὴν φύσιν ἀθρεῖν, οἷν 
κλίνην ἐξ ὧν μορίων συνέστηκε καὶ πῶς συγκειμένων, τότε 

δ ἃ Α, 
δῆλον ὅτι καὶ τὰ εἴδη ἐνδέχοιτ᾽ ἂν ἐν τοῖς αἰσθητοῖς εἶναι" 

᾿ ΄ , Ψ) 
τῷὸό γὰρ αὐτὸ λόγε ἀμφότερα ταῦτά ἐςιν. ἔτι δὲ δύο ςε- 

ν » δος 3 'Ὺ’' » “ ’ Ὶ ν» ᾽ ρεὰ ἐν τῷ αὐτῷ ἀναγκαῖον εἶναι τόπῳ, καὶ μὴ εἶναι ὠκξ- 

,’ὔ οἷ, Φ » .- .“ “- ) 

παρχόντων ἐστὶν ἕκαστον πρῶτον, οἷον φωνὴς ςοιχεῖα κα 
᾽ ᾿ "» " “ »» - ΄ Π Ὶ “ 
ἀρχαὶ δοκῦσιν εἶναι ταῦτ ἐξ ὧν σύγκεινται αἱ φωναὶ πῶ- 

ἀνάγκη μὲν γὰρ τὰς διαφορὰς ἑκάςου γένες καὶ εἶναι καὶ 
μίαν εἶναι ἑκάςην, ἀδύνατον δὲ κατηγορεῖσθαι ἢ τὼ εἴδη τῇ 

σαι πρώτων, ἀλλ᾽ ὁ τὸ κοινὸν ἡ φωνή" καὶ τῶν διαγραμυ- 25 γένες ἐπὶ τῶν οἰκείων διαφορῶν, ἢ τὸ γένος ἄνευ τῶν αὖνὶ 
Ἂ» » - - ες» ΄, ᾽ ψ' 

μάτων ταῦτα ςοιχεῖα λέγομεν, ὧν αἱ ἀποδείξεις ἐνυπάρ- 
3 -, ΄ ᾽ , 3 ΄΄ Ἀ,..» ΄ χύσιν ἐν ταῖς τύτων ἀποδείξεσιν ἢ πάντων ἢ τῶν πλείςων. 

» ᾿ ΄΄ 
ἔτι δὲ τῶν σωμάτων καὶ οἷ πλείω λέγοντες εἶναι στοιχεῖα 

εἰδῶν" ὥς᾽ εἴπερ τὸ ἣν γένος ἢ τὸ ὄν, ὑδεμία διαφορὰ οὗτε 
ὃν ἦτε ἣν ἔςαι. ἀλλὰ μὴν εἰ μὴ γένη, δ᾽ ἀρχαὶ ἔσονται, 
εἴπερ ὠρχαὶ τὰ γώη. ἔτι καὶ τὰ μεταξὺ συλλαμβαν»"- 

καὶ οἱ ὧν, ἐξ ὧν σύγκειται καὶ ἐξ ὧν συνέςηκεν ἀρχὰς λέ- μενα μετὰ τῶν διαφορῶν ἔσται γύη μέχρι τῶν ἀτύμων" 
γοσιν εἶναι, οἷον Ἐμπεδοκλῆς πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ τὰ μετὼ 30 νῦν δὲ τὰ μὲν δοκεῖ τὰ δ᾽ ὁ δοκεῖ. πρὸς δὲ τότοις ἔτι μᾶλ- 
τότων ςοιχεῖζ φησιν εἶναι ἐξ ὧν ἔςι τὰ ἴντα ἰνυκαρχόν- λον αἱ διαφοραὶ ἀρχαὶ ἣ τὰ γένη" εἰ δὲ καὶ αὗται ἀρχαί, 
των, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς γώη λέγει ταῦτα τῶν ὄντων. πρὸς δὲ ἄσειροι ὡς εἰπεῖν ἀρχαὶ γίγνονται, ἄλλως τε κἂν τις τὲ 

2, ὅτε σ᾿. ἢ ἁ. τὺς γευμίτρας ἐλέγχων Τ΄ Ἷ καὶ] καὶ αἱ ἘΦ. ἢ 5. τῷ ἐραν οτὰῦ δ. [1 ὅμοιαι εἰ ἡ οπι «45, ἢ 6. τὰ οἢ Θ᾽} 
φύσιν ἔχει 8. ἢ 7. ταῦτα τὰ λεγόμενα 8. 1 8. γε χωρὶς δ, ἢ 9. οἷςἿ οἱ ρΥ Ἐ. Ἰ συμβεβηκότα Τ΄ ἢ 41. ὕτω οι ,5.85 0", ἴ μό- 

νων Ο575. 113. τε Ε. Π 1ᾳ. ἀναγκαῖον ἐν τῷ αὐτῷ 6515. ἢ 415. γῆ τε Τ. 1 δὶ] δὲ καὶ Τ. ἢ 17. γὰρ καὶ συμβήσεται, 6", ἢ ἄτι. 

τον 55. "ἢ εἰρημένοις σ’. ἢ γὰρ] γὴν Τ. ἢ 49. περ οτἷὰ .45. ἢ 20. ἦν οὔὰ .45. [[ 21. πότερα Ε. 22. ὑπαρχόντων «45. ἢ 233. ἔκαζο 

ἘΠ. 1 πρώτων το 75, ἢ 2΄. ταῦτ᾽ οτα σ'7'. ἢ σύγκειται 65. Π πᾶσαι οπι «456". ἢ 25. πρῶτον ΤΑ͂Ἅ, αὐτῶν 6". Π 26. τοιαῦτα Ο". Ι 

ὑυπάρχοντα “45. 27. τύτων 45: οοἰοτγί τῶν ἄλλων. ἢ 28. δὲ καὶ τῶν σ᾽. 29. σύγκειται 651": οεἰεγὶ σύγκεμται. ἢ 80. μετὰ τὐτω] 

μεταξὺ “45, τοιαῦτα 8. }} 32. ταῦτα λέγει Τ. 

4. ἐθέλοι ΤΟΊ", θέλει “48. ἢ 2. συνίστηκε “48: οεἰονΐ ἐςὶ, ἢ συγκειμένων καὶ τότε “45, ἢ ἀ. ἢΠ εἰ .42565. ἢ 6. κἀν] καὶ ΕἸΟ 51} 

Ἴ. τὴν οἵα ΕἼ 6". ᾿ τὸῇ τῷ ΕΔ, 8. καθὸ λέγονται 5.445. ἢ τὰ γένη ἀρχαὶ .18: ςοἰεγὶ ἀρχαὶ τὰ γίνη. 1 40. ἢν 4] ἣν καὶ ΤΑ͂Ν, ἢ τὸ 

Ροβῖ καὶ οτὰ Ε5.456571". " 11. γἐ οπα Ἐξ. ᾿ 42. γὰρ] γὰρ ὁ 15. } ἐξὶν ρτ 16. ἢ 13. γενῶν ὁ ὁρισμὸς ΕΤ(48. ἡ 44. καὶ ὁτι] τ 

καὶ Εν, ᾿ 15. πότερον 1.575: νυΐχο πότερκ. ἢ 16. ἐπὶ οτα ἀ΄. ΠΟ 17. εἴ  Ἐ. " ὅτι] δεῖ “45. ἢ ἀρχὰς “48, ἢ 49. ἀρχαὶ ἔτντα 
ΟΥ15,. " 20. ἂν καὶ τὸ ὃν ΕΣ. ἢ 21. μάλιςα λέγεται κατὰ πάντων ΕΡ. ἢ 22. τῶν ἔντων οπλ .46. ἢ ἵτε τὸ ἣν -- γένος «15: οεἴετ! 

εἶναι γένος ὕτε τὸ ἵν ὅτε τὸ ὅν. 24, ἑκάςην εἶναι Τ., ἢ δὲ] γὰρ 651". ἢ εἴδη ἄνευ τῷ  ἘσΡ7.. 1} 25. ἐπὶ 45, καὶ ΟΊ, ἢ ἄνεν τέτωι 

τῶν 415. 1 26. ὡς 75. 1 οὔτε ἣν ὅτε ὃν ΕΘΤΒ σ᾽, ἢ 27, ἐκ ΕἸ, ἢ 28. τὰ Ροβῖ καὶ οπλ 7. Π 34. αὐταὶ ΣΕ. 



ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΎΣΞΙΚΑ 8. 

πρῶτον γένος ἀρχὴν τιθῇ. ἀλλὰ μὴν καὶ εἰ μᾶλλόν γε᾽ 
ἀρχοειδὲς τὸ ἦν ἐστιν, ἂν δὲ τὸν ἀδιαίρετον, ἀδὶιαίρετον δὲ 
ἅταν ἢ κατὰ τὸ ποσὸν ἢ κατὰ τὸ εἶδος, πρότερον δὲ τὸ 
κατ᾽ εἶδος, τὰ δὲ γώη διαιρετὰ εἰς εἴδη, μᾶλλον ἂν ἐν τὸ 

ἔσχατον εἴη κατηγορούμενον" οὐ γάρ ἐςι γένος ὁ ἄνθρωπος 
τῶν τινῶν ἀνθρώπων. ἔτι ἐν οἷς τὸ πρότερον καὶ ὕστερόν 
ἐστιν, ὄχ οἷόν τε τὸ ἐπὶ τότων εἶναί τι καρὰ ταῦτα" οἷον 
εἰ κρώτη τῶν ἀριθμῶν ἡ δυάς, ὑκ ἔξαι τις ἀριθμὸς παρὰ 

τὰ εἴδη τῶν ἀριθμῶν" ὁμοίως δὲ ὑδὲ σχῆμα καρὰ τὼ εἴδη 

͵ 
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εἶναι, ἢ παρ’ ὑθέν; εἰ μὲν ἦν μηθέν ἐςι καρὰ τὰ καθ' ἔκα- 
στα, ὑθὲν ἀν εἴη νοητὸν ἀλλὰ πάντα αἰσθητὰ καὶ ἐπιςήμη 

ὑθενός, εἰ μή τις εἶναι λέγει τὴν αἴσθησιν ἐπιςήμην. ἔτι δ᾽ 
ὑδ᾽ ἴδιον ὑθὲν ὁδ' ἀκίνητον" τὰ γὰρ αἰσθητὰ πάντα φθεί- 

5 ρεται καὶ ἐν κινήσει ἐςίν. ὠλλιὰ μὴν εἴ γε ἀΐδιον ἐθέν ἐςιν, 

οὐδὲ. γένεσιν εἶναι δυνατόν" ἀνάγκη γὰρ εἶναί τι τὸ γιγνό- 
μένον καὶ ἐξ οὗ γίγνεται καὶ τύτων τὸ ἔσχατον ἀγώνητον, 
εἴπερ ἴςαταί τε καὶ ἐκ μὴ ὄντος γενέσθαι ἀδύνατον. ἔτι δὲ 
γενέσεως ὕσης καὶ κινήσεως ἀνάγκη καὶ πέρας εἶναι" οὔτε 

τῶν σχημάτων. εἰ δὲ μὴ τούτων, σχολῇ τῶν γε ἄλλων 10 γὰρ ἄπειρός ἐςιν οὐδεμία κίνησις ἀλλὰ καάσης ἐστὶ τέλος, 
ἔςαι τὰ γῴη καρὰ τὰ εἴδη" τύότων γὰρ δοκεῖ μάλις α εἶναι 
γένη. ἐν δὲ τοῖς ἀτόμοις ὑκ ἔςι τὸ μὲν πρότερον τὸ δ᾽ ὕςε- 

ρον. ἔτι ὅπου τὸ μὲν βέλτιον τὸ δὲ χεῖρον, ἀεὶ τὸ βέλτιον 
΄ ΄ν» , Ἄ Υ » ᾿ ᾿ ΄ πρότερον" ὥς᾽ ὑδὲν τύτων ἂν εἴη γένος. ἐκ μὲν οὖν τούτων 

γίγνεσθαί τε οὐχ, οἷόν τε τὸ ἀδύνατον γενέσθαι" τὸ δὲ γε- 
γονὸς ἀνάγκη εἶναι ὅτε πρῶτον γέγονεν. ἔτι δ᾽ εἴπερ ἡ ὕλη 
ἐςὶ διὰ τὸ ἀγώνητος εἶναι, πολὺ ἔτι μᾶλλον εὔλογον εἶναι 
τὴν οὐσίαν ὁπότε ἐκείνη γίγνεται" εἰ γὼρ μήτε τοῦτο ἔσται 

μᾶλλον φαίνεται τὰ ἐπὶ τῶν ἀτόμων κατηγορόμενα ἀρχαὶ 15 μήτε ἐκείνη, οὐθὲν ἔςαι τὸ παράπαν. εἰ δὲ τῦτο ἀδύνατον, 
εἶναι τῶν γενῶν. κάλιν δὲ πῶς αὖ δεὶ ταύτας ἀρχὰς ὑπο- ἀνάγκη τι εἶναι παρὰ τὸ σύνολον τὴν μορφὴν καὶ τὸ εἶδος. 
λαβεῖν οὐ ῥῴδιον εἰπεῖν. τὴν μὲν γὼρ ὠρχὴν δεῖ καὶ τὴν εἰ δ᾽ αὖ τις τοῦτο θήσει, ἀπορία, ἐπὶ τίνων τε θήσει τοῦτο 
αἰτίαν εἶναι καρὰ τὰ πράγματα ὧν ὠρχή, καὶ δύνασθαι καὶ ἐπὶ τίνων οὔ. ὅτι μὲν γὰρ ἐπὶ πάντων οὐχ οἷόν τε, 

εἶναι χωριζομένην αὐτῶν" τοῦτον δέ τι παρὰ τὸ καθ᾽ ἕκαςον φανερόν" ὦ γὰρ ἀν θείημεν εἶναί τινα οἰκίαν παρὰ τὰς τι- 

εἶναι διὰ τί ἄν τις ὑπολάβοι, πλὴν ὅτι καθόλου κατηγο- τονὼς οἰκίας. πρὸς δὲ τύτοις πότερον ἡ ὑσία μία πάντων ἕςαι, 

μεῖται καὶ κατὰ πάντων; ἀλλὰ μὴν εἰ διὰ τῦτο, τὰ μᾶλ- 

λον καθόλου μῶλλον θετέον ἀρχάς" ὥςε ἀρχαὶ τὰ πρῶτ᾽ 
ἂν εἴησαν γένη. 

Ἔςςι δ᾽ ἐχομένη τε τούτων ἀπορία καὶ πασῶν χαλε- ἀ 

οἷον τῶν ἀνθρώπων; ἀλλ᾽ ἄτοπον" ὃν γὰρ ἅπαντα ὧν ἡ 
οὐσία μία. ἀλλὰ πολλὰ καὶ διάφορα; ἀλλὰ καὶ τοῦτο 
ἄλογον. ἅμα δὲ καὶ πῶς γίγνεται ἡ ὕλη τούτων ἕκαστον 
καὶ ἔςι τὸ σύνολον ἄμφω ταῦτα; ἔτι δὲ περὶ τῶν ἀρχῶν 

πωτάτη καὶ ἀναγκαιοτάτη θεωρῆσαι, περὶ ἧς ὁ λόγος ἐφέ- 25 καὶ τόδε ἀπορήσειεν ἄν τις. εἰ μὲν γὰρ εἴδει εἰσὶν ἕν, ὑθὲν 
“ “» Ν Ν λ Ν᾽ »- Ψ Χ ςηχε νῦν. εἴτε γὰρ μὴ ἔςι τι παρὼ τὰ καθ᾽ ἕκαστα, τὰ 

δὲ καθ᾿ ἕκαςα ἄπειρα, τῶν δ᾽ ἀπείρων πῶς ἐνδέχεται λα- 
βεῖν ἐπιςήμην; ἣ γὰρ ἕν τι καὶ ταὐτόν, καὶ ἣ καθόλου τι 

ἔςαι ἀριθμῷ ἕν, ὁδ᾽ αὐτὸ τὸ ἐν καὶ τὸ ὄν. καὶ τὸ ἐπίς - 
“«- 4, Ω ,ὔ ψ ἃ ᾿ ΄ » ΝῚ ᾿. σθαι πῶς ἔςαι, εἰ μή τι ἔσται ἕν ἐπὶ πάντων; ἀλλὰ μὴν 

εἰ ἀριθμῷ ἣν καὶ μία ἑκώστη τῶν ἀρχῶν, καὶ μὴ ὥσπερ 
ὑπάρχει, ταύτῃ πάντα γνωρίζομεν. ἀλλὰ μὴν εἰ τοῦτο ἐπὶ τῶν αἰσθητῶν ἄλλαι ἄλλων, οἷον τῆσδε τῆς συλλαβῆς 
᾽ ““᾽ ᾽ν - ΝΥ ᾽ Υ “- ν! »- ᾽ν 8 ὺ ᾿ [2 « ᾽ ΓΗ͂Ι ,Ἶ 
ἀναγκαῖόν ἐςι, καὶ δεῖ τι εἶναι παρὼ τὰ καθ᾽ ἕκαςα, ἤτοι τ τῷ εἴδει τὴς αὐτῆς ὕσης καὶ αἱ ἀρχαὶ εἴδει αἱ αὐταί" καὶ 

ν»»ν» Ἄ Ἁ -“ “ ν δ᾽ ν᾽» Υ Ἁ ἣ» . , Η “ν .ωοὖὖὴνδνδ λσ ᾽ ᾽ 
τὼ ἔσχατα ἢ τὼ πρῶτα" τῦτο δ᾽ ὅτι ἀδύνατον ἄρτι διηπο- γὰρ αὗται ὑπάρχεσιν ὠριθμῷ ἕτεραι" εἰ δὲ μὴ ἕτως, ἀλλ 

,ὕ ΓΠ » ὦ Ψ Ἁ Ὶ ’ ᾿ ε “-Χᾧν ᾽ αἱ 3 ιθ “, 2 ᾽ ἕ Ἁ ΝῚ 

ρήσαμεν. ἔτι εἰ ὅτι μάλιςα ἔςι τι παρὼ τὸ σύνολον, ὅταν αἱ τῶν ὄντων ἀρχαὶ ἀριθμῷ ἦν εἰσιν, οὐκ ἔσται παρὰ τὰ 
»ν, {0 ΄, » κὶ 4.7 δ - » Δι, τ΄ ᾿ Ν ν ᾽ θ »“νἃ ἈΝ ᾿»Ψ κατηγορηθῇ τι τῆς ὕλης, πότερον, εἰ ἔστιν εἶδος τι, παρὼ ςοιχεῖα οὐθὲν ἕτερον" τὸ γὰρ ἀριθμῷ ἕν ἢ τὸ καθ᾽ ἕκαςον 

πάντα δεῖ εἶναί τι, ἢ παρὰ μὲν ἔνια εἶναι παρὰ δ᾽ δια μὴ λέγειν διαφέρει οὐθέν" ὅτω γὰρ λέγομεν τὸ καθ᾽ ἕκαστον 

᾿ 

4. τιδὴ ὡς ἀρχήν Ο"75, 1 γε οὐὰ δ. 1 3. τὸ οἷὰ 15. ἢ κατ᾽ εἶδος “45. ἢ ἅ. διαιρεῖται 75, ἢ ἣν ὧν εἴη τὸ ἔσχατον Τ. ἵν τὸ οὔὰ 
σι, 5. ἐςι] ἰςξι τὸ Ἐ, οπι Ἐδ, ἢ ὁ οὐἀὰ ““26515. }} 6. τὸ ογαὰ 6". [ 7. ἐστι δπῖ6 6. τὸ ΕΡ. 1 8. ἔςι .5. 1 9. τῶν] τὰ τῶν “5. 
τούτων τῶν σ᾽. || ἰδὲ οὐα 4’. 1] σχήματα Τ᾿ ᾿ 413. τὸ βέλτιον ἀὴ .5. ἢ 414. ὑδὲ Ε5.42, ἢ 15. ἀρχὼς ΕἸ. } 16. ταῦτα 6:6", αὶ 

ὑπ ἣν ἀρχὰς “4δ,. Π 17. εἰπεῖν οἵα «45. ἢ 48. εἶναι αὐὶα 17. δὲῖ “45, } 20. διὸ 60.515, ἢ 24.. τε οὐχ Εδ. ἢ 26. εἰ 45. }) τὰ δὲ 

- 21. ἄπειρα οἵα .5. | 28. ταυτό 45, ἢ ἢ οπὶ .5. 1] 30. ἕκαςα] αἀὐάυηι νυϊρο ἀναγκαῖον ἄν εἴη τὰ γίνη εἶναι παρὰ τὰ καθ᾿ ἕκαςα. ἢ 

32. 47 δ᾽ 445, οαὰ Εδ. [Π τὶ οἵὰ 45. |] 33. κατηγορηθήσης τῆς Ο'. ἢ εἶδος οπχ ΤΕ. 1 τι ογὰ 5. 

3. λέγοι 15, ἢ δ᾽ δὰ .45. 1] 5. μηθέν Ε΄". ἢ 1. τῶτο “". ἢ 8. γίγνεσθαι ΕΛ 11 ὅτι δὲ ἐκ γενέσεως .5. 1 9. καὶ δῖα πέρας ΟἿᾺ 

δι ἢ 12. ὅτε τὸ πρῶτον (515, 1 13. μᾶλλον ἔτι 5.8: !, ἢ 41Δ. Σ ποτε Ε. ᾿ὶ γίγνεται) γίγνεται εἶναι ΤΑΙ". καὶ εἰ -- 15. παράπαν οἵα 

δ 1 15. ἱκεῦο σ᾽. ἢ 16. τι οἵὰ ΤῊ ἝΝ ̓ Π τὴν] τι τὴν Τ΄ 17. αὖ τις] αὖθις ΤΊΣ. τοῦτο θήσει Τ. ἢ 21. ἣν γὲρ 6515: σεἰογὶ οὐ 

“ἰρῖν. Π πάντα 15. 1} καὶ οὔ «45. ἢ 22. τούτοις 25. αὶ 23. 4] ποτε ἡ «45. } τούτων] τούτων ἢν 515. ἢ ἑκώστυ Τ. ἢ 24. πε -- 25. 

τόδε οτῃ «45, ἢ 25. τόδε] τῦτο ΕΔ, 1} εἴδη 1}. 1 26. αὐτὸ] αὖ 15. ΠΠ τὸ οαι ΕΘ". ᾿ τὸ διΐβ ὅν οἵχ 507. 27. ὅπως Ἐ3,. ἢ 29. πὶ 

οὐά 5,45. Π 30. αἱ αἀὰ 45, ἢ αἱ ογὰ Τ. || 32. ἀρχαὶ αἀὰ “4, }} ἦν οἵ 5.4. 

ρὰ 
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τὸ ἀριθμῷ ὦν, καθόλου δὲ τὸ ἐπὶ τότων. ὥσπερ οὖν εἰ τὼ 

τῆς φωνῆς ἀριθμῷ ἣν ςοιχεῖα ὡρισμένα, ἀναγκαῖον ἦν το- 

σαῦτα εἶναι τὰ πάντα γράμματα ὅσαπερ τὼ ςοιχεῖα, μὴ 

ὄντων γε δύο τῶν αὐτῶν μηδὲ πλειόνων. 

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ἜΑ ΦΥΎΣΙΚΑ Β. 

Ν 
λον" εἰ γὰρ μὴ ἦν τὸ νεῖκος ἐν τοῖς πράγμασιν, ἣν ἂν 
“κΟ : ζ ἥξειν ν ΄ "Ἂ ἥν ἅπαντα, ὡς φησίν" ὅταν γὰρ συνέλθῃ, τότε δ᾽ ἔσχα» 
τὸν ἴςατο νεῖκος, διὸ καὶ συμβαίνει αὐτῷ τὸν εὐδαιμονέ. 

ξφατον θεὸν ἧττον φρόνιμον εἶναι τῶν ἄλλων" ὁ γὰρ γνω- 
Οὐθενὸς δ᾽ ἐλάττων ὠπορία παραλέλειπται καὶ τοῖς 5 ρίζει τὰ στοιχεῖα πάντα" τὸ γὰρ νεῖκος οὐκ ἔχει, ἡ δὲ 

“ Ὶ - ΄ ’ ε ᾽ ) ν θ - ) 
γῦν καὶ τοῖς πρότερον, πότερον αἱ αὐταὶ τῶν φθαρτῶν καὶ 
“,“᾿ν ΄, ᾽ ,,.» Ἀν ΣΝ " ε ᾽ «ἴ 

τῶν ὠφθάρτων ἀρχαί εἰσιν ἢ ἕτεραι. εἰ μὲν γὰρ αἱ αὐτὶ 
εἰσι, πῶς τὼ μὲν φθαρτὰ τὼ δὲ ἄφθαρτα, καὶ διὰ τόν 

,ὔ 
αἰτίαν; οἱ μὲν ὧν περὶ Ἡσίοδον καὶ πάντες ὅσοι θεολόγοι 

γνῶσις τῷ ὁμοίς τῷ ὁμοίῳ. “γαΐῃ μὲν γάρ, φησί, “γαῖαν 
ὀπώπαμεν, ὕδατι δ᾽ ὕδωρ, αἰθέρι δ᾽ αἰθέρα δῖον, ἀτὰρ 

πυρὶ πῦρ ἀΐδηλον, στοργὴν δὲ ςοργῇ. νεῖκος δέ τε νεῤκἃ 
λυγρῷ. ὠλλ᾽ ὅθεν δὴ ὁ λόγος, τοῦτό γε φανερόν, ὅτι 

μόνον ἐφρόντισαν τῷ πιθανᾷ τῷ πρὸς αὐτός, ἡμῶν δ᾽ ὠλι- συμβαίνει αὐτῷ τὸ νεῖκος μηθὲν μᾶλλον φθορᾶς ἢ τῶ 
γώρησαν" θεὸς γὰρ ποιῦντες τὰς ἀρχὰς καὶ ἐκ θεῶν γε- 
γονέναι, τὼ μὴ γευσάμενα τῷ νέκταρος καὶ τῆς ἀμβρο- 

εἶναι αἴτιον. ὁμοίως δ᾽ ὑδ᾽ ἡ φιλότης τῇ εἶναι" συνάγισα 

γὼρ εἰς τὸ ἣν φθείρει τἄλλα. καὶ ἅμα δὲ αὐτῆς τῆς με- 
σίας θνητὰ γενέσθαι φασίν, δῆλον ὡς ταῦτα τὼ ὀνόματα ταβολῆς αἴτιον οὐθὲν λέγει, ἀλλ᾽ ἢ ὅτι οὕτως πέφυκο" 
ἡνώριμα λέγοντες αὑτοῖς. καίτοι περὶ αὐτῆς τῆς προσφο- “ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μέγα νεῖκος ἐνὶ μελέεσσιν ἐθρέφϑη, εἰς τιμάς 

» » ,.», ΄ : ὲ -ν »,» ᾽ Ν ,»ν ᾿ , Γ΄ ᾽ - ρῶς τῶν αἰτίων τούτων ὑπὲρ ἡμᾶς εἰρήκασιν. εἰ μὲν γὰρ 15 τ᾽ ἀνόρεσε τελδιομένοιο χρόνοιο, ὅς σῴφιν ἀμοιβαῖος τλα- 
΄ὔ Ω δὸ “ ΓΈΡΝ θ ΄, )θὲ ν »“.- » ΄ ΄ 2 » ε ᾽ -» ν, ἃ Λ χάριν ἡδονῆς αὐτῶν θιγγάνουσιν, οὐθὲν αἴτια τῷ εἶναι τὸ τέος παρελήλαται ὅρκια," ὡς ἀναγκαῖον μὲν ὃν μεταβάλ- 

νέκταρ καὶ ἡ ὠμβροσία" εἰ δὲ τῷ εἶναι, πῶς ἀν εἶεν ἀΐ- λειν᾽ αἰτίαν δὲ τῆς ἀνάγκης οὐδεμίαν δηλοῖ. ἀλλ᾽ ὅμως 
διοι δεόμενοι τροφῆς; ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν μυθικῶς σοφι- τοσοῦτόν γε μόνον λέγει ὁμολογουμένως" οὐ γὰρ τὰ μὸ 
ζομένων Ὡς ἄξιον μετὰ σπυδὴς σκοπεῖν" παρὰ δὲ τῶν δι' φϑαρτὼ τὼ δὲ ἄφθαρτα ποιεῖ τῶν ὄντων, ἀλλὰ πάντα 

᾽ 

ἀποδείξεως λεγόντων δεῖ πυνθάνεσθαι διερωτῶντας τί δή τ φθαρτὰ πλὴν τῶν στοιχείων. ἡ δὲ νῦν Ἀεγομῴη ἀπορία 
». 5 ἊΡ ᾿τν τὐΨ' ὲ μὲν ἐξ ᾽ν " » ἐςὶ ἈΝ λ Υ Κν.;» “ » Ὁ ν , φ, ποτ᾽ ἐκ τῶν αὐτῶν ὄντω τὼ μὲν ἀΐδια τὴν φύσιν ἐστὶ ἐςὶ διὰ τί τὼ μὲν τὰ δ᾽ ὅ, εἴπεῤ ἐκ τῶν αὐτῶν ἐς», ὅτι 

τὰ δὲ φθείρεται τῶν ὄντων. ἐπεὶ δ᾽ ὅτε αἰτίαν λέγουσιν μὲν ἦν ὑκ ἀν εἴησαν αἱ αὐταὶ ἀρχαί, τοσαῦτα εἰρήσθω. 
οὔτε εὔλογον οὕτως ἔχειν, δῆλον ὡς ὑχ αἱ αὐταὶ ἀρχαὶ εἰ δὲ ἕτεραι ἀρχαί, μία μὲν ἀπορία πότερον ἄφθαρτοι καὶ 
οὐδὲ αἰτίαι αὐτῶν ἂν εἶεν. καὶ γὰρ ὅνπερ οἰηθεή! λέγειν αὐταὶ ἔσονται ἢ φθαρταί, εἰ μὲν γὰρ φθαρταί, δῆλον ὡς 
ἂν τις μάλιςα ὁμολογσυμένως αὐτῷ, Ἐμπεδυκλῆς, καὶ 25 ἀναγκαῖον καὶ ταύτας ἔκ τινων εἶναι" ἅπαντα γὰρ φθεν μαλογουμέ ῷ, Ἐμ γχα γὰρ 
οὗτος ταὐτὸν πέπονθεν" τίθησι μὲν γὰρ ἀρχήν τινα αἰτίαν ρεται εἰς ταῦτ᾽ ἐξ ὧν ἔστιν" ὥςε συμβαίνει τῶν ἀρχῶν 
τῆς φθορᾶς τὸ νεῖκος, δόζειε δ᾽ ἀν ὑθὲν ἧττον καὶ τοῦτο ἑτέρας ἀρχὰς εἶναι προτέρας. τοῦτο δ᾽ ἀδύνατον, καὶ εἰ 

γεννᾶν ἔξω τῷ ἑνές" ἅπαντα γὰρ ἐκ τούτου τἄλλά ἐστι ἴςαται καὶ εἰ βαδίζει εἰς ἄπειρον. ἔτι δὲ πῶς ἔσται τὼ 
πλὴν ὁ θεός, λέγει γὰν “ἐξ ὧν πάνθ᾽ ὅσα τ᾽ ἥν ὅσα τ᾽ φθαρτά, εἰ αἱ ἀρχαὶ ἀναιρεθήσονται; εἰ δὰ ἄφθαρτοι, διὼ 
ἔσθ᾽ ὅσα τ᾽ ἔςαι ὀπίσσω, δίνδρεα τ᾿ ἐβλάςησε καὶ ἀνέ- 30 τί ἐκ μὲν τότων ἀφθάρτων ὑσῶν φθαρτὰ ἔς αι, ἐκ δὲ τῶι 
ρες ἠδὲ γυναῖκες, θὴρές τ᾽ οἷωνοί τε καὶ ὑδατοθρέμμονες ἑτέρων ἄφθαρτα; τῶτο γὰρ ὑκ εὔλογον, ἀλλ᾽ ἢ ὠδύνατον 

ἰχθῦς, καί τε θεοὶ δολιχαίωνες:᾽ καὶ χωρὶς δὲ τόέτων δὴ- ἃ πολλὺ λόγε δεῖται. ἔτι δὲ ὑδ᾽ ἐγκεχείρηκεν ἀδεὶς ἐτέ; 

4. τὸ ἀρ] τῷ ἀρ. 57. ΠΠ 2. φωνῆς ἢν ἀριμῶ ἘΘΤΟἍ15, ἢ ὡρισμίνω “45. {{ ἥν ἄν τ. Ἐ5. ἢ 3. ὅσαπερ -- ἄ, πλειόνων οἵα Τ' ἢ 3. 
τὰ οπὶ 45. ΠΠ 8. εἰσι οαὶ «45. {Π ἄφθαρτα τὰ δὲ φθαρτά ΕΤΟ". 10. τὸ δηῖο πρὸς οπὶ Ο'75. 11. ἐκ τῶν θεῶν Ἐ6σ᾿. "ἃ 13. δῇ 

δὲ ὡς 5. Π 14. καίτοι καὶ περὶ Ἐ, ᾿Ϊ προφορᾶς Ε5Τ'43. 1} 16. ἡδονῆς περὶ αὐτῶν ΕΘ. [[ἐρνγγάνουσιν Ο". 4117, ἀΐδιον Τ' ἀΐδια 15.} 
48. διόμενα 75. 1 μὴν οτὰ «δ. Π μυϑικῶν “Ὁ, } 19. περὶ 57. 20. δή οπι Τ΄ ΠΟ 24. οὐδὲ αἱ αἰτίαι .5. αὐτῶν ἂν “45: οεἰεῇ 
ὧν αὐτῶν. 26. ταὐτὸν 445: οοἰογί ταὐτὸ. 27. δόξειε δ᾽ ἂν ὑθλν] ὡς δόξειεν ἄν, ἀθὲν δὲ «45. 1} 28. γενῶ 4. ἢ ἔξω] ἰξ αὐτὸ 

ισλ, ἢ τῶλλα οπὰ Τ΄ 30. ὅσα τ᾽ ἔςιν “2 εἱ ταῦγο ΚΕ, οπὶ 5.810: εἰ ΡΥ ἘΞ ἸΙ ὀπίσσω οτι «45, ἢ} ἀνέρες τ᾽ ἠδὲ “4. ἢ 32. καί 

κἂν 57.425. 

4. εἰ εἰ μὲν Τ΄ ᾿ μὴ ἣν τὸ νεῖκος ἘΠ, μὴ ἂν ἥν τὸ νεῖκος σ᾽, μὴ ἣν ἥν Ε58Ο᾽, μὴ ἦν 415, ῆν Τ' ἢ 2. συνέλθωσι 41. } ὃ 

δὐὰ .44. 1 3. ἴξατο .45: οοἰογὶ ἱςᾷ τὸ, ἢ διὸ] ὦ Δ.  ἀ, θεὸν] βίον σ᾽. 1 5. τὰ στοιχεῖα οτα “45. { ἅπαντα «450». ἢ Ἵ. αἰδέρι 

“-“- 8. ἀΐδηλον οὰ ΕΘΤΙΒΡ. ἢ 1. θεῖον “45. 1} ἀτὰρ πυρὶ πῦρ ἀΐδηλον οτὰ “45. ΠΠ 8. στοργῆ τε στοργὴν 51 ΒΓ 6". ἢ τι Β΄.6᾽, ᾿ 41. αἴτιν 

οπὶ .46. || 12. μεταβολῆς τὸ αἴτιον (15. ἢ 13. ἡ οἀά ΕΤΑ 4850", ἢ ὅτι οπι Τ. {14., εἰς] ἐπὶ σ515.}} 415. τελειομένοις χρόνοις σ.λ 

16. παρελήλατο ΕΤΟΣ, παρήλατο 5.8), ἢ 117. τῆς ΤΑ": ςοἰονὶ ἰξ. ΠΟ 22. ὗν οπι δ. Π 24. αὗται Ε. 25. πάντα «45, ὶ 238. τὰ οι 

ΤΑ. 1 30. μὲν] μὲν οὖν δ. || 32. ἡ οτἱὰ Τ. 
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ΤῊΝ ΜΕΥᾺ ἘΔ ΦΎΞΙΚΑ 8. 004 

ρᾶς λέγειν, ἀλλὰ τὰς αὐτὰς ἁπάντων λέγουσιν ἀρχάς. τῶτο εἶναι τὸ ὄν. ἀμφοτέρως δὲ δύσκολον" ἄν τε γὰρ με 
ἀλλὰ τὸ πρῶτον ὠπορηθὲν ὠποτρώγουσιν ὥσπερ τῦτο μι- ἧ τὸ ἣν ὑσία ἄν τε ἦ τι αὐτὸ ἕν, ἀδύνατον τὸν ἀριθμὲν 

κρόν τι λαμβάνοντες. ὑσίαν εἶναι. ἐὰν μὲν ἦν μὴ ἥν, εἴρηται πρότερον δι᾽ ὅ" ἐὰν 

Πάντων δὲ καὶ θεωρῆσαι χαλεκώτατον καὶ πρὸς τὸ δὲ ἧ, ἡ αὐτὴ ἀπορία καὶ περὶ τοῦ ὄντος. ἐκ τίνος γὰρ 
γνῶναι τἀληθὲς ἀναγκαιότατον, πότερόν ποτε τὸ ὃν καὶ τὸ ς παρὰ τὸ ἕν ἔςαι αὐτὸ ἄλλο ὦ: ἀναγχη γὰρ μὴ ἐν εἷ- 

ἂν ἐσίαι τῶν ὄντων εἰσί, καὶ ἑκάτερον αὐτῶν ὑχ, ἕτερόν τι ναι" ἅπαντα δὲ τὰ ὄντα ἢ ἣν ἢ πολλα͵, ὧν ἣν ἕκαστον. 

ἂν τὸ μὲν ἂν τὸ δὲ ὅν ἐςιν, ἢ δεὶ Ὠητεῖν τί ποτ᾽ ἔςι τὸ ἔτι εἰ ἀδιαίρετον αὐτὸ τὸ ἕν, κατὰ μὲν τὸ Ζήνωνος ἀξίωμα 

ὃν καὶ τὸ ἐν ὡς ὑποκειμένης ἄλλης φύσεως. οἱ μὲν γὰρ ὑθὲν ὧν εἴη. ὃ γὰρ μήτε προςιθέμενον μήτε ἀφαιρόμενον 
ἐκεύως, οἱ δ᾽ οὕτως οἴονται τὴν φύσιν ἔχειν. Πλάτων ποιεῖ μεῖζον μηδὲ ἔλαττον, ᾧ φησιν εἶναι τῦτο τῶν ὄντων, 
μὲν γὰρ καὶ οἱ Πυθαγόρειοι οὐχ ἕτερόν τι τὸ ὃν ὑδὲ τὸ ιο ὡς δῆλον ὅτι ὄντος μεγέθους τοῦ ὄντος. καὶ εἰ μέγεθος, 
ἦν, ἀλλὰ τῦτο αὐτῶν τὴν φύσιν εἶναι, ὡς ἴσης τῆς ὑσίας σωματικόν" τοῦτο γὰρ πάντῃ ὄν. τὰ δὲ ἄλλα πῶς μὲν 
αὐτὸ τὸ ἣν εἶναι καὶ ὄν τι. οἱ δὲ περὶ φύσεως, οἷον Ἔμ- προστιθέμενα ποιήσει μεῖζον, πῶς δ᾽ ἐθέν, οἷον ἐπίπεδον 
πεδοκλῆς, ὡς εἰς γνωριμώτερον ἀνάγων λέγει ὅτι τὸ ἣν ὄν’ καὶ γραμμή" ςιγμὴ δὲ καὶ μονὰς ὑδαμῶς. ἀλλ᾽ ἐπειδὰ ἔζοΣ -- 

ἐςσ᾿ δύξειε γὰρ ὧν λέγειν τῆτο τὴν φιλίαν εἶναι" αἰτίς οὗτος θεωρεῖ φορτικῶς, καὶ ἐνδέχεται εἶναι ἀδιαίρετόν τι 
γοῦν ἐςὶν αὕτη τοῦ ἐν εἶναι πᾶσιν. ἕτεροι δὲ πῦρ, οἱ δ᾽ ις ὥςε καὶ ὕτως καὶ πρὸς ἐκεῖνον τιν᾽ ὠπολογίαν ἔχει (μεῖ-. μι ς 
ἀέρα φασὶν εἶναι τὸ ἣν τοῦτο καὶ τὸ ὄν, ἐξ οὗ τὰ ὄντα ον μὲν γὰρ ὁ ποιήσει, πλεῖον δὲ πρὸς θέμενον τὸ τοίῶτον)" {Ὁ ἐ, 
ναί τε καὶ γεγονέναι. ὡς δ᾽ αὕτως καὶ οἱ πλείω τὰ ἀλλὰ πῶς δὴ ἐξ ἑνὸς τοιούτου ἢ πλειόνων τοιύτων ἔσται 
ςφοιχεῖα τιθέμενοι" ἀνάγκη γὰρ καὶ τότοις τοσαῦτα λέγειν μέγεθος; ὅμοιον γὰρ καὶ τὴν γραμμὴν ἐκ στιγμῶν εἶναι 
τὸ ἂν καὶ τὸ ὃν ὅσας περ ἀρχὰς εἶναί φασιν. συμβαίει φάσκειν. ἀλλὰ μὴν καὶ εἴ τις οὕτως ὑπολαμβάνει ὥςε 
δί, εἰ μὲν τις μὴ ϑήσεται εἶναί τινα ὑσίαν τὸ ἣν καὶ τὸ 2) γενέσθαι, καθάπερ λέγουσί τινες, ἐκ τοῦ ἑνὸς αὐτοῦ καὶ 
ἕν, μηδὲ τῶν ἄλλων εἶναι τῶν καθόλε μηθέν" ταῦτα γάρ ἄλλου μὴ ἑνός τινος τὸν ὠριθμόν, ὑθὲν ἧττον ζητητέον διὰ 
ἐςι καθύλου μάλιστα πάντων. εἰ δὲ μὴ ἔςι τι ἣν αὐτὸ τί καὶ πῶς ὁτὲ μὲν ὠριθμὸς ὁτὲ δὲ μέγεθος ἔςαι τὸ γε- 
μηδ᾽ αὐτὸ ὄν, σχολῇ τῶν γε ἄλλων τι ἀν εἴη παρὰ τὰ νόμενον, εἴπερ τὸ μὴ ἣν ἡ ἀνισότης, καὶ ἡ αὐτὴ φύσις 

λεγόμενα καθ᾿ ἕκαστα. ἔτι δὲ μὴ ὄντος τῷ ἑνὸς οὐσίας, ἦν. ὅτε γὰρ ὅπως ἐξ ἑνὸς καὶ ταύτης, ὅτε ὅπως ἐξ ἀρι- 
δῆλον ὅτι δ᾽ ὧν ἀριθμὸς εἴη ὡς κεχωρισμένη τις φύσις Ὡς θμὴ τινὸς καὶ ταύτης γένοιτ᾽ ἂν τὰ μεγέθη, δῆλον. 
τῶν ὄντων" ὁ μὲν γὰρ ἀριθμὸς μονάδες, ἡ δὲ μονὼς ὅπερ Τούτων δ᾽ ἐχομέρη ὠπορία, πότερον οἱ ἀριθμοὶ καὶ 5 
ἦᾧ τί ἐς». εἰ δ᾽ ἔςι τι αὐτὸ ἂν καὶ ὄν, ἀναγκαῖον ὑσίαχν τὰ σώματα καὶ τὼ ἐπίπεδα καὶ αἱ ςιγμαὶ οὐσίαι τινές 
αὐτῶν εἶναι τὸ ἐν καὶ τὸ ὄν’ οὐ γὰρ ἕτερόν τι καθύλον εἰσιν ἢ ὕ. εἰ γὰρ μή εἰσιν, διαφεύγει τί τὸ ὃν καὶ τίνες 
κατηγορεῖται, ἀλλὰ ταῦτα αὐτά. ἀλλὰ μὴν εἴ γ᾽ ἔξαι αἱ οὐσίαι τῶν ὄντων. τὰ μὲν γὰρ πάθη καὶ αἱ κινήσεις 
τι αὐτὸ ὃν καὶ αὐτὸ ἕν,. πολλὴ ὠπορία πῶς ἔςαι τι παρὰ ἢ καὶ τὰ πρός τι καὶ αἱ διαθέσεις καὶ οἱ λόγοι ὑθενὸς δὸ- 
μῶν ἕτερον, λέγω δὲ πῶς ἔςξαι πλείω ἑνὸς τὰ ὄντα. τὸ κῃσιν ὑσίαν σημαίνειν" λέγονται γὰρ πάντα καθ᾽ ὑποκει- 
ὙᾺΡ ἕτερον τοῦ ὄντος ὑκ ἔςιν, ὥςε κατὰ τὸν Παρμενίδον μένου τινός, καὶ οὐθὲν τόδε τι. ἃ δὲ μάλιστ᾽ ὧν δόξειε 

λόγον συμβαίνειν ἀνάγκη ἣν ἅπαντα εἶναι τὰ ὄντα καὶ σημαίνειν οὐσίαν, ὕδωρ καὶ γῆ καὶ πῦρ καὶ ἀήρ, ἐξ ὧν ᾿ 

θτωρέξι,, 

4. λέγειν οὐὰ .45.. {Π λέγουσιν ἁπάντων “45, 1 ἀ, καὶ ροϑῖ δὲ οταὰ Οὐ. {[|5. ποτε] τε σ'. ἴἰ 1. τὸ μὶν ἢν οτὰ 5. ἢ 8. ἣν καὶ τὸ 

ὃν ΤΡ ἢ 12. αὐτὸ τὸ ΕΔ, αὐτῷ τὸ “45: οεἰετὶ ταυτὸ. ἢ ὅν] ἔ ἘΔ. ἢ 413. τὸ ἣν δ)] ποτε τὸ ἔν “5. ἢ 44. τοῦτο! ὅτι τοῦτο .5, τοῦτο τί 

44. 1 419. ἣν καὶ τὸ ὃν “45: οδἰεγὶ ὃν καὶ τὸ ἣν. 20. τινας ὑσίας 5.45. ΠΟ 22. δὲ] γὰρ “45. ἢ" 24. ὅτι Γι, ἘΞ 35. ὅτι οαὰ Θ᾽. ἢ 
φυγχεχωρισμένη .5. ΟΠΛΪ880 ὡς. Π τις φύσις “46: γυΐρο φύσις τις, ἢ 27. τι αὐτὸ } τὸ αὐτὸ σ᾽. ἢ κωὶ] καὶ αὐτὸ 7795. ἢ 28. εἶναι αὐτῶν 
Ο᾽. 1 ὃν καὶ τὸ ᾿' Ε5Τ. [καθόλου οαι "15. Π 29. κατηγορεῖται γα Εῤ, }| αὐτὰ ταῦτα Ἐῤ, || 30. ἣν καὶ αὐτὸ ὅν ΣΡ, {Π ἰφι παρὸ 

ταῦτα ἕτερα ἘΔ. ᾿ὶ 33. λόγον συμβαίνειν ἀνάγκη “5175, ἀνάγκη συμβαίνειν λόγον “45: νυΐσο συμβαίνειν ἀνώγκη λόγον. 

4. δύσκαλον ἙΕ. { ἰάν 450575. ἃ 2. τε 7) τε μὴ ἢ σ᾽, τις δ Εδ. Π᾿ τὶ 6571, οὐὰ δ: οσεϊογὶ τὸ. {ἦν οτὰ Ἐδ. ἢ 8. ἦν οἱ 

σι Ὁ. ἢ 4. γὰρ παρὰ “2Ε8: γαϊξο γὰρ καὶ παρὰ, ἢ} 5. γὼ] δὲ 6.14. ἢ μὴ ἣν “46: οοἰοτὶ μηδὲν. ἢ 6. ἕκαστον ἦν ὥ᾽. ἢ 7. μὲν ἦν 
πὸ Τ 9. ποιεῖ μ. ἘΛΙῸ οοἰετὶ ποιεῖ τι μι ἢ μηδὲ ἔλαττον βἀὰ .45. ὶ φησιν Ε5.45: νυΐρο φασι. ἢ 12. προστιθεμένων “45. ΠΠ 44. οὖς 

τὸς ΕΤ: οεἰεγί οὕτως. ἢ καὶ ἐκ ἐνδέχεται Ἐ, 5 Θ᾽. ᾿" τι οὐ 2.5. Π 415. ἀπολογίαν ἔχει “45, ἔχειν ἀπολογίαν δ: οεἰεγ! ἔχει ἀπολογίαν. ἢ 
46. γὲρ εὐὰ Ε5Τ΄. 44. ἢ 17. δεῖ Τ᾿. ἢ τούτου “᾿, Ἷ τοώτων αὐὰ .46. ἢ 20. γίνεσθαι Τ' || 23. καὶ ροβῖ ᾿ν οτὰ Ε΄. ᾿Π 24. ἅτε ὅπως 
- 25. ταύτης οὐχ Τὶ || 27. καὶ τὰ ἐπίπεδα οἵα Ε. || 28. μὴ γάρ Ο515. }} 32. ἄν μάλιστα 5. ἢ 83. καὶ ἀὴρ οὐά .45. 

. ρά2 



4002 ΤΩΝ ΜΕΎΑ ἘΔ ΦΥΣΙΚΑ Β. 

τὼ σύνθετα δώματα συνέςηκε, τότων θερμότητες μὲν καὶ αιρῆται τὼ σώματα, ἅμα ὁτὲ μὲν μία ἀπτομίναν ὁτὲ δὲ 

ψνχρότητες καὶ τὰ τοιαῦτα πάθη, ὑκ ὑσίαι, τὸ δὲ σῶμα δύο διαιρεμένων γίγνονται" ὥς" ὅτε συγκειμένων ἐ ἐξὶν ἀλλ 
ἔφθαρται, διῃρημένων τέ εἶσιν αἱ πρότερον ὑκ ἦσαι. ἐ γὼ 

ἡ ἥ γ᾽ ἀδιαίρετος ςιγμοὴ διηρέθη εἰς δύο. εἴ τε γίγνονται καὶ 

καὶ αὕτη τῆς γραμμῆς, καὶ ἡ γραμμὴ τῆς μονάδος καὶ 5 φθείρονται, ἔκ τινος γίγνονται. παραπλησίως δ᾽ ἔχει καὶ 
τῆς στιγμῆς" τούτοις γὰρ ὥριςαι τὸ σῶμα. καὶ τὰ μὲν περὶ τὸ νῦν τὸ ἐν τῷ χρόνῳ" οὐδὲ γὰρ τοῦτο- ἐνδέχεται 
ἄνευ σώματος ἐνδέχεσθαι δοκεῖ εἶναι, τὸ δὲ σῶμα ἄνευ γίγνεσθαι καὶ φθείρεσθαι, ἀλλ᾽ ὅμως ἕτερον ἀεὶ δοκεῖ εἶ 

τότων εἶναι ἀδύνατον. διόπερ οἱ μὲν πολλοὶ καὶ οἱ πρό- 

᾿Ὶ “«“ Ν ’, ς ’ ΓΗ͂Ν ὁ νι», τὸ ταῦτα πεπονθὸς μόνον ὑπομένει ὡς ὄν τι καὶ ὑσία τις 
- ,» , “ ᾽ ͵7 

ἶσα. ἀλλὰ μὲν τό γε σῶμα ἧττον ὑσία τὴς ἐπιφανείας, 

ναί, ἀκ ὑσία τις ὅσα. ὁμοίως δὲ δῆλον ὅτι ἔχει καὶ πρὶ 

τερον τὴν οὐσίαν καὶ τὸ ὃν ᾧοντο τὸ σῶμα εἶναι, τὰ δὲ τὰς στιγμὰς καὶ τὼς γραμμὰς καὶ τὰ ἐπίπεδα" ὁ γὰρ 
ἄλλα τότε πάθη, ὦ ὅςε καὶ τὼς ἀρχὰς τὼς τῶν σωμάτων ιο αὐτὸς λόγος" ἅπαντα γὼρ ὑθεα ἣ πέρατα ἢ ἢ διαιρέσεις. 
τῶν ὄντων εἶναι ἀρχαῖς" οἱ δ᾽ ὕςερον καὶ σοφώτεροι τού- εἰσίν. 
τῶν εἶναι δόξαντες ἀριθμούς. καθάπερ ὗ ὧν εἴπομεν, εἶ μὴ “Ὅλως δ᾽ ἀπορήσειεν ἄν τις διὰ τί καὶ δεῖ ὑπὼδ 

ἴξιν ὑσία ταῦτα, ὅλως ὑδεμία καὶ ἐσξὶν ὑσία ἀδὲ ὃν ὑθέν' οὐ ἀλλ᾽ ἅττα παρά τε τὼ αἰσθητὰ καὶ τὰ μεταξύ, οἷον ἃ 
γὰρ δὴ τά γε συμβεβηκότα τούτοις ἄξιον ὄντα καλεῖν. τίθεμεν εἴδη. εἰ γὰρ διὰ τοῦτο, ὅτι τὰ μὲν μαθηματικὰ 

ὠλλὰ μὴν εἰ τῦτο μὲν ὁμολογεῖται, ὅτι μᾶλλον ἀσία τὰ 15 τῶν δεῦρο ἄλλῳ μέν τινι διαφέρει, τῷ δὲ πόλλ ἅττα 

μήκη τῶν σωμάτων καὶ αἱ ςιγμαί, ταῦτα δὲ μὴ ὁρῶμεν ὁμοειδῆ εἶναι οὐθὲν διαφέρει" ὥστ᾽ οὐκ ἔσονται αὐτῶν αἱ 

ποίων ἂν εἶεν σωμάτων (ἐν γὰρ. τοῖς αἰσθητοῖς ἀδύνατον ἀρχαὶ ἀριθμῷ ἀφωρισμέναι, ὥσπερ οὐδὲ τῶν ἐνταῦθα 

εἶναι), οὐκ ἀν εἴη οὐσία ὑδεμία. ἔτι δὲ φαίνεται ταῦτα γραμμάτων ἀριθμῷ μὲν πάντων ὑκ εἰσὶν αἱ ἀρχαὶ ὧρι- 

πάντα διαιρέσεις ὄντα τοῦ σώματος, τὸ μὲν εἰς πλάτος, σμέναι, εἴδει δέ, ἐαν μιὴ λαμβάνῃ τις τησδὶ τῆς συλλα- 

τὸ δ᾽ εἰς βάθος, τὸ δ᾽ εἰς μῆκος. πρὸς δὲ τότοις ὁμοίως Ὦ βὴς ἢ τησδὶ τῆς φωνῆς" τούτων δ᾽ ἔσονται καὶ ἀριθμῷ 
ἦν ἐςιν ἐν τῷ ςερεῷ ὁποιονὸν σχῆμα ἢ ἀθέν" ὥς᾽ εἰ μηδ᾽ 

ἐν τῷ λίθῳ Ἑρμῆς, ὑδὲ τὸ ἥμισυ τῷ κύβου ἐν τῷ κύβῳ 
Ψ , » ᾽ Υ » Δ» » ΄ ὰ Η ᾿ν 

οὕτως ὡς ἀφωρισμένον. οὐκ ἄρα ἀδ᾽ ἐπιφανεια" εἰ γὰρ 

ὁποιαῦν, κἀν αὕτη ἀν ἦν ἡ ἀφορίζουσα τὸ ἥμισυ. ὁ δ᾽ 

ὡρισμέναι. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν μεταξύ" ἄπειρα γὰρ 
κἀκεῖ τὰ ὁμοειδῆ. ὥς εἰ μή ἐςι παρὰ τὼ αἰσθητὰ καὶ 

τὼ μαθηματικὰ ἕτερ᾽ ἅττα, οἷα, λέγουσι τὰ εἴδη τινές, 

ὑκ ἔςαι μία ἀριθμῷ καὶ εἴδει ἀσία, οὐδ᾽ αἱ ἀρχαὶ τῶν 
αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ γραμμῆς καὶ ςιγμῆς καὶ μονάδος. 25 ὄντων ἀριθμῷ ἔσονται ποσαΐ τινες ἀλλὰ εἴδει. εἰ ἦν τῦτο 
ὥστ᾽ εἰ μάλιςα μὲν οὐσία τὸ σῶμα, τούτου δὲ μᾶλλον 
ταῦτα, μή ἐςι δὲ ταῦτα μηδ᾽ ὑσίαι τινές, διαφεύγει τί 

τὸ ὃν καὶ τίς ἡ ὑσία τῶν ὄντων. πρὸς γὰρ τοῖς εἰρημένοις 

καὶ τὰ περὶ τὴν δημὴν καὶ τὴν φθορὰν σύμβασιν, ἄλογα. 

ἀναγκαῖον, καὶ τὰ εἴϑη ἀναγκαῖον διὰ τῦτο εἶναι τιθέναι. 
καὶ γὰρ εἰ μὴ καλῶς διαρθροῦσιν οἱ λέγοντες, ἀλλ᾽ ἔστι 

γε τοῦθ᾽ ὃ βούλονται, καὶ ἀνάγκη ταῦτα λέγειν αὐτοῖς, 
ὅτι τῶν εἰδῶν ἀσία τις καςόν ἐςι, καὶ οὐθὲν κατὰ συμ- 

δυκεῖ μὲν γὰρ ἡ πές ἐὰν μὴ ὄσα πρότερον νῦν ἢ ἢ πρό- 30 βεβηκός. ἀλλὰ μὴν εἴ γε θήσομεν τά. τε εἴδη εἶδ καὶ 

τερον ἶσα ὕςερον μὴ ἥ, μετὼ τῷ γίγνεσθαι καὶ φθείρεσθαι 

ταῦτα πάσχειν" τῶς δὲ στιγμὰς καὶ τὰς γραμμὰς καὶ 
ν,Σ Ψ ᾿ » Δ, Υ͂ Ζ 4 ψ' τὰς ἐπιφανείας ὑκ ἐνδέχεται ἔτε γίγνεσθαι ὅτε φθείρεσθαι, 

ε γ ε Ἅ: . νιν Ἀ 
ὁτὲ μὲν ὅσας ὁτὲ δὲ ὥς ὅσας. ὅταν γὰρ ἅπτηται ἢ δὶ- 

ἐν ὠριθμῷ τὰς ἀρχὰς ἀλλὰ μὴ εἴδει, εἰρήκαμεν ἃ συμ- 
βαίνειν ἀναγκαῖον ἀδύνατα. σύνεγγυς δὲ τούτων ἐστὶ τὸ 

διαπορῆσαι πότερον. δυνάμει ἐςὶ τὰ ςοιχαῖα ἢ τίν᾽ ἕτερον 
΄ 2 "ἢ Ἁ ΑΥ̓͂ “Ὁ ’΄ ὔ »“ ᾽ 

τρόπον. εἶ μὲν γὰρ ἄλλως, πῶς πρότερόν τι ἔςαι τῶν ἀρ- 

4. τότων δὲ 9, σ᾽, Π ἀ, τε 41", ᾿ ἥττων Ἐ. Ἰ 5. ἡ γραμμὴ “45: γυΐρο αὔτη. || 8. εἶναι ογα ἘΜ. 11 9. τὸ ἀπϊα. σῶμα εἀὰ Ε 
“44, ἢ τὰ δὲ ἄλλα .46: νυ]ρο τἄλλα δὲ. ἢ 11. τῶν οτὰ Ε. ᾿} καὶ οἱ σ. “45. | 13. ὠδεμία) ὑδὶν “45,.}} 14, δὲ]᾽ ὧν “45. ἢ γε οπι δ. ἢ 
45. μᾶλλον] μᾶλλέν ἔςιν ΤΟϑ. ᾿ὶ ἀσίαι 8. ἢ τῶν σωμάτων τὰ μήκη Ο"75. Π 18. δὲ ὐὰ “4.6 575..}} 419. τοῦ οὐχ 6515. ἢ! 21. ἕν οἵὰ 3. Ι] 

ἢ ὑθέν τὐὰ “456514.} 22. λίδθω ὁ ἑρμῆς 15. 34. αὔτη ἀν] αὐτὴ σ'. ἢ »] εὐ ΠΡ". ἢ 25. καὶ ἐπὶ ς. Ε5ΤΟΡ. [| 30. μὲν οἵὰ ἕ,1 

ἐὰν δαὰ .46. } ἴσα τὸ πρ. “4᾽. 1 νῦν ἢ Βιδπαῖ5, οπὶ «46: οεἴεγὶ νῦν εἶναι, ἢ 31. ἢ κἀὰ 45. 11 τῦτο ΤΟ". 
ῷ. γένεται Ε“, ἢ] συγκειμένου “45. ἢ 3, ἴφθαρτο Ἐ. ᾿ ἀ. δ᾽ 5. }} 6. τῷ οπαι "7", 1 1. δοκεῖ δῖα ἀεὶ σ᾽, μοβὶ εἶναι .5. ἢ εἶναι 

ὁδὶ .45. ἢ 8. καὶ τὰ περὶ Ο'. ἢ 9. γραμμὲς καὶ στιγμὼς Τ. τὰς οἀὰ .45, 1 καὶ περ τὰ Ο'. ΠΕ 10. διαίρεσις Ἐ. 13. ἄλλα τοῖν 

αὔτα 4115, ἄλλα τὰ τοιαῦτα Ἐῤ, ἄλλα τοιαῦτα ἄλλ᾽ ἅττα σ᾽. ΠΠ τε αἀὰ “4657, 1 τὰ ροβὲ καὶ οπν Φ. 1] 44. τίθεται μὲν 65. "ἢ ἴδη 

ἘΔ 15. πολλὰ τὰ “45. | 17. ἀφυρισμέναι ἀριθμῷ 8. }} 18. ἀριθμῶν “45. 1 πάντων οἵὰ ΣΕ. ἢ 24. καὶ] καὶ τῷ ἘΣ. {25. ἀριθμῶν 
ἔσ. “45. ἢ 26. τιθέναι κὐαὰ “45. "ὶ 28. γε οὐαὰ .46. {ταῦτα ογὰ «8. {{ «αὐτούς “45. Π 29. ἑκάξςων ΤΟΣ. ἢ 30. τε αὐἀὰ .46..1} 31. ἣν οἵ 
1.5. } 32. ἀδύνατα πρότερον. σύνεγγυς «44. ἢ τούτω Τ. 
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χῶν ἄλλο; πρότερον γὰρ ἡ δύναμις ἱκείνης τῆς αἰτίας, 
τὸ δὲ δυνατὸν ὑκ ἀναγκαῖον ἐκείνως πᾶν ἔχειν. εἰ δ᾽ ἔςι 
δυνάμει τὰ στοιχεῖα, ἐνδέχεται μηθὲν εἶναι τῶν ὄντων" 
δυνατὸν γὰρ εἶναι καὶ τὸ μήπω ὄν" γίγνεται μὲν γὰρ τὸ κῆς. ὁμοιοτρόπως δὲ καὶ ἄλλα ληψόμεθα λεγόμενα τό- 
μὴ ἦν, ὑθὲν δὲ γίγνεται τῶν εἶναι ἀδυνάτων. ταύτας τε ς τοῖς. οὕτω δὲ καὶ τὸ ὃν λέγεται πολλαχῶς μέ, ἀλλ 
ἵν τὰς ὠπορίας ἀναγκαῖον ὠπορῆσαι περὶ τῶν ἀρχῶν, καὶ 
πότερον καθόλου εἰσὶν ἢ ὡς λέγομεν τὰ καθ᾽ ἕκαςα. εἰ 
μὲν γὰρ καθόλου, ἐκ ἔσονται ὑσίαι" ὑθὲν γὰρ τῶν κοινῶν 
τέδε τι σημαίνει, ἀλλὰ τοιόνδε, ἡ δ᾽ ὑσία, τόδε τι. εἰ δ᾽ 

ἕξαι τόδε τι καὶ ἐκθέσθαι τὸ κοινῇ κατηγορόμενον, πολλὰ 

δεκτικὸν αὐτῆς. καὶ τὸ ἰατρικὸν πρὸς ἰατρικήν" τὸ μὲν 
᾿ » ν Σ Ν Η ,ὔ ἈΝ “« 

γὼρ τῷ ἔχειν τὴν ἰατρικὴν λέγεται ἰατρικόν, τὸ δὲ τῷ 

φθοραὶ ἢ Ἅ στερήσεις ᾿ ποιότητες ἢ ποιητικαὶ ἢ γεννητικὰ 

οὐσίας, ἢ τῶν πρὸς τὴν οὐσίαν λεγομένων, ἢ { τούτων τινὸς 

10 ἀποφάσεις ἢ“ ὁσίας" διὸ καὶ τὸ μὴ ἂν ὃν εἶναι αι μὴ. ὃν φαμέν. “" 

εὐφυὲς εἶναι πρὸ; αὐτήν, τὸ δὲ τῷ ἔργον εἶναι τῆς ἰατρι-. 

ἔσται ζῷα ὁ Σωκράτης αὐτός τε καὶ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ 
ζῷον, εἴπερ σημαΐνει ἕκαστον τόδε τι καὶ ἔν. εἰ μὲν οὖν 
καθόλου αἱ ἀρχαί, ταῦτα συμβαύει" εἰ δὲ μὴ καθόλου 
ἀλλ᾽ ὡς τὼ καθ᾿ ἕκαςα, ὑκ ἔσονται ἐπιφηταί: καθόλου 

καθάπερ ἣν καὶ τῶν ὑγιεινῶν ἁπάντων μία ἐπιφήμη ἐς ν, 

ὁμοίως τῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. οὐ γὰρ μόνον τῶν καθ᾽ 

ἂν λεγομένων ἐπιςήμης ἐςὶ θκυρῆσαι Μιᾶς, ἀλλὼ καὶ τῶν 
τούδεοις. τ Αἱ 

“ρὸς “μίαν λεγομένων φύεν" καὶ γὰρ ταῦτα τρόπον τινὰ 

γὰρ αἱ ἐπιςῆμαι πάντων. ὥς᾽ ἔσονται ἀρχαὶ ὅτεραι “ρό- (5 λέγεται ται καθ᾿ ἕν. δῆλον ὃν ὅτι καὶ τὰ ὄντα μιῶς θεωρῆσαι 
τεραὶ τῶν ἀρχῶν αἱ καθόλε κατηγορύμεναι, ἄνπερ μέλλῃ. ἢ ὄντα. πανταχῇ δὲ κυρίως τῇ πρώτα ἡ ἐπιςήμη, καὶ ἐξ 
ἔσεσθαι αὐτῶν ἐπιςήμη. ἢ τὰ ἄλλα ἤρτηται, καὶ δὶ ὃ λέγονται. εἰ ἦν τὸτ᾽ ἐςὶν ἡ 

ὑσία, τῶν ὑσιῶν ὧν δέοι τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς αἰτίας ἔχειν 
Τ' τὸν φιλόσοφον. ἅπαντος δὲ γώες καὶ αἴσθησις μία ἑνὸς 

᾿ 

Ἔςιν ἐπιστήμη τις ἢ θεωρεῖ τὸ ὃν ἦ ὃν καὶ τὰ τούτῳ 
ὑπάρχοντα καθ᾿ αὑτό. αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἐδεμιᾷ, τῶν ἐν μέρει 
λεγομένων ἡ αὐτή" οὐδιμία γὰρ τῶν ἄλλων ἐπισκοπεῖ 
καθόλε περὶ τοῦ ὄντος ἢ ὄν, ἀλλὰ μέρος αὐτῷ τι ὠποτε- 
μόμνω περὶ τότε θεωρῆσι τὸ συμβεβηκός, οἷον αἱ μαθη- 3ς μενα. διαφῴει δ᾽ ὑθὲν ὑδ᾽ ὧν ὁμοίως ὑπολάβωμεν, ἀλλὰ 
ματικαὶ τῶν ἐπιςημῶν, ἐπεὶ δὲ τὼς ἀρχὰς καὶ τὰς ἀκρο- καὶ πρὸ ἴργου μᾶλλον. ταὐτὸ ὁ γὰρ εἷς ἄνθρωπος καὶ ὧν 
τάτας αἰτίας ζητοῦμεν, δῆλον ὡς φύσεώς τινος αὐτὰς ἄνθρωπος καὶ ἄνθρωπος, καὶ οὐ οὐχ, ἑτερόν τι δηλοῖ κατὼ 
ἀναγκαῖον εἶναι καθ᾿ αὐτήν. εἰ ἦν καὶ οἱ τὰ ςοιχεῖα τῶν τὰν λέξιν ἐπαναδιπλύμενον τὸ εἷς ἐν ἄνθρωπος καὶ ἵν 

ἅντων ζητῶντες ταύτας τὰς ἀρχὰς ἐζήτον, ἀνάγκη καὶ τὰ ἄνθρωπος" δῆλον δ᾽ ὅτι ὁ χωρίζεται ὅτ᾽ ἐπὶ γενέσεως ὕτ᾽ 
στοιχεῖα τοῦ ὄντος εἶναι μὴ κατὰ συμβεβηκός, ἀλλ᾽ ἢ 3 ἐπὶ φθορᾶς. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῷ ἑνός. ὥςε φανερὸν ὅτι 

ὄντα" διὸ καὶ ἡμῖν τοῦ ὄντος ἧ ὃν τὼς πρώτας αἰτίας ἡ πρόσθεσις ἐ ἐν τύτοις ταὐτὸ δηλοῖ, καὶ οὐθὲν ἔϊ ἕτερον τερον τὸ ἂν 

λαττέον. παρὼ τὸ ὄν. ἔτι δ᾽ ἡ ἑκάςν ἐσία ἕν ἐςιν ὃ κατὰ ὰ συμᾷε- 
2 Ἐὸ δὲ ὃν λέγεται μὲν πολλαχῶς, ἀλλὰ πρὸς ἣν καὶ βηκός, ὁμοίως δὲ καὶ ὅ “πῷ ὄν τι" ὥσθ᾽ ὅσα τῷ τοῦ ἑνὸς 
μίαν τινὰ φύσιν, καὶ οὐχ ὁμωνύμως ἀλλ᾽ ὥσπερ καὶ τὸ εἴδη, τοσαῦτα καὶ τοῦ ὄντος ἐςΐν" περὶ ὧν τὸ τί ἐς τῆς 
ὑγιεινὸν ἅπαν πρὸς ὑγίειαν, τὸ μὲν τῷ φυλάττειν, τὸ δὲ 35 αὐτῆς ἐπιστήμης τῷ γένει θεωρῆσαι, λέγω δ᾽ οἷον περὶ 
τῷ ποιεῖν, τὸ δὲ τῷ σημεῖον εἶναι τὰς ὑγιείας, τὸ δ᾽ ὅτι ταὐτῷ καὶ ὁμοίς καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιότων. σχεδὸν δὲ 

τὼς φωνάς. διὸ καὶ τοῦ ὄντος ὅσα εἴδη θεωρῆσαι μιᾶς 

2. ἀδύνατον ἘΣ. ἢ 5. τε οπι .8. ἢ 10. ἐξὶ ΤΟΣ. ὶ 14. ἔπιςῆμαι 4415. 15. ἡ ἱπιςήμη «45. }} 16. αἱ αἀά “45, ἢ καθόλου ατιὶθ 
ἐρχῶν Τ' ἢ 21. αὐτῷ οἱ 22. αὑτά Εδ. ἢ 25. περὶ τῦτο θεωρῶσι ΕΥ͂, θεωρῖσι περὶ. τῦτο 56". ἢ 31. ὅντας “45, οχηϊθεὶδ διὸ --- τὸς. ἢ 33. 
μὴν οπι Ε΄). ἢ 34. καὶ ὐἀὰ Ε7.45. ἢ ἀλλ᾽ οἵα “413. 

2. τὴν αὐὰ .42, {Π[| 3. τὴν ἰατρικήν “45. 1 ἀ. ὁμοίως 5ΤΟ'. ἢ 5. ἀλλ᾽ ὦπαν “15: γυϊρο ἀλλὰ πᾶν. ᾿ 6. ἐσία 5.456. ΠΤ 8. φθορὰ 

ἢ στέρησις 48, 1 9. τινῶν Τ᾿ Γ 10. ἀπόφασις 45. ἢ 15. λέγονται “45. ἢ 49. ἑνὸς αἴσθησις ΕΣ Ε1.}} 20. ἡ οἀὰ .44. ἢ 21. ὅσα] ἢ ὃν 
σα (Ὁ, τὰ ΕἘῤ. 1 22. τὰ δὲ ΣΡ. ἢ 33. ἣν καὶ τὸ ὃν 4": γυΪχο ὃν καὶ τὸ ἣν. ἢ 28. τάξιν Ο,. 1] τὸ] τί Ἐ. ἢ εἷς -- 29. δῆλον. 
“45: γυΐρζο ἔξιν ὃ ἄνθρωπος, καὶ ἄνθρωπος, καὶ εἷς ἄνθρνπος" δῆλεν. ἢ 29. ὑχ, ὁρίζεται 516". ἡ 31. οὐδὲν ἔτι ἕτερον 45. ῃ 33. περὶ τῷ Τ. ἢ 
86. καὶ τῷ ὁμοίν ιδ6'. ΠΠϊροδβὲ τοιότων 86) καὶ τῶν τύτοις αὐτικειμένων. 

29 καὶ ἐπιςήμη, οἷον ἡ γραμματοκὴ μία ἴσα πάσας θεωρεῖ. 

ἅπαν πρὸς μίαν ἀρχήν" τὰ μὲν γὰρ ὅτι ὑσίαι, ὄντα λε Τὰ ον7α 
γεται, τὰ δ᾽ ὅτι. πάθη ὑσίας, τὰ δὲ ὅτι ὁδὸς εἰς οὐσίαν, ἃ ἔόνῳ - 

« τσ ξ φεαχ7 

γίνρνι ς σ- οἱ 

ἡβλο «ψέι 

Ἴδ 4» ̓ 

»" 

ἐξὺ ὁ ἐπιστήμης τῷ γώει, τά τε εἴδη τῶν εἰδῶν. εἰ δὴ τὸ τὸς ΔῈ ΟὟ ὁ σ᾽ 

ἣν κα καὶ - τὸ ὃν ταὐτὸν καὶ μία φύσις, τῷ ἀκολνυθεῖν ἀλλή- αλα (ἄξω τοῖν ἐ 

Χοις ὥσπερ ἀρχὴ "καὶ αἴτιον, ἀλλ᾽ ὄχ, ὡς (νὶ λόγῳ δηλύ- μκρδς μ'" Ῥυσ. 

ΕΝ 
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οὐ τις ὴ νον Ἔρος ἢ ὁφ δέοι φοί ας Ἑγθρότης, 

“ν. Σ Ῥγττον τί ὄδυλ τ οτσις ᾿ 

4004 ΤΩΝ ΜΕΤΑ Τὰ ΦΥΣΙΚΑ Γ. 

χάντα ἀνάγεται τἀναντία εἰς τὴν ἀρχὴν ταύτην. τεθεω- τῶν δύνασθαι θεωρεῖν. εἰ Ὑάρ᾽ μὴ τὰ φιλοσέφε, τίς ἴςαι 

ρήσθω δ᾽ ἡμῖν ταῦτα ἐν τῇ ἐκλογῇ τῶν ἐναντίων. καὶ ὁ ἐπισκεψόμενος εἰ ταὐτὸ Ξωκράτης καὶ Σωκράτης καθά. 

τοσαῦτα μέρη φιλοσοφίας ἐςὶν ὅσαι τῷ αἱ οὐσίαι" ὥστε μενος, ἢ εἰ ἕν ἑνὶ ἐναντίον, ἢ τί ἐξ. τὸ ἐναντίον, ἢ ποσα- 

᾿ ἀναγκαῖον εἶναι πρώτην τινα καὶ ἐχομένν. αὐτῶν. ὑπάρ- ὥς αἱ; ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων τῶν τούτω, 
χει γὰρ εὐθὺς γένη ἔχοντα τὸ ἂν καὶ τὸ ὄν" διὸ καὶ αἱ ς ἐπεὶ ἕν τῷ ἑνὸς ἣ ἐν. καὶ τῷ ὄντος ἢ ὃν ταῦτα καθ' αὐτώ 

ἐπιστῆμαι ἀκολουθήσουσι τούτοις. ἔστι γὰρ ὁ φιλόσοφος ἐςι παθη, ἀλλ᾽ οὐχ ἣ ἀριθμοὶ ἢ [ ἡραμμαὶ ἢ ἢ πῦρ, δῆλιν 

ὥσπερ ὁ μαθηματικὸς λεγόμενος" καὶ γὰρ αὕτη ἔχει ὡς ἐκείνης τῆς ἐπιςήμης καὶ τί ἐς γνωρίσαι καὶ τὰ συμ- 
μέρη, καὶ πρώτη τις καὶ δευτέρα ἐςὶν ἐπιςήμη καὶ ἄλλαι ἈΝ ΕΡΝ αὐτοῖς. καὶ ὁ ταύτῃ ὡμαρτάνυσιν οἱ περὶ αὐτῶν 

ἐφεζῆς ἐν τοῖς μαθήμασιν. ἐπεὶ δὲ μιᾶς τἀντικείμενα σκοπόμενοι ὡς ὁ φιλοσοφῦντες, ἀλλ᾽ ὅτι πρότερον ἡ ὑσία, 
θεωρῆσαι, τῷ δ᾽ ἑνὶ ἀντίκειται πλῆθος, ἀπόφασιν δὲ καὶ 10 περὶ ἧς ὑθὲν ἐπαΐεσιν, ἐπεὶ ὥσπερ ἐςὶ καὶ ἀριθμῦ ἧ ἀρ» 
ςέρησιν μιᾶς ἐστὶ θεωρῆσαι διὰ τὸ ὠμφοτέρως θεωρεῖσθαι 
τὸ ὄν, ὃ ἡ ἀπόφασις ἢ ἡ ςέρησις ἡ ὡπλῶς λεγομένη ὅτι 
σύν ὑπάρχεϊ ἐκείνῳ ἥ τινι 'γένει" ἔνθα μὲν οὖν τῷ ἑνὶ ἡ 

διωφορὰ πρόσεςι παρὼ τὸ ἐν τῇ ἀποφάσει (ἀπουσία γὰρ 

ϑμὸς ἴδια πάθη, οἷον περιττότης ἀρτιότης, συμμετρία ἰσό- 
τῆς, ὑπεροχὴ ἔλλειψις, καὶ ταῦτα καὶ καθ᾽ αὐτοὺς καὶ 
“ρὸς ἀλλήλους ὑπάρχει τοῖς ἀριθμοῖς" ὁμοίως δὲ καὶ 
στερεῷ καὶ ἀκινήτῳ καὶ κινουμένῳ ἀβαρεῖ τε καὶ βάρος 

ἡ ἀκόφασις ἐκείνου ἐστίν), ἐν δὲ τῇ στερήσει καὶ ὑποκει- «5 ἔχοντι ἔστιν ἕτερα ἴδια" οὕτω καὶ τῷ ὄντι ἢ ὃν ἔςι τοὰ 
ὐη τις φύσις γίγνεται, καθ᾽ ἧς λέγεται ἡ στέρησις. τῷ 

δ᾽ ἑνὶ πλῆθος ἀντίκειται, ὥστε καὶ τὠντυκείμενα τοῖς εἰρη- 

μέσις, τό τε ἕτερον καὶ ἀνόμοιον καὶ ἄνισον, καὶ ὅσα 
ἄλλα λέγεται ἢ κατὰ ταῦτα ἢ κατὼ πλῆθος καὶ τὸ ἕν, 

ἴδια, καὶ ταῦτ᾽ ἐςὶ περὶ ὧν τοῦ φιλοσόφου ἐπισκέψασθαι 
τἀληθές. σημεῖον δέ' οἱ γὰρ διαλεκτικοὶ καὶ σοφιφαὶ 
ταὐτὸν μὲν ὑποδύονται σχῆμα τῷ φιλοσόφῳ (ἀ γὰρ γὰρ ζο- 

φιστικὴ φαινομένη μόνον σοφία ἐστί, καὶ οἱ διαλεκτοιὴ 

τὴς εἰρημένης γνωρίζειν ἐπιςήμιη" ὧν ἐστὶ καὶ ἡ ἐναντιό- 2) διαλέγονται περὶ ἁπάντων), κοινὸν δὲ πᾶσι τὸ ὅν ἐστι. 

της" διαφορὰ γάρ τις ἡ ΦΆΣΗΝΝ ἡ δὲ διαφορὰ ἑτερό- διαλέγονται δὲ πρὶ τότων δῆλον ὃ ὅτι διὼ τὸ τὴς φιλοσο- 

της. ὥς ̓ ἐπειδὴ πολλαχῶς τὸ ὲν λέγεται, καὶ ταῦτα πολ- φίας εϑαι αὐτὰ οἰκεῖαι “ερὶ μὲν γὰρ τὸ αὐτὸ γένος φρέ 

λαχῶς μὲν λεχθήσεται, ὅ ὅμως δὲ μιᾶς ἅπαντά ἐς! γαρξ φεται ἡ σοφιςοεὴ καὶ ᾿ διαλεκτικὴ τῇ φιλοσοφίᾳ, ἀλλὰ 

ζεν' " γὰρ εἰ πολλαχῶς, ἑτέρας, ἀλλ᾽ εἰ μῆτε καθ᾽ ἐν μήτε διαφέρει τῆς μὲν τῷ τρόπῳ τῆς δυνάμεως, τῆς δὲ τὸ βὲ 
“«ρὸς ἣν οἱ λόγοι ἀναφέρονται. ἐπεὶ δὲ πάντα πρὸς τὸ πρῶ- γς τῇ προαιρέσει. ἔςι δὲ ἡ διαλεκτικὴ πειραςικὴ τοὶ ὦ ὧν ἡ 

τὸν ἀναφέρεται, οἷον ὅσα ἐν ΧΕΥΕΙΝΙ πρὸς τὸ πρῶτον ἕν, φιλοσοφία Ὑνωριςική, ἡ δὲ σοφιςικὴ φαινομένη, ἶσα δ᾽ ὅ 

ὡσαύτως φατέον καὶ περὶ ταὐτῦ καὶ ἐἯρ: καὶ τῶν ἐναντίων ἔτι τῶν ἐναντίων ἡ ἑτέρα. συςοιχία στέρησις, καὶ πάντὰ 
ἔχειν" ὅξε διελόμενον ποσαχῶς λέγεται ὦ ἕκαςον ὅτως ἀπο- ἀνάγεται εἰς τὸ ὃν καὶ τὸ μὴ ὄν, καὶ ἐν καὶ πλῆθος, εἷν 

δοτέον πρὸς: τὸ Ἔρώτον ἐν ἑκάςη κατηγορίῃ, πῶς πρὸς ἐκεῖνο φάσις τὸ ἑνός, κίνησις δὲ τῷ κλήθυς. τὰ δ᾽ ὄντα καὶ τὴν 

λέγεται" τὰ μὲν γὰρ τῷ ἔχειν ἐκεῖνιι, τὰ δὲ τῷ ποιεῖν, τὰ 30 ὑσίαν ἐμόν γα ἐξ ἐναντίων σχεδὸν ἅπαντες συγκεῖσβαι" 

δὲ κατ ἄλλους λεχθήσεται τοιδύτους τρόπους. φανερὸν 
οὖν, ὅπερ ἐν ταῖς τ  υ ἰρος ἐλέχθη, ὅςι μιᾶς ἈΠ τού- 

τῶν καὶ τὴς οὐτίας ἐστὶ λόγον ἔχειν. τοῦτο δ᾽ ἦν ὃν 
τῶν ἐν τοῖς ἀπορήμασιν. καὶ ἔςι τῷ φιλοσόφε περὶ πάν- 

πάντες" γῆν τὰς ἀρχὰς ἐναντίας λέγνσιν. οἱ μ γὰρ τε 
ριττὸν καὶ ἄρτιον, οἱ δὲ θερμὸν καὶ ψυχρόν, οἱ δὲ πέρας. 

καὶ ἄπειρον, οἱ δὲ φιλίαν καὶ νεῖκος, πάντα δὲ καὶ τἄλλα 

ΟΦ Ε ἩΤΡ 

ἀναγόμενα φαίνεται εἰς τὸ ἣν καὶ πλῆθος" εἰλήφθω Ἰὼ 

4. τεϑεωρήσθω 4, δεωρεύρθω ἘΞ, ςεϊοτῇ τεϑεώρηται, βοὰ Τ' δες τεθ, -- 2. ἱναντίων οἵη. ἢ 2. δὲ τῶτο ἡμῖν ἘΣ, ἢ 8. εἰσὶν Σ΄". ἔ 
“σα ΤΙΕἍ, Ἰ ἀ. τινὰ πρώτην ΕΘΤ. || 5. ἔχον «15. 1} ὃν καὶ τὸ ἦν Ἐ5ΤΟ". ἢ αἱ οὐὰ .45. 1 6. φιλ. ὅτως ὥσπερ 4". {Π|8,. ἄλλη 406". ἃ 

412. κ ροβὶ ἢ οπὶ .δ. ᾿ὶ ἡ ΤΆ 45: νυΐρο ἡ. 1 13. ὑπάρξει 55. ἢ ἐκεῖνο σ᾽, ἢ 17. δ᾽ οπιὶ 5. || 18. καὶ τὸ ἀνόμοιον 56", {Π 19. ταῦτα 

ΤΕΣ, ταυτὰ Ἑ415: γυϊφο᾽ αὐτὰ. ἢ κατὰ τὸ πλ. ΖΡ. Π| 20. τοῖς εἰρημένοις Ε΄ ἢ ἐστὶ] ἔν τι Ἐ5ΤΟ", ἘδΟ» κἀάϊιο ἐστί Ῥοσι ἐναντιότης. ἢ 
21. δὲ διαφορὰ) δὲ ἑναντιότης “5, {ΠΟ 22. τὸ ἣν πολλαχῶς Τ΄ || 23. γιωρίζειν ἰὴ ἘΘΤΟΙ". ἢ 25. γοβὶ ἀναφέρονται ἘδΟ᾽ τότε ἑτέρας. : 
ἐπὲὴ -- 26. ἀναφέρεται οτὰ Τ΄ || 26. ἀναφέρετε Ε, ἀναφέρονται “45. ἢ 26. πρώτως «45. ἢ 30. ἐκεῖνο ΤΑ». ἢ 32. ὅπερ -- ἐλίχ σαὶ 

“41. ὃν τισι λείπει τὸ ὅπερ. ἐν ταῖς ἀπορίαις ἐλέχϑη ταν Ε. 
4. ἔξιν εἰ 2. ταντὸν Εὐι ΠΠ 6, ἢ ἀριθμὸς Α"Σ), οἱ ἀριδμυὶ Τ.' ἱ ἡραμμὴ «45, Ἱ 42. ἑαυτοὺς ΕΝ ! 14. ἀβαρεῖ τεῖ καὶ ἀβερεῖ 

“45, ἢ 45. οὕτω -- 16. ἴδια οπι “45. 17. καὶ οἱ σοφ. ἘΞ. ἃ 22. ταῦτα εἶναι 45. ΠΠ ςρ. καὶ ὁ δ. ἢ 33. ἡ ροβῖ καὶ οτὰ 2. ἢ 26. 
τῇ στὰ «45. 1 πειρ] ὁ περ. Τ. Π 27. ἅπαντα δ. Π 28. τὸ ροβῖ καὶ οπα Ζ᾽. [8] εἰς ἐν Ἐδ", εἰς τὸ ἐν Τ, ᾿ 80. σχεδὸν ἀπαιτεῖ 

ἐξ ἱναντίων Εδ, [ 31. γὴν οπχ Τ΄ || 33. ἅπαντα “45, ἢ 384. φαίνεται ἀναγόμενα 45. ἢ καὶ τὸ πλῆθος Τ΄ ᾿ 



ει ν ΕΝ 

. Ἴωωον υ ἰὼ ΐ το τὸ φι ΟΥἩ 716 ὭΣ ΟΣ ἐν αὐ Υ̓ΡΕ δι ᾿ 

ν } 

ὑ..1.10. ἴμωμε (,ἐδζο ὦ ὧν ἐναί ἐς ἐς -. ἐξεν ἐρ φὰς τυ ῖς ὀκιχινκν ον δι σαὶ 

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Γ΄ ν 400ὅ 

ὁ ὠκγωγὴ ἡμῖν. αἱ δ᾽ ἀρχαὶ καὶ παντελῶς αἱ παρὸ τῶν περὶ τούτων ἂν εἴη σκέψις. ἔς δὲ σοφία τις καὶ ἡ φυ- 

ἄλλων ὡς εἰς γώη ταῦτα πίπτεσιν. φανερὸν οὖν καὶ ἐκ σική, ἀλλ᾽ ὁ πρώτη. ὅσα δ᾽ ἐγχειρῶσι τῶν λεγόντων τινὰς 
τύτων ὅτι μιᾶς ἐπιςήμης τὸ ὃν ἢ ὃν θεωρῆσαι. πάντα γὰρ περὶ τῆς ἀληθείας, ὃν τρόπον δεῖ ἀποδέχεσθαι, δι᾽ ὠπαν- 
ἃ δαντία ἢ ἐξ ἐναντίων, ἀρχαὶ δὲ τῶν ἐναντίων τὰ ἕν δευσίαν τῶν ἀναλυτικῶν τῦτο δρῶσιν" δεῖ γὼρ περὶ τότων 

χαὶ τλῆθος. ταῦτα δὲ μιῶς ἐπιςήμης, εἶτε καθ' ἣν λέγε- 5 ἥκειν προεπιςαμένες, ἀλλὰ μὴ ἀκύόοντας ζητεῖν. ὅτι μὲν 

« ἐτε μή, ὥσπερ ἴσως ἔχει καὶ τἀληθές. ὠλλ᾽ ὅμως εἰ ἵν τῷ φιλοσόφε καὶ τῷ περὶ πάσης τὴς οὐσίας θεωρῖντος 
καὶ πολλαχῶς λέγεται τὸ ἕν, πρὸς τὸ πρῶτον τάλλα ἧ πέφυκεν, καὶ περὶ τῶν συλλογιστικῶν ἀρχῶν ἐστὶν ἐπι» 
λεχθήσεται καὶ τὼ ἐναντίω ὁμοίως, καὶ διὰ τῶτο καὶ εἰ σκέψασθαι, δῆλον. προσήκει δὲ τὸν μάλιστα γνωρίζοντα - 
μά ἰστι τὸ ὃν ἢ τὸ ἦν καθόλου καὶ ταὐτὸ ἐπὶ πάντων ἢ περὶ ἕκαστον γένος ἔχειν λέγειν τὼς βεβαιοτάτας ἀρχὲς 
χρριςόν, ὥσπερ ἴσως ὡς ἔςρ, ἀλλὼ τὰ μὲν πρὸς ὃν τῷ 10 τῷ πράγματος, ὥς: ε καὶ τὸν περὶ τῶν ὄντων ἧ ὄντα τὰς 
δὲ τῷ ἐφεξῆς, καὶ διὰ τῦτο οὐ τοῦ γεωμέτρε θεωρῆσαι τί πάντων βεβαιοτάτας. ἔξι δ᾽ ὅτος ὁ φιλόσοφος. βεβαιο- 
τὸ ἐναντίον ἢ τέλειον ἢ ὃν ἢ ἂν ἡ ταὐτὸν ἢ ἕτερον, ἀλλ΄ τάτη δ᾽ ἀρχὴ πασῶν περὶ ἡν διαψευσθῆναι ἀδύνατον" 

ἢ ἐξ ὑποθέσεως. ὅτι μὲν οὖν μιᾶς ἐπιστήμης τὸ ὃν ἣ ὃν γνωριμωταΐτην τε γὰρ ἀναγκαῖον εἶναι τὴν τοιαύτην (περὶ 
βωρῆσαι, καὶ τὼ ὑπάρχοντα αὐτῷ ἢ ἦν, δῆλον, καὶ ὅτι γὰρ ἃ μὴ Ὑνωρίζυσιν, ὠπατῶνται πεΐντες) καὶ ἡ ἀνυπόθετον, 
εὖ μόνον τῶν οὐσιῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπαρχόντων ἡ αὐτὴ ι5 ἣν γὰρ ἀναγκαῖον ἔχειν τὸν ὁτίῶν ξυνιώτα τῶν ἕντων, τῦτο 
δεωρητική, τῶν τε εἰρημένων καὶ περὶ προτέρε καὶ ὑςέρον, ὑχ, ὑπόθεσις" ὃ δὲ γνωρίζειν ἀναγκαῖον τῷ ὁτιοῦν γνωρξ 
καὶ γώνους καὶ εἴδυς, καὶ ὅλε καὶ μέρος καὶ τῶν ὥλλων ἧοντι, καὶ ἥκειν ἔχοντα ἀναγκαῖον. ὅτι μὲν. ἦν ἡ τοιαύτη 
τῶν τοιότων. . φασῶν βεβαιοτάτη ἀρχή, δῆλον" τίς δ᾽ ἕξω αὕτη, μετ 

8 Δεκτέών δὲ πότερον μιᾶς ἢ ἑτέρας ἐπιςήμης περί τε ταῦτα λέγομεν. τὸ γὰρ αὐτὸ ἅμα ὑπάρχειν τε καὶ μὰ 
τῶν ἐν τοῖς μαθήμασι καλουμένων ἀξιωμάτων καὶ περ ἡ ὑπάρχειν ἀδύνατον τῷ αὐτῷ ᾿καὶ κατὰ τὸ αὐτό: καὶ ὅσα, - 
τῆς ὀσίας. Φανερὸν δὴ ὅτι μιᾶς τε καὶ τῆς τῆς φιλοσόφν ἄλλα προσδιορισαίμεθ' ἄν ἦν, Ὁ 538 προσδιωρισμένα πρὸς τὰς 
καὶ ἡ περὶ τούτων ἐςὶ σκέψις" ἅπασι γὰρ ὑπάρχει τοῖς λογικὼς δυσχερείας. αὕτη δὴ πασῶν ἔεΥ βεβαιοτάτη τ ᾿ τῶν 
ἧσιν, ἀλλ᾽ ὁ γόει τινὶ χωρὶς ἰδίᾳ. τ ἄλλων. καὶ ρῶν- ἀρχῶν" χει ΩΡ τὸν εἰρημένιν διορισμόν, ἀδύν ἀδύνωτον γὰρ ᾿ 
τοι μὲν πάντες, ὅτι τῷ ὄντος ἐςὶν ἢ ὄν, ἕκαςον δὲ τὸ γέος ὁντινὸν ταὐτὸν ὑπολαμβάνειν εἶναι καὶ. μὴ εἶναι, καθάπερ ̓ Δ γωδὼ: τιλθις 

ὄν. ἐτὶ τοσῦτον δὲ χρῶνται, ἐφ᾽ ὅσον αὐτοῖς ἱκανόν" τῶτο 25 τινὲς οἴονταε λέγειν Ῥρώκλειτον" οὐκ ἔς: γὰρ ἀναγκαῖον, ὦ ΕΝ " 
δ᾽ ἔς, ὅσον ἐπέχει τὸ γόος περὶ οὗ φῴυσι τὰς ὠποδε. ἃ τις λέγει, ταῦτα καὶ ὑπολαμβάρειν. εἰ δὲ μὴ ἐνδέχον 1.2, Κι, ἊΝ 
ξεις. ὥς᾽ ᾿ ἐπεὶ δῆλον ὅτι ἢ ὄντα ὑπάρχει πᾶσι (τῦτο γὰρ τι ἅμα ὑπάρχειν “τῷ αὐτῷ τἀναντία μεδιώρεθω δ᾽ “εν "εα ὕσις 

᾿αὐτοῖς τὸ κοινόν), τῷ περὶ τὸ ὃν ἢ ὃν γνωρίζοντος καὶ περὶ ἡμῖν καὶ ταύτῃ τῇ προτάσει τὰ εἰωθότα), ἐναντία δ᾽ ἐστὶ ᾿,..Χ. 09 
τύτων «ἐςὶν ἡ θεωρία. διόπερ ἀθεὶς τῶν κατὰ μέρος ἐπισκο- δόξα δόξῃ ἡ τῆς ἀντιφάσεως, φανερὸν ὅτι ἀδύνατον ἅμα ᾿ 
τούντων ἐγχειρεῖ λέγειν τι περὶ αὐτῶν, εἰ ἀληθὴ ἢ μή, 3. ὑπολαμβάνειν τὸν αὐτὸν εἶναι καὶ μὴ εἶαι τὸ αὐτό" ἅμα : 

ὁ Ὑεωμέτρης οὔτ᾽ ἀριθμητικές, ἀλλὰ τῶν φυσικῶν ἔνιοι, γὰρ ἀν ἔχοι τὰς ἐναντίας δόξας ὁ διεψευσμένος περὶ τό- ᾿ὦ 
ἰκότως τοῦτο δρῶντες" μόνοι γὰρ ᾧοντο περί τε τῆς ὅλης του. διὸ πάντες οἱ ἀποδεικνύντες εἰς ταύτην ἀνάγουσιν 
φύσεως σκοπεῖν καὶ περὶ τοῦ ὄντος. ἐπεὶ δ᾽ ἔςιν ἔτι τοῦ ἐσχάτην δίζαν" φύσει γὰρ ἀρχὴ καὶ τῶν ἄλλων ἀξιω- 
φυσικῷ τις ἀνωτέρω (ἕν γάρ τι γόος τῷ ὄντος ἡ φύτσιρ, ματων αὕτη πάντων. 

στ 

τὸ καθύλε καὶ τῦ περὶ τὴν πρώτην ὅσίαν θεωρητικὰ καὶ ἢ 35 Εἰσὶ δέ τινες οἵ, καθάπερ εἴπομεν, αὐτοί τε ἐνδέχε- ἃ 

4. ἡμὴ] ἡμῖν ἵν τῷ πρώτω περὶ ἀγαῦς Υ. ἢ αἱ παρὰ] καὶ παρὸ Τ΄ ἵ 2. εἰς γένη εἰς τι “44. }} 8. ἥ ὃν οἱ ἁ. τὸ ἢν οτε Τ. ἢ 5. καὶ 
τὸ πλῆθος Τ. || δὲ καὶ μιᾶς “48. 1} 6. καὶ αὐὰ .45. } 7. τὸ ἣν λέγεται “4. ἢ ἄλλο δ. 8. ἀναχθήσεται 7. ἢ καὶ διὰ τῦτο οτὰ .49. ἢ 
παὶ οἵὰ «δ. Π 9. κὶ καὶ τὸ “45. 10. Τὸ ἐμλνη το τὸ δ... Ἱ 11. τῷ οτὰ 51. ἢ 12. ἣν καὶ ὃν Εδ.Ὶ 17. καὶ ὅὰν καὶ εἶδυς δ. ἢ 21. τ] 

τύτνυ ,5. ἢ 22. ἐςὶ σκέψμ] ἐπίσκεψις “45, ἢ τοῖς ἦσιν ὑπάρχει δ. ἢ" 24. ὄντως Ε, ἢ 25. οὔ ΥΊ, ἦν «45. ἢ 27. ὅτι οἵα Τ. ἢ 28. τὸ δὴ 

τὸ ὧν 5. ἢ 30. εἰ 5.45, εἰ ἡ Ε- νυϊρο εἰ ἅ. 1 ἢ] εἴτε ΤΆ ἢ 832. τε τὰ «43. 33. ἔν μα δ. ἢ 84. τις ἘΤΑ.4Ἁ: ςοἰετί τι, ἢ ἡ φύσις 
τῷ ὄντος δ. ΠΠ|35. τῷ ροδὶ καὶ οπὶ Τ'. 

4. οὐ " τις σοφία 8.4. ἢ 10. τὸς πεὶ πάντων 4. ἢ 13. τε οἵα Τ. " 15. γὰρ ἂν ἀναγταῖον Τ΄ ἢ ἔυνιόντα ,Α48..}} 16. ὑπο» 

“45. ὃ 8] οὐ δ. 1} 11: ἔχοντι ἘδΤ. ᾿ βεβαιοτάτη αὶ τοιαύτη πασῶν ἀρχὴ «4, κἡὶ τοιαύτη ἀρχὴ πασῶν βεβαιοτάτη 51. ἢ 19. λέγωμῳ 

ἡ ἢ τε δὐά. 4), ἢ 20. τῷ αὐτῷ καὶ κατὰ οτὰ Ο', καὶ οτα .δ. Π 21. τ μλιρω μιὰς οταῖδδο ἄν, 45Ε:, 1" ἔστω] οὖτω τὰ 445. 

ἡἰᾶ ἁπασῶν ΕΘΤ. [ὶ 26. μὴ ἱνδέχεται μὴ ὑπώρχειν ἅμα δ. 1} 27. τῶ αὐτῷ ὑπάρχειν (45. ᾿ προδιωρίσθω ἡμῖν «46. 1 28, ταῦτα Τ᾽ 

Ὁ Ἱ 39, ἅμα ἀδύνατον «44, ΠΠ 31. διαψευσάμενος Ἐ, ἢ 32. οἱ αὐἀὰ .46:, 



ὙΡΣ. ΕΥΡΌΣΙ 

ὀειμα ἴδιαι 
. 

1006 ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Γ, Ξ 

σθαί φασι τὸ αὐτὸ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, καὶ ὑπολαμβώ- μόνον δὲ ὡρισμένα" τεθείη γὰρ ἂν ἐφ᾽ ἑκάστῳ τῷ ὙΝ 

νειν οὕτως. χρῶνται δὲ τῷ λόγῳ τούτῳ πολλοὶ καὶ τῶν ἕτερον ὄνομα. λέγω δ᾽ οἷον, εἰ μὴ φαΐ! τὸ ἄνθρωπος ἱν 

“περὶ φύσεως. ἡμεῖς δὲ νῦν εἰλήφαμεν ὡς ἀδυνάτα ὄντος σημαίνειν, πολλὰ δέ, ὧν ἑνὸς μὲν εἷς λόγος, τὸ ζῷον δέ. 
σιαλη μι ΤῸ ἅμα εἶναι καὶ μὲὴ εἶναι, καὶ διὰ τέτυ ἐδείξαμεν ὅτι βε- πεν. εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροι πλείες, ὡρισμένοι δὲ τὸν ἀριθμόν' 
ὑφλόο ΓΑ : βαιοτάτη αὕτη τῶν ἀρχῶν πασῶν. ἀξιοῦσι δὴ καὶ τοῦτο 5 τεθείη γὰρ ὧν ἴδιον ὄνομα καθ᾽ ἕκαςον τῶν λόγων. εἰ ἂ 

ερρμᾷ, δι νω. 

ἀποδεικνύναι τινὲς δι ὠπαιδευσίαν' ἔςι γὰρ ἀπαιδευσία μὴ τεθείη ἀλλ᾽ ἄπειρα σημαίνειν φαΐ, φανερὸν ὅτι ὑκ ἂν 
ν . , ͵ ἢ ἴητ ᾿» δ αἵ 7 ᾽ ΄ χά ὁ ὩΝ . ὴ - ͵ » Δ , γ τὸ μὴ γιγνώσκειν τίνων δεῖ ζυτεῖν ὠπόδειξιν καὶ τίνων οὐ εἴη λόγος" τὸ γὼρ μὴ ἦν τι σημαίνειν ὑθὲν σημαίνειν ἐςύ, 

δι. ὅλως μὲν γὼρ ἁπάντων ἀδύνατον ἀπόδειξιν εἶναι" εἰς μὴ σημαινόντων δὲ τῶν ὀνομάτων ἀνήρηται τὸ διαλέγεσθαι 
ἄπειρον γὰρ ἂν βαδίζοι, ὥςε μηδ᾽ οὕτως εἶναι ἀπόδειξιν. πρὸς ἀλλήλυς, κατὰ δὲ τὴν ἀλήθειαν καὶ πρὸς αὐτόν' 

εἰ δέ τινων μὴ δεῖ ζητεῖν ἀπόδειξιν, τίνα ἀξιοῦσιν εἶναι τὸ ὑθὲν γὰρ ἐνδέχεται νοεῖν μὴ νοοῦντα ἦν. εἰ δ᾽ ἐνδέχεται, 
Ἂν, ΄ ; ν᾿ μι ἕ ᾽ ἔ δ᾽ ᾽ θεύ Ἀν ὔ -“ - ν , κ“ 

μᾶλλον τοιαύτην ἀρχὴν ἐκ ἀν ἔχοιεν εἰπεῖν. ἔς: δ᾽ ἀπο- τεθείη ἂν ὄνομα τούτῳ τῷ πράγματι ἕν. ἔςω δή, ὥστε 
δεῖξαι ἐλεγκτικῶς καὶ περὶ τότου ὅτι ἀδύνατον, ὧν μόνον ἐλέχθη κατ᾽ ἀρχώς, σημαῖνόν τι τὸ ὄνομα καὶ σημαῖνον 
τι λέγῃ ὁ ἀμφισβητῶν" ἄν δὲ μηθέν, γελοῖον τὸ ζητεῖν ἕν. ὁ δὴ ἐνδέχεται τὸ ἀνθρώπῳ εἶναι σημαίνειν ὅπερ μὴ 
λόγον πρὸς τὸν μηθενὸς ἔχοντα λόγον, ἢ μὴ ἔχει" ὅμοιος εἶναι ἀνθρώπῳ, εἰ τὸ ἄνθρωκος σημαίνει μὴ μόνον καϑ' 

δι ἂρ φυτῷ ὁ τοῖῶτος ἢ τοίστος ἤδη. τὸ δ᾽ ἐλεγκτικῶς ὠπο- 15 ἑνὸς ἀλλὰ καὶ ὦ. οὐ γὰρ τῦτο ἀξιοῦμεν τὸ ὃν σημαίνειν 
2 ὥ. δ δῆξζαι λέγω διαφέρειν καὶ τὸ ἀποδεῖξαι, ὅτι ὁ ἀποῦει- τὸ καθ᾽ ἑνός, ἐπεὶ ὕτω γε κἀν τὸ μεσικὸν καὶ τὸ λευκὸν 
γί αν κνύων μὲν ἀν δόξειεν αἰτεῖσθαι τὸ ἐν ἀρχῇ, ἄλλε δὲ τοῦ καὶ τὸ ἄνθρωπος ἣν ἐσήμαινεν, ὥστε ἕν ἅπαντα ἔσται" 

, ,» 20 ν᾿. Ἀν κα ἀκ -ἀδ ύδε ΣΌΝ ΄ ΄ Σύ κι Γ τ ΩΣ ἢ ν ΩΝ τοιύότα αἰτίᾳ ὄντος ἔλεγχος ἀν εἴη καὶ ἐκ ἀπόδειξις. ἀρχὴ συνώνυμα γάρ. καὶ ἐκ ἔςαι εἶναι καὶ μὴ εἶναι τὸ αὐτὸ 
- ᾽ Ψ “ Ἁ », δὲ πρὸς ἅπαντα τὼ τοιαῦτα ὁ τὸ ἀξιῶν ἢ εἶναί τι λέγειν ἀλλ᾽ ἢ καθ᾽ ὁμωνυμίαν, ὥσπερ ὧν εἰ ὃν ἡμεῖς ἄνθρωτιν 

ἢ μὴ εἶναι (τοῦτο μὲν γὰρ τάχ᾽ ἄν τις ὑπολώβοι τὸ ἐξ 29 καλοῦμεν, ἄλλοι μὴ ἄνθρωπον καλοῖεν. τὸ δ᾽ ἀπορόμον 

ἀρχῆς αἰτεῖ), ἀλλὰ τὸ σημαίνειν γέ τι καὶ αὑτῷ καὶ ὁ τῦτό ἐςιν, εἰ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ ἅμα εἶναι καὶ μὴ εἶαι 
᾿ ἄλλῳ" τῦτο γὰρ ἀνάγκη, εἴπερ Χέγοι τι. εἰ γὰρ μή, ὑκ ἄνθρωπον τὸ ὄνομα, ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα. εἰ δὲ μὴ σημαξ 
ἂν εἴη τῷ τοιύτῳ λόγος, οὔτ᾽ αὐτῷ πρὸς αὐτὸν οὔτε πρὸς νεῖ ἕτερον τὸ ἄνθρωπος καὶ τὸ μὴ ἄνθρωπος, δῆλον ὅτι καὶ 
ἄλλον. ἂν δέ τις τῦτο διδῷ, ἔςαι ὠπόδειξις" ἤδη γάρ τι τὸ μὴ εἶναι ἀνθρώπῳ τῷ εἶναι ἀνθρώπῳ" ὥς᾽ ἔς αι τὸ ὠ- 
ἔςαι ὡρισμένον. ἀλλ᾽ αἴτιος ἐχ ὁ ἀποδεικνὺς ἀλλ᾽ ὁ ὑπο- 25 θρώπῳ εἶναι μὴ ἀνθρώπῳ εἶναι" ἕν γὰρ ἔς αι. «τοῦτο γὰρ 
μένων" ἀναιρῶν γὰρ λόγον ὑπομέψει λόγον. ἔτι δὲ ὁ τῶτο σημαίνει τὸ εἶναι ἕν, ὡς λώπιον καὶ ἱμάτιον, εἰ ὁ λόγος 
συγχωρήσας συγκεχώρηκέ τι ἀληϑὲς εἶναι χωρὶς ἀποδεί. εἷς. εἰ δ᾽ ἔςαι ἦν, ἣν σημαίνει τὸ ἀνθρώπῳ εἶναι καὶ μὴ 

΄ ᾿ Δ »“ « Ὶ ᾽ - ν »“ ᾿ ΄ ᾽ ᾽»» δέδε ΄,, δὶ . ,“ 4 
ξεως, ὡςε οὐκ ἂν πᾶν οὕτως καὶ Υχ, ὕστως ἔχοι. πρωτον ἀνθρώπῳ. αλλ εἐδέόεικτο τι ἕτερον σημαίνει. ἀνάαγΎχη 10 

΄ψ ᾿ ’ “ “ 

μὲν οὖν δῆλον ὡς τοῦτό γ᾽ αὐτὸ ἀληθές, ὅτι σημαίνει τὸ νυν, εἴ τι ἔςιν ὠληθὲς εἰπεῖν, ὅτι ἄνθρωπος ζῶον εἶναι ὃ 
Γ ΌΨ ὁὃὁὦνὥεΕὥεΕΘεέΨνι Ψν “αν Α΄, α΄ σ ᾿ .,.»“ νΌΥ ἃ »γ “ νγ ,γ,»» 7 
ὄνομα τὸ εἶναι ἡ μὴ εἶναι τοδί ὥς ὑκ ἂν πᾶν ὕτως καὶ 3) παν τῦτο γὰρ ἦν ὃ ἐσήμαινε τὸ ἄνθρωπος. εἰ δ᾽ ἀνάγκη 
4 2 Μ » Ω ν.Ρ»Ψγ Ψ' ΄σ 2 “ “ γ᾽ ᾽ ,ὔ ν. 4. Ν ;Ν - " . ἐχ ὕτως ἔχοι. ἔτι εἰ τὸ ἄνθρωπος σημαίνει ἔν, ἔξω τῶτο τῦτο, ὑκ ἐνδέχεται μὴ εἶναι τὸ αὐτὸ ζῷον δίπυν' τῦτο γὲ 
Ἀ “ , Δ ν ἃ ͵ Δι ς ᾽ “3 7 Ν᾿ “- Νν γᾺΠη ἷ, ν»ν»ἦ δ, τὸ ζῷον δίπεν. λέγω δὲ τὸ ἕν σημαίνειν τοῦτο" εἰ τοῦτ᾽ σημαίνει τὸ ἀνάγκη εἶναι, τὸ ὠδύνατον εἶναι μὴ εἶναι ἀν- 

Ν Δ -“ ᾽ “ον ἔςιν ἄνθρωπος, ὧν ἦ τι ἄνθρωπος, τοῦτ᾽ ἔςαι τὸ ἀνθρώπῳ θρωπον. οὐκ ὦρα ἐνδέχεται ἅμα ἀληθὲς εἶναι εἰπεῖν τι 
. ᾽ δ ᾽ Χ 

εἶναι. διαφέρει δ᾽ ὑθὲν οὐδ᾽ εἰ πλείω τις φαΐη σημαίνειν, αὐτὸ ἄνθρωπον εἶναι καὶ μὴ εἶναι ἄνθρωπον. ὁ δ᾽ αὐτις 

4. καὶ μὴ ὑπ. Τ' ᾿Π 3. ὡς δὰ ΚΕ, 4: ἢ 4. τῦτο 8, Π 5. ἁπασῶν “5. ἢ δὲ Τ' 1 8. πάντων “5. ἢ ἀπόδειξιν ἀδύνατον 8. ἵ 40. 

ἀπόδειξιν οι Τ. [μᾶλλον εἶναι Τ΄ "ἢ 12. ἀδύνατὸν οπι (8. ἢ 13. ζητεῖν τὸν λ. σ᾽. ΠΠ 14. μὴ ἔχει 455: οοἰετί μηθέτα ἔχει (ἔχειν 5) λόγο ἢ 
415. ἤδη 445, ἤδη ἰςίν ΤΊ οοἰογί οι. 16. ὁ οτὰ «45. {Π 17. αἰτῆσθαι 5.45. 11 τοῦ οτὰ 7. 18. αἰτίς οπι 46. ΠΠὀ τη οτὰ .5.850", ! 

49. ὑχὶ 44." ἀξίωμα ἔν ἢ 520 Σ, ἢ 20. τάχ᾽ οτὰ 7. ἢ 21. τι οὐχ «45. ΠΠ ἑαυτῦ 45. ῃ| 22. εἴ οὐ 5.840", ἢ 23. οὔτ᾽ αὐτῷ 4: 

ςεἰογὶ οὔθ᾽ αὑτῶ "ἃ 9ἡ. ἐὰν “45, 1 26. ἔτι -- 28. ἔχοι αἀὰ “445. ἢ 30. ὥπαν “446, ἢ 31. τῦτο οπὰ Τ᾿ 82. εἰ] τὸ εἰ 4. Ι 33. 

δἴνόρωπος οπὶ 4). |Π Σ] εἰ “45.. ἢ} ἴξαι 48: οοἰονὶ ἐςι. ἢ 34. εἰ ἐπὶ πλείω Α(Ὁ 

4. τῷ οαἀὰά ,25.. ἢ] 2. τὸν ἄνθρωπον Ε5Υ. ἃ 3. ὧν εἷς μὲν εἴη λέγος “45. 1} δύτυν οπι Ἐ. 11 ἃ. εἶεν “45. 1} 5. τὸν λόγον ΤΑ. ἢ ἴ. 

τι οι Ε57.45. ἢ 10. μὴ “445: οσοἰστί μηθὲν. 11. ἔςαι δι ἢ δὴ] ἄρα δὴ Τί, δὲ ΕΔ. 1 12. ἰλέχθη καὶ κατ᾿ Ε. ἢ σημαίνειν τι “5} 

13. ἄνθρωπος .5. Π σημαίνειν -- 14, εἶθια.} σημαίνειν ἀνρώπω μὴ εἶαι “4Ὁ, ἢ 1Δ. μὴ οπι «5. 1] 16. τὸ ροβὲ καὶ αὐὰ “45. ἢ 17. τὸ οπιὶ 
ἜΦΥ. ἢ 19. ἂν οπι 7. || 21. ἅμα τὸ αὐτὸ ΕΘΖ. [| εἶναι χαὶ] καὶ εἶναι καὶ .5, 1 25. μὴ ἀνθρώπα εἶναι] τὸ μὴ εἶναι ἀνθρώπν 8. [ 26. 

τὸ εἶναι ὦ ἣν τὸ 4". 1 31. τῦτο Ε443: οοἰεγὶ τότε. {[ τὸ “46: οοἰογὶ τότε. ἢ 34. αὐτὸς δὲ 42. 



ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Γ. 

λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ μὴ εἶναι ἄνθρωπον" τὸ γὰρ ἀνθρώπῳ 
4 Ἁ νιν , ν ΄ ν ) εἶναι καὶ τὸ μὴ ἀνθρώπῳ εἶναι ἕτερον σημαίνει, εἴπερ κα 
τὸ λευκὸν εἶναι καὶ τὸ ἄνθρωπον εἶναι ἕτερον" πολὺ γὼρ 

ἀντίκειται ἐκεῖνο μᾶλλον, ὥςε σημαίνειν ἕτερον. εἰ δὲ καὶ 

τὸ λευκὸν φήσει τὸ αὐτὸ καὶ ἐν σημαίνειν, πάλιν τὸ αὐτὸ 
᾽ν" Γ Ἁ ’ 2. -Ψ ὰ ,ὔ » ν»ν ἐρῦμεν ὅπερ καὶ πρότερον ἐλέχθη, ὅτι ἦν πάντα ἐςὶ καὶ ὁ 

», δα, ἴ ’ ᾽ Ἂν δέ “ ΄ 
μόνον τὼ ἀντικείμενα. εἰ δὲ μὴ ἐνδέχεται τῦῶτο, συμβαί- 

Ν “42 . Η ΄ ν.» Ἷ ΞΝ ὲ νει τὸ λεχθέν, ὧν ἀποκρίνηται τὸ ἐρωτώμενον. ἐὰν ὃ 
προς 0 ἐρωτῶντος ἁπλὼς καὶ τὰς ἀποφάσεις, ὑκ ἀποκρί- 

Σ 3, 5 ,ἷ δὰ ᾿ Ψ ᾿- Ν ἾΝ ᾿ νεται τὸ ἐρωτώμενον. ὑδὲν γὼρ κωλύει εἶναι τὸ αὐτὸ καὶ 
ἄνθρωπον καὶ λευκὸν καὶ ἄλλα μυρία τὸ πλῆθος" ἀλλ᾽ 
Ψ ᾽ Ἷ 5 νὰ Δὲ », ΚΟ “ . : ὅμως ἐρομένε εἰ ἀληθὲς εἰπεῖν ἄνθρωπον τοῦτο εἶναι ἢ οὖ, 
ἀποκριτέον τὸ ἕν σημαῖνον, καὶ ὁ προσθετέον ὅτι καὶ λευ- 

κὸὰν καὶ μέγα. καὶ γὰρ ἀδύνατον ἄπειρα γ᾽ ὄντα τὰ 
συμβεβηκότα διελθεῖν" ἢ οὖν ἅπαντα διελθέτω ἢ μηθέν. 

ὁμοίως τοίνυν εἰ καὶ μυριάκις ἐςὶ τὸ αὐτὸ ἄνθρωπος καὶ 

ὑκ ἄνθρωπος, ὁ προσαποκριτέον τῷ ἐρομένῳ εἰ ἔςιν ἀἄνθρω- 

ας, ὅτι ἔστιν ἅμα καὶ οὐκ ἄνθρωπος, εἰ μὴ καὶ τἄλλα 
[2 , Ψ »λ ἃ ν,» ᾽Ν 
ὅσα, συμβέβηκε προσαποκριτέον, ὅσα ἐςὶν ἡ μὴ ἐς" ἐὰν 

γόντες ὑσίαν καὶ τὸ τί ἣν εἶναι. πάντα γὰρ ἀνάγκη συμ- 

γορίαν. ἀνάγκη ἄρα εἰς ἄπειρον ἰψαι. ἀλλ᾽ ἀδύνατον" ὑδὲ 
γὰρ πλείω συμπλέκεται δυοῖν" τὸ γὰρ συμβεβηκὸς οὐ 

συμβεβηκότι συμβεβηκός, εἰ μὴ ὅτι ἄμφω συμβέβηκε 

ταὐτῷ. λέγω δ᾽ οἷον τὸ «λευκὸν μεσικόν, καὶ τῦτο λευκόν, 

5 ὅτι ἄμφω τῷ ἀνθρώπῳ συμβέβηκεν. ἀλλ᾽ ἐχ ὁ Σξωκρά- 
τῆς μυσικὸς ὕτως, ὅτι ἄμφω συμβέβηκεν ἑτέρῳ τινί, ἐπεὶ 
τοίνυν τὰ μὲν οὕτως τὰ δ᾽ ἐκείνως λέγεται συμβεβηκότα, 

ὅσα ἵτως λέγεται ὡς τὸ λευκὸν τῷ Σωκράτει, ἐκ ἐνδέχε- 

ται ἄπειρα εἶναι ἐπὶ τὸ ἄνω, οἷον τῷ Σωκράτει τῷ λευκῷ 
10 ἕτερόν τι συμβεβηκός" ὁ γὰρ γίγνεταί τι ἕν ἐξ ὡπάντων. 

ὑδὲ δὴ τῷ λευκῷ ἕτερόν τι ἔςαι συμβεβηκός, οἷον τὸ μυ- 
σικόν" οὐθέν τε γὰρ μᾶλλον τοῦτο ἐκείνῳ ἢ ἐκεῖνο τούτῳ 
συμβέβηκεν, καὶ ἅμα διώριςαι ὅτι τὰ μὲν ἕτω συμβέ- 
βηκε, τὰ δ᾽ ὡς τὸ μουσικὸν Σωκράτει" ὅσα δ᾽ οὕτως, οὐ 

45 συμβεβηκότι συμβέβηκε τὸ συμβεβηκός, ἀλλ᾽ ὅσα ἐκεῖ- 

νως, ὥς᾽ οὐ πάντα κατὰ συμβεβηκὸς λεχθήσεται. ἔσται 

ἄρα τι καὶ ὡς οὐσίαν σημαῖνον. εἰ δὲ τῦτο, δέδεικται ὅτι 

ἀδύνατον ἅμα κατηγορεῖσθαι τὼς ἀντιφάσεις, ἔτι εἰ ἀλη- 
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ὑκενν 
»" οι, το Φ᾽ 

Ἀπ τς ΣΡ ἌΠΞΣ ἊΣ δοοπ ρίῶς “ὧβ ων » ων “Ὁ ν,  Α 

θεῖς αἱ ἀντιφάσεις ἅμα κατὼ τὰ αὐτῷ πᾶσαι, δῆλον ὡς Δτὴ γὰ ξισὺν 

δὲ τῦτο ποιῇ, ὁ διαλέγεται. ὅλως δ᾽ ἀναιρῶσιν οἱ τῦτο λές 2 ἅπαντα ἔςαι ἕν. ἔςαι γὰρ τὸ αὐτὸ καὶ τριήρης καὶ τοῖ- 
χος καὶ ἄνθρωπος, εἰ κατὰ παντός τὶ ἢ καταφῆσαι ἢ 

- 7οί ΄ 
ΟαΥΤί τροΐέ «7. 

| 

βεβηκώαι φάσκειν αὐτοῖς, καὶ τὸ ὅπερ ἀνθρώπῳ εἶναι ἢ ἀποφῆσαι ἐνδέχεται, καθάπερ ἀνάγκη τοῖς τὸν Πρωτα- “7),.ὐᾳ 75: δῷ 
ζῴῳ εἶναι, μὴ εἶναι. εἰ γὰρ ἔςαι τι ὅπερ ἀνθρώπῳ εἶναι, 

ω ,» Ψ νιν ΄ ᾿- Ἁ ΒΞ Ω Η ΄ τοῦτο οὐκ ἔςαι μὴ ἀνθρώπῳ εἶναι ἢ μὴ εἶναι ἀνθρώπῳ, 
γόρε λέγοσι λόγον. εἰ γώρ τῳ δυκεῖ μὴ εἶναι τριήρης ὁ 
Ϊ᾽ γν) Ψ 3 ΨΥ ᾽ὔ Ὁ ψΨ 

ἄνθρωπος, δῆλον ὅτι οὐκ ἔςι τριήρης" ὥςε καὶ ἔς!ν, εἴπερ 

καίτοι αὗται ἀποφάσεις τούτου" ἦν γὰρ ἥν ὃ ἐσήμηνε, 25 ἡ ἀντίφασις ἀληθής. καὶ γίγνεται δὴ τὸ τῇ ᾿Αναξαγόρυ, 
ὁμοῦ πάντα χρήματα" ὥςε μηθὲν ὠληθῶς ὑπάρχειν. τὸ " καὶ ἦν τοῦτο τινὸς οὐσία, τὸ δ᾽ οὐσίαν σημαίνειν ἐστὶν 

ὅτι οὐκ ἄλλο τι τὸ εἶναι αὐτῷ. εἰ δ᾽ ἔσται αὐτῷ τὸ 
ὅπερ ἀνθρώπῳ εἶαι ἢ ὅπερ μὴ ἀνθρώπῳ εἶναι ἢ ὅπερ 

μὴ εἶναι ἀνθρώπῳ, ἄλλο τι ἔσται. ὥστ᾽ ἀναγκαῖον αὖ- 

γ,] ᾿᾽ », { » ὟΣ. ͵ ἀόριςον ὃν ἐοίκασι λέγειν, καὶ οἰόμενοι τὸ ὃν λέγειν περὶ 
τὸ μὴ ὄντος λέγυσιν" τὸ γὰρ δυνάμει ὃν καὶ μὴ ἐντελε- 
χείᾳ τὸ ἀδριςόν ἐςιν. ἀλλὰ μὴν λεκτέον γ᾽ αὐτοῖς κατὼ 

τοῖς λέγειν ὅτι οὐθενὸς ἔσται τοίξτος λόγος, ἀλλὰ πάντα 30 παντὸς τὴν κατάφασιν ἢ τὴν ἀπόφασιν" ἄτοπον γὰρ εἰ 
κατὰ συμβεβηκός" τότῳ γὰρ διώριςαι ὑσία καὶ τὸ συμ- 
βεβηκός" τὸ γὰρ λευκὸν τῷ ἀνθρώπῳ συμβέβηκεν, ὅτι 

ἕςι μὲν λευκὸς ἀλλ᾽ ἐχ ὅπερ λευκόν. εἰ δὲ πάντα κατὰ 
συμβεβηκὸς λέγεται, ὑθὲν ἔςαι πρῶτον τὸ καθόλε, εἰ ἀεὶ 

ἑκάςῳ ἡ μὲν αὐτοῦ ἀπόφασις ὑπάρξει, ἡ δ᾽ ἑτέρε ὃ μὴ 
ὑπάρχει αὐτῷ ἐχ ὑπάρξει. λέγω δ᾽ οἷον εἰ ἀληθὲς εἰπεῖν 

Ν Υ - ᾽ Υ 4 ᾿ , 

τὸν ἄνθρωπον ὅτι οὐκ ἄνθρωπος, δῆλον ὅτι καὶ οὐ τριήρης. 
᾽ Ν ἡ ς ΄ : “ ᾿ » “] ᾽ 

εἰ μὲν οὖν ἢ κατάφασις, ἀναΎκη καὶ τὴν ἀπόφασιν" τὶ 

τὸ συμβεβηκὸς καθ᾽ ὑποκειμένα τινὸς σημαίνει τὴν κατη- 35 δὲ μὴ ὑπάρχει ἡ κατάφασις, ἥ γε ἀπόφασις ὑπάρξει 

2. ἐναι ἀνθρώπω Τ΄Ά ΠΕ ἀ. σημαίνει 45. ἢ 5. φησι 4". [Π 6. ἣν τὰ πάντα .5. “ 9. ἐρωτῶντός τινος ἁπλῶς 51. 1 10, τὸ αὐτὸ εἶναι 

41,1 12. ἐρωμὸν Ἐ. ἢ 14. γ᾽ οχκ δ. {Π 15. οὖν τὰ ἄπειρα πάντα διελθετέον 45. 117. ἰρωμέω Ε. ἢ 18, ἅμα) ἀλλὰ 4". ἢ μὴ καὶ] 

καὶ μὴ δ. Π 21. εἶναι μὴ εἶναι πάντα “45,}} 22. 3] τὸ μὴ ἢ ΟἹ, ἢ -- 23. ἀνθρώπῳ εἶναι οτὰ Ἐ. Π 23. μὴ εἶναι τι ἦν εἶναι τινός. εἰ “4. ἢ 

35. ἰσήμανε ΤΑ". 1 26. οὐσία τῆδ᾽ οὐσία .5. 1 σημαίνειν δ᾽ αὐτῆς ἐστὶν “45. 1 27. αὐτῷ τὸ] τί “45. ἢ 28. ἢ κἀὰ “444, "ὶ ἀνθρώπω μὴ 

ἍὉ01 29. τι κὐὰ “415. ᾿ 31. τῶτο 57. τύτω --- συμβεβηκός οτὰα Ε. 1 33. ἔξαι 5. ἢ 34. εἰ δ᾽ ἀὰ Ε5Τ. 

1. ὁ 57. 2. πλείω] δύο 445, } ἀ. μνσικὸν] καὶ μ. Τ᾿ [ 6. ἴτος 8. ἡ 71. ἐκείνω.) ἄλλως Τ. ἢ 9. ἄνν] ἀνθρώπω Τ΄ ἢ λευκῶ καὶ 
ἔτ, ΤΟῊ 11. ἔξαι ἔτερόν τι 5. ἢ 12. γὰρ οτὴ Τ' Π 13. τύτω 45. Π 45. τὸ οπι 1.5. ἢ ἐκείνω (5. 1 419. κατὰ] καὶ 5. Π 24. πάντα 5. ἢ 

τι οπὰ “46, 1} 23. λόγον λέγνσιν 45, δοκεῖν 5.45. 1 2λ. ὅτι] ὡς «15, 1} ἔς] ἔξαι Τ. ᾿ἰ 25. 1] ὅν καὶ “45. ἢ 26. ἰνυπάρχειν Ἐ, ἣν ὑπάρ- 

χὰ δΤ. ἢ 21. ἰοίκασι τῆς ὕλης λέγειν Τ. ἢ λέγειν τὸ ὃν «45, ῃ 29. τῷ Τ. 1 αὐτὸς δ. ᾿| 33. οὐ] ἢ τριήρης ἃ σὺ “45. ἢ 835. 3] εἰ ἡ ΚΕ, 

Εε 
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μᾶλλον ἡ αὐτῷ, εἰ οὖν κἀκείνη ὑπάρχει, ὑπάρξει καὶ ἡ 

τῆς τριήρυς" εἰ δ᾽ αὕτη, καὶ ἡ κατάφασις. ταῦτά τε οὖν 

συμβαίνει τοῖς λέγεσι τὸν λόγον τῶτον, καὶ ὅτι ὑκ ἀνάγκη 

ἡ φάναι ἢ ἀποφάναι, εἰ γὰρ ἀληθές ἐστιν ὅτι ἄνθρωπος 

ΤὨΝ ΜΕΤΑ ἘΛ ΦΥΎΥΣΙΚΑ Γ. 

ἀποφάναι ἀληθῶς. ἀλλ᾽ ἴσως φαῖν ἂν τοῦτ᾽ εἶναι τὶ Ζ 
ἀρχῆς κείμενον. ἔτι ἄρα ὁ μὲν ἢ ἔχειν πως ὑπολαμβά- 
γων ἢ μὴ ἔχειν διέψευςαι, ὁ δὲ ἄμφω ἀληθεύει; εἰ γὰρ 

ἀληθεύει, τί ὧν εἴη τὸ λεγόμενον ὅτι τοιαύτη τῶν ὄντων ἡ 

καὶ οὐκ ἄνθρωπος, δῆλον ὅτι καὶ ὑτ᾽ ἄνθρωπος ὅτ᾽ ἐκ ἄν- ς φύσις; εἰ δὲ μὴ ἀληθεύει, ὠλλὰ μᾶλλον ἀληθεύει ὁ ἐκεῖ. 
ϑρωπος ἔσται" τοῖν γὰρ δυοῖν δύο ἀποφάσεις. εἰ δὲ μία 
ἐξ ἀμφοῖν ἐχείη, καὶ αὕτη μία ἂν εἴη ἀντικειμόη. ἔτι 

τοι περὶ ἅπαντα ὕτως ἔχει, καὶ ἔστι καὶ Ἀευχὸν καὶ οὐ 
λευπὸν καὶ ὃν καὶ ὑκ ὄν, καὶ περὶ τὸς ἄλλας φείσεις καὶ 

νως ὑπολαμβάνων, ἤδη πως ἔχοι ὧν τὰ ὄντα, καὶ τοῦτ᾽ 

ὠληϑὲς ὧν εἴη, καὶ ἐχ μα καὶ ὑκ ὠληθές. εἰ δὲ ὁμοίως 
ἅπαντες καὶ ψεύδονται καὶ ἀληϑὴ Ἀέγυσιν, ὅτε φθέγξα- 

Υν»» » , . Καὶ Α »"ὕἤ ᾿ 
σθαι οὗτ᾽ εἰπεῖν τῷ τοιότῳ ἔςιν" ἅμα γὰρ ταῦτά τε καὶ 

ἀποφάσεις ὁμοιοτρόπως, ἢ οὐ ἀλλὰ περὶ μέν τινας, περί το οὐ ταῦτα Ἀέγει. εἰ δὲ μηδὲν ὑπολαμβάνει ἀλλ᾽ ὁμοίως 
τινας δ᾽ οὖ. καὶ εἰ μὲν μὴ περὶ κάσάς, αὗται ἂν εἶεν 

ὁμολογύμεναι" εἰ δὲ περὶ πάσας, πάλιν ἦτοι καθ᾽ ὅσων τὸ 
φῆναι καὶ ἀποφῆσαι χωὶ καθ᾽ ὅσων ἀποφῆσαι καὶ φῆναι, 
ἢ κατὰ μὲν ὧν φῆκαι καὶ ὠπκοφῆσαι, καθ᾽ ὅσων δὲ ἀπο- 

οἴεται καὶ οὐκ οἴεται, τί ἂν διαφερόντως ἔχοι τῶν πεφυ- 
κότων; ὅθεν καὶ μάλιςα φανερόν ἐς ιν ὅτι ὀθεὶς ὕτω διά- 

κεῖται ὅτε τῶν ἄλλων ὅτε τῶν λεγόντων τὸν λόγον τῦτιν. 
δια τί γὰρ βαδίζει Μέγαράδε ἀλλ᾽ ὑχ ἡσυχαΐει όμε- 

φῆσαι ὁ πάντων φῆσαι. καὶ εἰ μὲν ὕτως, εἴη ἄν τι παι τε νος βαδίζειν; ὑδ᾽ εὐθέως ἕωθεν πορεύεται εἰς φρέαρ ἣ εἰς 
γίως οὐκ ὄν, καὶ αὕτη βεβαία δόξα" καὶ εἰ τὸ μὴ εἶναι, 

βέβαιόν τι καὶ γνώριμον" γνωριμωτέρα γὰρ ἂν εἴη ἡ φά- 
σις ἡ ἀστικειμένη, εἰ δὲ ὁμοίως καὶ ὧν ἔστιν ἀποφῆσαι 
κατὼ τύτων ἔς! φάναι, ἀνάγνη ἥτοι ἀληθὲς διαιρῦντω λέ-. 

φάραγγα, ἐὰν τύχη, ἀλλὰ φαύεται εὐλαβέμενος, ὡς ἐχ 
ε ͵ », ΝΣ Ν “, Νν» -. ᾽ δῶν ὁμοίως οἰόμενος μὴ ἀγαθὸν εἶναι τὸ ἐμπεσεῖν καὶ ἀγαξόν; 
δῆλυν ἄρα ὅτι τὸ μὲν βέλτιον ὑπολαμβάνει τὸ δ᾽ κὶ βθν- 

τιν. εἰ δὲ τῦτο, καὶ τὸ μὲν ἄνθρωπον τὸ δ᾽ ὑκ ἄνθρωπιν 
γεν, οἷον ὅτι λευκὸν καὶ πάλιν ὅτι ὁ λευκόν, ἢ οὖ, καὶ 29 καὶ τὸ μὲν γλυκι τὸ δ᾽ ἀ γλυκὺ ἀνάγκη ὑπολαμβάνειν. 
εἰ μὲν μὴ ἀληθὲς διαιροῦντα λέγεν, οὐ λέγει τε ταῦτα ὁ γὰρ ἐξ σε ἅπαντα ζητεῖ καὶ ὑπολαμβάνει, ὅταν οἰ 
καὶ οὐκ ἔςιν ὑθέν" τὰ δὲ μὴ ὄντα πῶς ἂν φθέγξαιτο ἢ δεὶς βέλτιον εἶναι τὸ πιεῖν ὕδωρ καὶ ἰδεῖν ἄνθρωπον εἶτα 
νοήσειεν; καὶ πάντα δ᾽ ἂν εἴη ἕν, ὥσπερ καὶ πρότερον ζητὴ αὐτά" καίτοι γ᾽ ἔδει, εἰ ταὐτὸν ἣν ὁμοίως καὶ ἄν- 

εἴρηται, καὶ ταὐτὸν ἔςαι καὶ ἄνθρωπος καὶ θεὸς καὶ τριής θρωπος καὶ οὐκ ἄνθρωπος. ἀλλ᾽ ὅπερ ἐλέχθη, ὑϑεὶς ὃς 
ρης καὶ κὶ ἀντιφάσεις αὐτῶν. εἰ γὰρ ὁμοίως καθ᾽ ἑκάςε, 2ς φαίνεται τὰ μὲν εὐλαβούμενος τὰ δ᾽ οὖ. ὥς, ὡς ἔοικε, 
οὐθὲν διοίσει ἕτερον ἑτέρν" εἰ γὰρ διοίσει, τῦτ᾽ ἔςαι ἀληϑὲς πάντες ὑπολαμβάνυσιν ἔχειν ἁπλῶς, εἰ μὴ περὶ ἅπαντα, 

καὶ ἴδιον. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ διαιρᾶντα ἐνδέχεται ἀληθεύειν, ἀλλὰ περὶ τὸ ἄμεινον καὶ χεῖρον. εἰ δὲ μὴ ἐπιςάμενι 

συμβαίνει τὸ λεχθέν. πρὸς δὲ τύτῳ ὅτι πάντες ἂν ἀλη- ἀλλὰ δοξαζοντες, πολὺ μᾶλλον ἐπιμελητέον ἂν εἴη τὴς 
ϑεύοεν καὶ πιντες ἀν ψεύδοιντο, καὶ αὐτὸς αὐτὸν ὁμο- ἀληθείας, ὥσπερ καὶ νοσώδει ὄντι ἢ ὑγιεινῷ τῆς ὑγιείας᾽ 

λογεῖ ψεύδισθαι. ἅμα δὲ φανερὸν ὅτι περὶ οὐθενός ἐστι 30 καὶ γὰρ ὁ διξάζων πρὸς τὸν ἐπιςάμενον ἐχ ὑγιεινῶς διώς 
πρὸς τῦτον ἡ σκέψις" ὑθὲν γὰρ λέγει. ὅτε γὰρ ὅτως ὅτ᾽ κεῖται πρὸς τὴν ἀλήθειαν. ἔτι εἰ ὅτι μάλις« πάντα ἔτως 
οὐχ, οὕτως "λέγει, ἀλλ᾽ ὅτως τε καὶ ὑχ ὕτως. καὶ πάλιν ἔχει καὶ ἐχ ὕτως, ἀλλὰ τό γε μᾶλλον καὶ ἧττον ἱεςν 
γε ταῦτα ὠκόφησιν ἄμφω, ὅτι ὅθ᾽ ἕτως ὅτε ἐχ ὕὅτως" εἰ ἐν τῇ φύσει τῶν ἔντων" ὁ γὰρ ἂν ὁμοίως φήσαιμεν εἶναι 
γὰρ μή, ἤδη ἄν τι εἴη ὡρισμένον. ἔτι εἰ ὅταν ἡ φάσις τὰ δύο ἄρτια καὶ τὰ τρία, οὐδ᾽ ὁμοίως διέψευσται ὁ τὰ 
ἀληθὴς ἢ, ἡ ἀπόφασις ψευδής, κἀν αὕτη ἀληθὴς ἢ, ἡ ὃς τέτταρα πέντε οἰόμενος καὶ ὁ χίλια. εἶ οὖν με ὁμοίως, 
κατάφασις ψευδής, οὐκ ὧν εἴη τὸ αὐτὸ ἅμα φάναι καὶ δῆλον ὅτι ἅτερος ἧττον, ὥςε μῶλλον ἀληθεύει. εἰ οὖν τὸ 

4. 4] ἢ δ. ἢ ἡ ΕΤ, οπι .15.} μοβὶ αὐτῷ Τ' καὶ τῆς τριήρους. ἢ ἅ. ἢ δῖα φάναι οπὶ 5. || ἐστιν κἀὰ .4), Π 7. ἀμφοτέρων ἘΘΤ. 
ἔτι τι {Ὁ ἔτι εἴτι Τ᾿ ἵ 8. καὶ ροεὶ ἔςι οπῦ Τ΄ ἢ οὐ οπὶ .5. ἢ 10. μὲν περί “44. 1} 12. ἤτοι) εἴτι Τ΄ 1 4ἀ. καθ᾽} καὶ καθ᾿ Τ. " 45: 
πάντως Ἐδ. ἢ 11. γὰρ αἀὰ “45. } ἡὶ οπι Τ. { 18. ἡ ἀντικειμέτη] ἢ ἡ ἀντικειμένη ἀπόφασις 45. ἢ ὧν -- 49. φάναι ,“4": οοἰεγὶ ὅσα ἀπο 

φῆσαι φάναι. ᾿ 21. λέγε.»] λέγει 45. ΠΠ 423. νοήσεις “4δ: οσοἴονὶ βαδίσεμν. ἅπαντα “445. ἢ 24. καὶ Ῥοβὶ ἕςαι οπὶ 7. ἢ 25. γὰρ 415: 

οεἰεγὶ δ΄. Ἡ ἕκαςον 57. ! 26. οὐδοὴ .45. ᾿ 27. εἰ καὶ Τ΄. ἢ 28. ἀληθεύσειν “δ. ἢ 33. ἀπόφασιν Τ' ἢ γοβὶ ὑχ ὕτως «5 λέγει ἐλλ 
ὕτως τε καὶ ἐχ ὕτως. ἢ 34, ε1] πω .45. 1] 35. Γ᾽ οἰϊογυπι οπὶ “46. || 36. ἅμα τὸ αὐτὸ Ἐ5Τ. 

3. γἀ0} γὰρ μὴ “45. 4. φύσις φύσις ἀληϑεύει 8. Π ὁ] ἢ ὁ “Ὁ. Π 8. καὶ οὐκ ἀλ, Ἐ, Π φθέγγεσθαι 8. Π 9. ὅςαι 45. ταὐτά 

τε καὶ οὐ ταὐτὰ ρ]ετίαυα. ἢ 11. τῶν] τί τῶν Τ' Π 15. εὐθὺς “δ, ἢ εἰς Ροβὶ κὶ οπὶ Ε. ἢ 11. τὸ οἷν Κ. Π 21. ,οἰηϑὴς «45. 1] 23. ζητεῖ 
5ΤΑ5. ἡ γε δεῖ Τ, ὧι Ὑ Ἐ5.. 25. ὡς οτχ Τ. ἢ 30. τὸν οτα .δ. [Π 34. εἰ] ἢ Τ᾿ 11 34. δύο] δύο εἶναι 4. ΠΠ 35. πότε] πάντα Ε. 
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μᾶλλον ἐγγύτερον, εἴη γε ὧν τι ἀληϑὲς οὗ ἐγγύτερον τὸ ἡ περὶ τὰ φαινόμενα ἀλήθεια ἐνίοις ἐκ τῶν αἰσθητῶν ἐλα- 

μᾶλλον ἀληθές. κἀν εἰ μή ἐςιν, ἀλλ᾽ ἤδη γέ τι ἐςὶ βε- λυϑεν. τὸ μὲν γὰρ ἀληθὲς οὐ πλήθει κρίνεσθαι οἴονται 

βαιότερον καὶ ἀληθινώτερον, καὶ τοῦ λόγου ἀπηλλαγμέ- προσήκειν γδὲ ὀλιγότητι, τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῖς μὲν γλυκὺ γευο- 

νοι ἂν εὔμεν τοῦ 7 ἀκράτου καὶ κωλύοντος τι τῇ διανοίῳ μένοις. δοκεῖν εἶναι, τοῖς δὲ πικρόν" ὥς᾽ εἰ πάντες ἔκαμνεν 
ὁρίσαι. 8 πάντες παρεφρόνεν, δύο δ᾽ ἢ τρεῖς ὑγίαινον ἢ ἢ νῦν εἶχον, 
! Ἔξι δ᾽ ἀπὸ τὰς αὐτῆς δόξες καὶ ὁ ὁ Πρωταγόρυ λόγος, δοκεῖν ὧν τότες κάμνειν καὶ παραφρονεῖν, τὸς δ᾽ ἄλλνς ὅ, 

καὶ ἀνάγοι ὁμοίως ἄμφω αὐτὸς ἢ εἶναι ἃ μὴ εἶναι. εἶτε ἔτι δὲ πολλοῖς τῶν ἄλλων ζῴων τἀναντία πρὶ τῶν αὐτῶν 
γὰρ τὰ δοκοῦντα πάντα. ἐστὶν ἀληθὴ καὶ τὼ φαινόμενα, φαίνεσθαι καὶ ἡμῖν, καὶ αὐτῷ δὲ ἑκάστῳ πρὸς αὐτὸν οὐ 

ἀνάγκη πάντα ἅμα ἀληθὴ καὶ ψευδῆ εἶναι. πολλοὶ γὰρ ταὐτὰ κατὼ τὴν αἰσθησιν ἀεὶ δοκεῖν. ποῖα ἦν τύτων ἀληθῆ 

τἀναντία ὑπολαμβάνουσιν ἀλλήλοις, καὶ τοὺς μὴ ταὐτὰ 10 ἢ ψευδῆ, ἄδηλον" ὑθὲν γὰρ μᾶλλον τάδε καὶ τάδε ἀληθῆ, 

δοξαζοντας ἑαυτοῖς διεψεῦσθαι νομίζεσιν᾽ ὥς ἀνάγκη τὸ ἀλλ᾽ ὁμοίως. διὸ Δημόκριτός γέ φησιν ἤτοι οὐθὲν εἶναι 
αὐτὸ εἶναί τε καὶ μὲὴ εἶναι. καὶ εἰ τῦτ᾽ ἐςίν, ἀνάγκη τὰ ἀληθὲς ἢ ἡμῖν γ᾽ ἄδηλον. ἵλως δὲ διὰ τὸ ὑπολαμβάνειν 

ὡρκῦντα εἶναι πάντ᾽ ἀληθῆ" τὰ ἀντριείμενα γὰρ δοξαζυσιν φρόνησιν μὲν τὴν αἴσθησιν, ταύτην δ᾽ εἶναι ἀλλοίωσιν, τὸ 
ἀλλήλοις οἱ διεψευσμένοι καὶ ὠληθεύοντες. εἰ ἵν ἔχει τὰ φαινόμενον κατὰ τὴν αἴσθησιν ἐξ ἀνάγκης ὠληθὲς εἶναί 
ὄντα, ὕτως, ἀληθεύσυσι πάντες. ὅτι μὲν ἵν ἀπὸ τὴς αὐτῆς 15 φασιν" ἐκ τούτων γὰρ καὶ Ἐμπεδοκλῆς καὶ Δημέόκριτας 
εεὶ διανοίας ἀμφότεραι οἱ λόγοι, δῆλον. ἔστι δ᾽ οὐχ ὁ καὶ τῶν ἄλλων ὡς ἔπος εἰπεῖν ἕκαστος τοιαύταις δόξαις 
αὐτὸς τρόπος πρὸς πάντας τῆς ἐντεύξεως" οἱ μὲν γὰρ πει- γεγένηνται ἔνοχοι. καὶ γὰρ Ἐμπεδοκλῆς μεταβάλλοντας 
δοὺς δίονται, οἱ δὲ βίας. ὅσοι μὲν γὰρ ἐκ τοῦ ἀπορήσαι τὴν ἔξιν μεταβάλλειν φησὶ τὴν φρόνησιν" “πρὸς παρεὸν 
ὑτέλαβον ὕτως, τότων εὐἴατος ἡ γνοια" ἀ γὰρ πρὸς τὸφ γὰρ μῆτις ἐναύξεται ἀνθρώποισιν καὶ ἐν ἑτέροις δὲ λέγει 
λόγον ἀλλὰ πρὸς τὴν διάνοιαν ἡ ἀπάντησις αὐτῶν" ὅσοι ἢ ὅτι “ὅσσον ἀλλοῖοι μετέφυν, τόσον ἄρ σφισιν αἰεὶ καὶ τὸ 
δὲ λόγκ χάριν λέγεσι, τότων δ᾽ ἔλεγχος ἴασις τῷ τ᾿ ἐν τῇ φρονεῖν ἀλλοῖα παρίς το" καὶ Παρμενίδης δὲ ὠἀποφαζε- 
φωνὴ λόγε καὶ τῷ ἐν τοῖς ὀνόμασιν. ἐλήλυθε δὲ τοῖς δια- ται τὸν αὐτὸν τρόπον" “ὡς γὰρ ἕκαςος ἔχει κρᾶσιν μο- 
ποροῦσιν αὕτη ἡ δόξα ἐκ τῶν αἰσθητῶν, ἡ μὲν τοῦ ἅμα λέων πολυκάμυκτων, τὼς νόος ἀνθρώποισι παρίς «ται. τὸ 
τὰς ἀντιφάσεις καὶ. τἀναντία ὑπάρχειν ὁρῶσιν ἐκ ταὐτοῦ γὰρ αὐτὸ ἔστιν ὅπερ φρονέει μελέων φύσις ἀνθρώποισιν 
γοόμενα τὠναντίᾳ. εἰ οὖν μὴ ἐνδέχεται γενέσθαι τὸ μὴ 5 καὶ πᾶσιν καὶ παντί τὸ γὰρ πλέον ἐστὶ νόημα" ᾿Ανα- 

“-...»..σ.-5..- 

ὄν, τροῦπῆρχεν ὁμοίως τὸ πρᾶγμα ἄμφω ἵν, ὥσπερ καὶ 
᾿Αναζαγόρας μεμῖχθαι κἂν ἐν παντί φησι καὶ Δημόκρε- 
τὴς᾿ καὶ γὰρ οὗτος τὸ κενὸν καὶ τὸ πλῆρες ὁμοίως καθ᾽ 
τῶν ὑπάρχειν μέρος, καίτοι τὸ μὲν ὃν τότων εἶναι, τὸ δὲ 

ξαγόρου δὲ καὶ ἀπόφθεγμα μνημινεύεται πρὸς τῶν ἑταί- 
ρὼν τινώς, ὅτι τοιαῦτ᾽ αὐτοῖς ἔσται τὰ ὄντα οἷα ἂν ὑπολώ- 
βωσιν. φασὶ δὲ καὶ τὸν “Ὅμηρον ταύτην ἔχοντα φαύφ 
σθαι τὴν δόξαν, ὅτι ἐποίησε τὸν Ἕκτορα, ὡς ἐξέστη ὑπὸ 

μὴ ὄν, πρὸς μὲν ἦν τὲς ἐκ τύτων ὑπολαμβάνοντας ἐρῦμεν 30 τῆς πληγῆς, κεῖσθαι ἀλλοφρονέοντα, ὡς φρονοῦντας μὲν 
ὅτι τρόπον μὲν τινα ὀρθῶς λέγυσι, τρόπον δέ τινα ἀγνοῦσιν. 
τὸ γὰρ ὃν λέγεται διχῶς, ὥστ᾽ ἔστιν ὃν τρόπον ἐνδέχεται 

γίνεσθαί τι ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, ἔςι δ᾽ ὃν οὖ, καὶ ἅμα τὸ 
αὐτὸ εἶναι καὶ ὃν καὶ μὴ ὄν, ἀλλ᾽ ὁ κατὼ ταὐτὸ ὄν" δυ- 

καὶ τὺς παραφρονῦντας ἀλλ᾽ Κὶ ταὐτά. δῆλον ὧν ὅτι, δἰ 

ἀμφότεραι φρονήσεις, καὶ τὰ ὄντα ἅμα ὕτω τε καὶ οὐχ 
ὕτως ἔχει. ἧ καὶ χαλεπώτατον τὸ συμβαῖνον ἐστίν" εἰ 
γὰρ οἱ μάλιστα τὸ ἐνδεχόμενεν ἀληθὲς ἑωρακότες (οὗτει 

ΙΣ ΄“" “Ὁ , ν᾿ Ζ νάώμει μὲν γὼρ ἐνδέχεται ἅμα ταὐτὸ “εἶναι τὰ ἐναντία, 35 δ᾽ εἰσὶν οἱ μάλιςα ζητῶντες αὐτὸ καὶ ᾧιλῶντες) ὅτοι τοι. 1 ὅπ - "ὦ ὦ 
 ρυχα δ᾽ οὔ, ἔτι δ' ἀξιώσομεν αὐτοὺς ὑπολαμβάνειν αὐτας ἔχουσι τὰς δόξας καὶ ταῦτα ὠκοφαίνενται περὶ ἀν δ: ̓  
[ καὶ ὦλλν τινὰ ὑσίαν εἶναι τῶν ὄντων, ἢ ὅτε κίνησις ὑπάρ- τὴς ἀληθείας, πῶς οὐκ ἄξων ἀϑυμῆψαι τοὺς φιλονεφεῦ τι 92 57." “Ὸ 

᾿ χει οὔτε φθορὰ ὅτε γένεσις τὸ παρώπαν. ὕὅμοιως δὲ καὶ ἐγχειροῦντας; τὸ γὰρ τὰ πετόμεν ὦ διώκειν τὸ Ὁπτεῖν ἂν “7 ἤσο 

4. τι οἵα «45. [Π 7. αὐτὸς ἀμῴφν «45. ἢ 9. ναι ροδὶ ἀνώγκη «45, αὶ 13. πάντα εἶναι Τ. 415. ΠΜΡΕΡΗ ἘδΥ. ᾿ ἐσὶν ἀπὸ τῆς 
αὐτῆς ἃ. οἱ τειῦτοι λόγοι 45. ἢ 17. ἄπαινας ἘΔΤ. ᾿ 21. τ᾽ οπι “4᾽. ΠΠ 24, ὑπάρξειν ΕΥ͂. ἢ 25. γίεσθαι Α8, 1 26. ραρὶ ἄμφω ὅν «45 
τουτίςιν δὲ καὶ μὴ ὅν. || 30. ἦν οὐἠά Κι᾽, ἡ 31. ἀλυθῶς 7, 33. ὃ)] ὅπως 4, ἢ 34, καὶ ἀΔπῖο ὃν αὐὰ “45, ἢ κατὰ οἵα “4. ἢ 

αὐτὸ 7, ᾿ὶ 37. τινὰ οὐὰ «43. 

ἡ, δικεῖ Ἐ5Τ.᾿ 1. δὲ καὶ π. 45. Π ἄλλων οἵα “445. ἢ ζώων ὑγιαίνουσι τὰγ. ΑΕῚ, ἢ περὶ τῶν αὐτῶν δὐὰᾷῳ 4". 1 9. ψευδῆ ἃ ἀληθ, 
Τ' ἃ 12. ὁμοίως “44. 1 19, ἀέξεται 5.805, 1 20. μετέφην δΥ͂ΚΙδ, ἢ τόσσον Ε. ΠΠ 22. ἱκάςῳ “15, ἱκέςοτ᾽ 580, ᾿ ἔχη 58. ᾿ 

833. ὡς ἘΟ΄ῚῚ] 24. φύσις ἀνθρώποισιν ογὴ “45, ἢ 26. καὶ οδς Τ΄ ἢ 21. τρός ἘΤΑ4. αὶ 28. τοιαύτην 5.1. ᾿} 31. εἰ οἷλ “π }Ἀὰλ δ 93. ἔχη 

ἘΛῺ κ 7145. 37. ἀθυμεῖν Ἐ, 1 38. πετώμωα Ἀ. 
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ἱ. ἡ δ. Αισθη δ - ὦ Ἰδὲ ψε υδης ΄ξ- ΠΣ ἔοιθα ὁ { ἐΡᾺ φανἴαφίᾳ, 
ἰ αἴ: Τὸ ἀισϑητὸν ὑ» πιροτῆρον Τῆς πιὉ ἡδε ΤῈ]. , Κινδν ὦ 

" ς ἐτη οὐ 040 τε κι νϑμι Υ̓Σ ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤΆ ΦΥΌΣΙΚΑ Γ.. 

Ψωμφ“φι ᾿ 

᾿ 

: τατον ἦτονλ 

ἀισθηδες 

κὑῤίξοῦ 

(μζονσα 1 
πιὸ δ᾽ ἐν, ὑλφχαίξ. 

χ’ τάκ τ "1. “Ὁ 

ραν 

Ἴο φῥρω. 
οτί αδξιν 

ἀκίγη ἰὸς ΤΊς 

᾿ς 

εἴη τὴν ἀλήθειαν. αἴτιον δὲ τῆς δύξης τότοις ὅτι περὶ τῶν 
γ , ῆ ἰὴ ν .» ναοῦ ' 
ὄντων μὲν τὴν ἀλήθειαν ἐσκύπουν, τὰ δ᾽ ὄντα ὑπέλαβον 

εἶναι τὰ αἰσϑητὰ μόνον" ἐν δὲ τύτοις πολλὴ ἡ τῷ ἀορίςυ 
“πν-τ- 

φύσις ἐνυπάρχει, καὶ ἡ τοῦ ὄντος οὕτως ὥσπερ εἴπομεν" 

Ζέ; δεν ἐάκν γψ, 

πᾶσιν. περὶ δὲ τῆς ἀληθείας, ὡς οὐ πᾶν τὸ φανίμειν 
ὠληθές, πρῶτον μὲν γε ὅτι οὐδ᾽ ἡ αἰσϑηξις ψευδὴς τιῦ 

ἰδίον ἐςΐίν, ἀλλ᾽ ἡ φαντασία, Π ταὐτὸν τῇ αἰσθήσει. εἶτ᾽ 

ἄξων θαυμάσαι εἰ τῦτ᾽ ἀπορῦσι, πότερον τηλικαῦτα, ἔστι 

διὸ εἰκότως μὲν᾽ λέγουσιν, ἐκ ἀληθὴ δὲ λέγυσιν, ἵ ὕτω γὰρ 5 τὼ μεγέθη καὶ τὼ χρώματα τοιαῦτα οἷα τοῖς ἄποθεν 4ε 
αὐραεῷ ζω γμαυρβξρμόττει μᾶλλον εἰπεῖν ἢ ὥσπερ ̓ Βπίχαρμος εἰς Ἐσοφά- 

γην. ἔτι δὲ πᾶσαν ὁρῶντες ταύτην κινουμώνην τὴν φύσιν, 
κατὰ δὲ τῷ μεταβάλλοντος οὐθὲν ἀληθευόμενον, περί γε 

τὸ πάντῃ πάντως μεταβάλλον οὐκ ἐνδέχεσθαι ἀληθεύειν. 

ἐκ γὼρ ταύτης τῆς ὑπολήψεως ἐξήνθησεν ἡ ἀκροτάτη δόξα 10 γε, φανερόν" 
Ἧ »" , " τῶν εἰρημένων, ἡ τῶν φασκόντων ἡρακλειτίζειν, καὶ οἷαν 

ἤ ὰ Ν Υ ἙΚρατύλος εἶχεν, ὃς τὸ τελευταῖον οὐθὲν ᾧετο δεῖν λέγειν 
" ,ἷ ἀλλὰ τὸν δάκτυλον ἐκίνει μόνον, καὶ 'Ηρακλείτῳ ἐπετίμα 

ἂν ..Κ 2 Ὶ »-»“Ἵ ν᾿» ΟῚ ν ᾽ .-, ΠῚ εἰπόντι ὅτι δὶς τῷ αὐτῷ ποταμῷ ὑκ ἔςιν ἐμβῆναι" αὐτὸς 

νεται ἢ οἷα τοῖς ἐγγύθεν, καὶ πότερον οἷα τοῖς᾽ ὑγιαίνεσιν 
ἢ οἷα τοῖς κάμνουσιν, καὶ βαρύτερα πότερον ἃ τοῖς ἀσϑε- 

νῦσιν ἢ ἃ τοῖς ἰσχύουσιν, καὶ ἀληθὴ πότερον ἃ τοῖς κα- 

θεύδουσιν ἢ ἃ τοῖς ἐγρηγορόσιν. ὅτι μὲν γὰρ ὑκ οἶονταί 

οὐθεὶς γοῦν ἐὰν ὑπολάβῃ νύκτωρ ᾿Αθήνησιν 

εἶναι ὧν ἐν Λιβύῃ, πορεύεται εἰς τὸ ὠδεῖον. ἔτι δὲ τῳὶ 

τὸ μέλλοντος, ὥσπερ καὶ Πλάτων λέγει, ὁ δήπου ὁμοίως 
κυρία ἡ τῷ ἰατρὰ δόξα καὶ ἡ τῇ ἀγνοῦντος, οἷον περὶ τὸ 

μέλλοντος ἔσεσθαι ὑγιῆς ἢ μὴ μέλλοντος. ἔτι δὲ ἐπ᾽ αὖ- 
γὰρ ᾧετο ὑδ᾽ ἅπαξ. ἡμεῖς δὲ καὶ πρὸς τῦτον τὸν λόγον 15 τῶν τῶν αἰσθήσεων ἐχ ὁμοίως κυρία ἡ τῷ ἀλλοτρίου καὶ 

ἐρῶμεν ὅτι τὸ μὲν μεταβάλλον ὅτε μεταβάλλει ἔχει τινὰ 
αὐτοῖς ἀληθὴ λόγον μὴ οἴεσθαι εἶναι. καίτοι ἔςι γε ἀμ- 

φισβητήσιμον" τό τε γὰρ ἀποβάλλον ἔχει τι τοῦ ὠπο- 
βαλλομίνα, καὶ τῇ γιγνομῶν ἤδη ἀνάγκη τι εἶναι. ὅλως 
τε εἰ φθείρεται, ὑπάρξει τι ὄν" καὶ εἰ γίγνεται, ἐξ οὗ 20 χρόνῳ περί γε τὸ πάθος ἠμφισβήτησεν, ὠλλὼ περὶ τὸ ᾧ 
γίγνεται καὶ ὑφ᾽ οὗ γεννῶται, ἀναγκαῖον εἶναι, καὶ τῦτο 

ν 4 » γ Η Ν “ ΄ Ν , 
ΜΆ ἱέναι εἰς ὠπειρον. ἀλλα ταὐτὰ παρίντες ἐκεῖνα λέγω- 

ν ᾽ ν» ἡ“ 2 Ν , ν ν ν μεν, ὅτι οὐ ταὐτόν ἐςι τὸ μεταβάλλειν κατὰ τὸ ποσὸν 
καὶ κατὰ τὸ ποιόν. κατὰ μὲν ὧν τὸ ποσὸν ἔξω μὴ μένον" 

ἰδίον ἣ τῷ πλησίον καὶ τῇ αὐτῆς, ἀλλὰ περὶ μὲν χρώ- 
΄ ᾿ “ “ »-“ ᾿ Υ α ματος ὄψις, ὁ γεῦσις, περὶ δὲ χυμὺὴ γεῦσις, οὐκ ὄψις 

- .ς- ᾽ “- » »Ἤ ,ὔ Ν ἷ"ὺ ὧν ἑκάςη ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ περὶ τὸ αὐτὸ ἀδέ ποτέ φη- 
σιν ἅμα οὕτω καὶ οὐχ, ὕτως ἔχειν. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν ἑτῴῳ 

συμβέβηκε τὸ πάθος. λέγω δ᾽ οἷον ὁ μὲν αὐτὸς οἶνος δὲ- 
ξειεν ἂν ἢ μεταβαλὼν ἢ τῷ σώματος μεταβαλόντος ὁτὲ 

ν 

. μὲν εἶναι γλυκὺς ὁτὲ δὲ ὁ γλυκύς" ἀλλ᾽ Κὶ τό γε γλυκὺ 
, ͵ὔ 

οἷόν ἐςιν ὅταν ἥ, ἀδεπώποτε μετέβαλεν, ἀλλ᾿ ἀεὶ ἀλη- 
’ Υ “» Ν ἀλλὰ κατὰ τὸ εἶδος ἅπαντα γιγνώσκομεν. ἔτι δ᾽ ἄξιον 25 θεύει περὶ αὐτῇ, καὶ ἔςιν ἐξ ἀνάγκης τὸ ἐσόμενον γλυκν 

ι. ἐπιτιμῆσαι τοῖς ὕτως ὑπολαμβάνεσιν, ὅτι καὶ αὐτῶν τῶν 
“ , » ἢ Γ᾿ ν ᾽ δ »ἈᾺΠ 4 

᾿, αἰσθητῶν ἐπὶ τῶν ἐλαττόνων τὸν ἀριθμὸν ἰδόντες οὕτως 

ἀῳΥ ΟῊ πρὶ ὅλου τοῦ ὑρανοῦ ὁμοίως ὠπεφήναντο. ὁ γὰρ 
περὶ ἡμᾶς τὸ αἰσθητὰ τόπος ἐν φθορᾷ καὶ γενέσει διατε- 

τοίῦτον. καίτοι τῦτο ἀναιρῶσιν τοι οἱ λόγοι ἅπαντες, ὧσ- 
περ καὶ οὐσίαν μὴ εἶναι μηθενός, ὅτω μηδ᾽ ἐξ ἀνώγκη! 
μηθέν" τὸ γὰρ ἀναγκαῖον ἐκ ἐνδέχεται ἄλλως καὶ ἄλλως 

ἔχεν, ὥς᾽ εἴ τι τὴν ἐξ ἀνάγκης, οὐχ ἔξει ὕτω τε καὶ 
λεῖ μένος ὧν" ἀλλ᾽ ὅτος υθὲν ὡς εἰπεῖν μόριον τῇ παντός 30 ὑχ ὕτως. ὅλως τ᾽ εἴ πέρ ἐςι τὸ αἰσθητὸν μόνον, ὑθὶν ὦ 

ἐςιν, ὥςε δικαιότερον ὧν δὶ ἐκεῖνα τύτων ἀπεψηφίσαντο 

ἢ διὰ ταῦτα ἐκείνων κατεψηφίσαντο. ἔτι δὲ δῆλον ὅτι 
καὶ πρὸς τότους ταὐτὰ τοῖς πάλαι λεχθεῖσιν ἐρέμεν" ὅ 
γὰρ ἴςιν ἀκίνητός τις φύσις δεικτέον αὐτοῖς καὶ βου 

»,-τ- -ῖῦσ 

εἴη μὴ ὄντων τῶν ἐμψύχων" αἰσθησις γὰρ ὑκ ὧν εἶη, τὸ 
μὲν ἕν μήτε τὼ αἰσθητὼ εἶναι μήτε τὼ αἰσθήματα ἴσως 

ἀληθές (τοῦ γὰρ αἰσθανομένου πάθος τῦτό ἐς, τὸ δὲ τὼ 
ὑποκείμενα μὴ εἶναι, ἃ ποιεῖ τὴν αἴσθησιν, καὶ ἄνευ αἵ 

αὐτούς. καίτοι συμβαίνει γε τοῖς ἅμα φάσκουσιν εἶναι 35 σθήσεως ὠδύνατον. ὁ γὰρ δὴ ἥ Υ αἴσθησις αὐτὴ ἑαυτῆς 

καὶ μὴ εἶναι, ἠρεμεῖν μᾶλλον φάναι πάντα ἣ κινεῖσθαι" 

οὐ γὰρ ἔςιν εἰς ὅ τι μεταβάλλει" ἅπαντα γὰρ ὑπάρχει 
ἐς ἵν, ὠλλ ἔςι τι καὶ ἕτερον παρὰ τὴν αἴσθησιν, ὃ 1] ἀνάγκη 

πρότερον εἶναι τῆς αἰσθήσεως" τὸ γὼρ κινὺν τὸ κοουμέου 

6. ἃ ξενοφάνης Τ΄ ἢ 9. πώτως πάντη δΧΤ. ΠΟ 12. λέγειν δεῖν Τ΄ ἢἣ 44. ὅτι αἀὰ ,45. γ 415. τύτων ΚΕ, Π 22. ἰέναι] εἶναι οοὐΐοθ5. ! 

λέγομεν 8. ΠΟ 27. εἰδότες 57Τ΄ [0 29. φορῶ Ε. ᾿ Ἁ30. ὡς εἰπεῖν ὑδὲν “45. {Π τῶ παντὸς μόριόν 5.850", ΠΠ 31, ἀν] εἰ .415, 11 τῦτον ΕΑ. Ι 

82. 4] ἢ ΕΚ, εἰ .45.}} 35. γε συμβαίνει ΕΘΤ. ἢ 36. ἢ κινεῖσθαι πάντα «45. ἢ 317. μεταβάλλειν “Ὁ, 
2. γε ἀὰ .45. ἢ ὅτι οαι ΤιΆ45. 1} 4. ἢ οι ι5. ᾿Π πότερον ἃ οἷα ΤΊ. 1 ἰσχύυσιν Τ΄. "ΟΕ 7. ἢ οτὰ (8. 1} νοσοῦσι Α4δ. “ἃ καὶ β. -- 8, 

ἰσχύουσιν οἵὰ Τ΄. 1 7 εἰ 8 εἱ 9. ἃ «44: ςεἰεγὶ οἷα. || 8. ἰσχυροῖς «445. ἢ 9. ἐγρηγόρωσιν Ἐ. "ἢ ὑχ, οἷδν τε 1". ῃ 10. ἐὰν ὑπολαβη] ὑπ’ 

λαβὼν “5, 16. μὲν πεὰ Τ΄ 17. οὐκ] ἀλλ᾽ οὐκ Ἐδ. 118. ὧν καὶ ἑκάςη “45. ἢ ἐδιπώποτε “45, 1 20. γε] δὲ «15. } ἠμφισβήτησαι 
5." 22. μεταβάλλων οἱ μεταβάλλοντος «4». Π 23. γι] τε ΤΑ͂Σ, { 24. μεταβάλλει ,4᾽, 1{- 26. πάντες “45. ἢ 29. ἔξει οτὰ Τ. [ 33. 

μηδὲ “45, ΟἸδ518 ΙΔΟΧ μήτε τὰ αἰσθήματα. ἰ] 35. δυνατον «45. {Π αὐτῇ Ἐ, οτὰ .45. 



ὅς τί - πε ὁ νὸξ ἔννῳ. Η 7,σία γι αΈαε τί σεν ον ᾿ 
οξων Κινὼ οζ,σ τισιν “ Φ εεξ εἶν ητὦ. ἢ ἥλέλέζις ΄, γ- ἦ, ᾿ΦὩ᾿αίξεδϑ ὁκττοοΥ Το, ποὺς. 

Τὼ 

εἰ 
ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤᾺ ΦΌΣΙΚΑ Γ. 1014 

φύσει ̓ πρότερέν ἐςι" κἀν εἰ λέγεται πρὸς. ἄλληλα ά ταῦτα, “χρόνῳ, ὥστε τοῦτ᾽ ἀν εἴη ἀλοθές. ἀλλ᾽ ἴσως δὰ τοῦτ᾽ 
οὐδὲν ἧττον. ἀνάγκη λέγειν τοῖς μὴ δὲ ὠπορίαν ἀλλὰ λόγου χάριν 

6 Εἰσὶ δέ τινες οἱ ὠπορῆσι. καὶ τῶν ταῦτα πετεισμένμων λέγουσι, ἕ ὅτι οὐκ ἔςιν. ἀληθὲς τῦτο, ἀλλὰ πότῳ ἀληθές. 

καὶ τῶν τὸς λόγους τότους μόνον λεγέντων᾽ ζητῆσι γὰρ καὶ ὥσπερ δὴ πρότερον εἴρηται; ΩΝ ἘΠῚ πρὸς τι ποιεῖν 
τίς ὁ κρίνων τὸν ὑγιαίνοντα καὶ ὅλως τὸν περὶ ἕκαςα κρι- 5 ἅπαντα καὶ πρὸς δύξαν καὶ αἴσθησιν, ὥς᾽ ὅτε γέγονεν ὅτ᾽ 
νοῦντα ὀρθῶς. τὰ δὲ τοιαῦτα ἀπορήματα ὅμοια ἐστι τῷ ἕςαι ὑθὲν μηθενὸς προδοζάσαντος. εἰ δὲ γέγονεν ἢ ἔσται, 
ἀπορεῖν πότερον καθεύδομεν νῦν ἢ ἐγρηγόραμεν. δύνανται δῆλον ὅτι ὑκ ἀν εἴη ἅπαντα πρὸς δόξαν. ἔτι εἰ ἕν, πρὸς 
δ᾽ αἱ ἀπορίαι αἱ τοιαῦται πᾶσαι τὸ αὐτό' πάντων γὰρ ὃν ἢ πρὸς ὡρισμένον" καὶ εἰ ταὐτὸ καὶ ἥμισυ καὶ ἴσον, 

λόγον ὠξιῶῦσιν ὅτοι εἶναι" ἀρχὴν γὰρ ζητῦσι, καὶ ταύτην ἀλλ᾽ ὁ πρὸς τὸ διπλάσιόν γε τὸ ἴσον. πρὸς δὴ τὸ δοζα- 
δι᾽ ἀποδείξεως λαμβάνειν, ἐπεὶ ὅτι γε ὁ πεπεισμένοι εἰσί, τὸ ἴον εἰ ταὐτὸ ἄνθρωπος καὶ τὸ δοξαζόμενον, ὑκ ἔς αι ὦ»- 
φανεροί εἰσιν ἐν ταῖς πράξεσιν. ἀλλ᾽ ὅπερ εἴπομεν, τῦτο ρωπος τὸ δοξζαζον, ἀλλὰ τὸ δοξαζόμενον. εἰ δ᾽ ἕκαςον 
αὐτῶν τὸ παθος ἐςΐν' λόγον γὰρ ζητῶσιν ὧν ὑκ ἔξει λό- ἔςαι πρὸς τὸ δοξάζον, ἄπειρα ἔς αι τῷ εἴδει τὸ δοξάζον. 
γος" ποδείζεως γὼρ ἀρχὴ ἀκ ἀπόδειξίς ἐς ν. οὗτοι μὲν 
ἵν ῥᾳδίως ὧν τῦτο πεισθεῖεν" ἔςι γὰρ ὁ χαλεπὸν λαβεῖν. 

ὅτι μὲν ἦν βεβαιοτάτη δόξα πασῶν τὸ μὴ εἶναι ἀληθεῖς 

ἅμα τὰς ἀντικειμώνας φάσεις, καὶ τί συμβαίφει τοῖς ὕτω 

αἱ δ᾽ ἐν τῷ λόγῳ τὴν βίαν μόνον ζητῶντες ἀδύνατον ἴη- 15 λέγουσι, καὶ διὰ τί ὕτω λέγουσι, τοσαῦτα εἰρήσθω. ἐπεὶ 

τῶσιν" ἐναντία γὰρ εἰπεῖν ἀξιῦσιν, εὐθὺς ἐναντία λέγοντες. 
εἰ δὲ μή ἐστι πάντα πρός τι, ἀλλ' ἔνιώ ἐστι καὶ αὐτὰ 

[καθ᾽ αὐτά, ὑκ ἀν εἴη πᾶν τὸ φαινόμενον ἀληθέρ" τὸ γὰρ 
, ᾿ , . ὥςε ὁ λέ " . 

φαινόμενον τινί ἐςι φαινόμενον' ὥςε ὁ λέγων ἄπαντα τὰ 

δ᾽ ἀδύνατον τὴν ἀντίφασιν ἀληθεύεσθαι ἅμα κατὰ τοῦ 

αὐτῷ, φανερὸν ὅτι ὑδὲ τἀναντία ἅμα ὑπάρχειν ἐνδέχεται 
“,μχἠν»"» “ ν. » 7 , ,“. ᾽ 

τῷ αὐτῷ. τῶν μὲν γὰρ ἐναντίων θάτερον ςέρησίς ἐςιν ἐχ 
μι 
ἧττον, ὑσίας. δὲ ςέρησις ἀπόφασίς ἐςιν ἀπό τινος ὡρισμένα 

φαινόμενα εἶναι ἀληδῆ, ἅπαντα ποιεῖ τὰ ὄντα πρός τι.20 γένους. εἰ ἦν ἀδύνατον ἅμα καταφάναι καὶ ἀποφάναι 
διὸ καὶ φυλακτέον τοῖς τὴν βίαν ἐν τῷ λόγῳ ζητοῦσιν, 
ἅμα δὲ καὶ ὑπέχειν λόγον ἀξιῶσιν, ὅτι ὁ τὸ φαινόμενόν 
ἐςιν, ἀλλὰ τὸ φαινόμενον ᾧ φαίνεται καὶ ὅτε φαίνεται 
καὶ ἢ καὶ ὥς. ἂν δ᾽ ὑπέχωσι μὲν λόγον, μὴ οὕτω δ᾽ 

᾽ - ἃ ἀληθῶς, ἀδύνατον καὶ τὠναντία ὑπάρχειν ἅμα, ἀλλ᾽ ἢ 
τῇ ἄμφω, ἢ θάτερον μὲν πῇ θάτερον δὲ ἁπλῶς. 

᾿Αλλὰ μὴν ὑδὲ μεταξὺ ἀντιφάσεως ἐνδέχεται εἶναι Ἴ 
ὑθώ, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἣ φάναι ἃ ὠποφάναι ἐν καθ᾽ ἑνὸς ὁτίῶν. 

ὑπέχωσι, συμβήσεται αὐτοῖς τἀναντία ταχὺ λέγειν. ἐν- 25 δῆλον δὲ πρῶτον μὲν ὁρισαμένοις τί τὸ ἀληθὲς καὶ ψεῦδος. 
ϑέχεται γὰρ τῷ αὐτῷ κατὰ μὲν τὴν ὄψιν μέλι φαΐεσθαι, 
τῇ δὲ γεύσει μή, καὶ τῶν ὀφθαλμῶν δυοῖν ὄντοιν μὴ 

»,,λ « »Υ̓͂ λό «- » Η ταὐτὰ ἑκατέρᾳ τῇ ὄψει, ἀν ὦσιν ἀνόμοιαι, ἐπεὶ πρός γε 
τοὺς διὼ τὰς πάλαι εἰρημένας αἰτίας τὸ φαινόμενον φά- 

τὸ μὲν γὰρ λέγειν τὸ ὃν μὴ εἶναι ἢ τὸ μὴ ὃν εἶναι ψεῦ- 
δὸς, τὸ δὲ τὸ ὃν εἶναι καὶ τὸ μὴ ὃν μὴ εἶναι ὠληθές, ὥςε 

καὶ ὁ λέγων εἶναι ἢ μὴ ἀληθεύτει δ ψεύσεται. ἀλλ᾽ 

οὔτε τὸ ὃν λέγεται μὴ εἶναι ἢ εἶναι οὔτε τὸ μὴ ὄν. ἔτι 

σκοντας ἀληθὲς εδαι, καὶ διὰ τοῦτο πάνθ᾽ ὁμοίως εἶναι30 ἦτοι τὸ μεταξὺ ἔσται τὴς ἀντιφάσεως, ὥσπερ τὸ φαιὸν 

ψευδῆ καὶ ἀληθῆ" ὅτε γὰρ ἅπασι ταὐτὰ φαίνεσθαι ὅτε μέλανος καὶ λευκῇ, ἢ ὡς τὸ μηδέτερον ἀνθρώκυ καὶ ἵππν. 

αὐτῷ ἀεὶ ταὐτά, ἀλλὰ πολλάκις τἀναντία κατὰ τὸν αὐ- εἰ μὲν οὖν οὕτως, ὑκ ὧν μεταβάλλοι (ὧς μὴ ἀγαθὰ γὰρ 

τὸν χρόνον. ἡ μὲν γὰρ ἁφὴ δύο λέγει ἐν τῇ ἐπαλλάξει εἰς ὠγαθὸν μεταβάλλει, ἢ ἐκ τούτε εἰς μὴ ἀγαθόν)" νῦν 
τῶν δακτύλων, ἡ δ᾽ ὄψις ἕν. ὠλλ᾽ ὅτε τῇ αὐτῇ γε καὶ δ᾽ ἀεὶ φαίνεται. ὦ γάρ ἐςι μεταβολὴ ἀλλ᾽ ἃ εἰς τὼ ἀντι- 
κατὰ τὸ αὐτὸ αἰσθήσει καὶ ὡσαύτως καὶ ἐν τῷ αὐτῷ 35 κείμενα καὶ μεταξύ. εἰ δ᾽ ἔξι μεταξύ, καὶ οὕτως εἴη ἄν 

4. λέγηται 5. ἢ ἄλλα “45, ἢ ταυτὰ “45, ταῦτα αὐτὰ ΕΤ. Π 5. κρίνοντα «15. {Π 8. αἱ τοιαῦται) αὖται “45, ἢ 9. λόγων 5. ἢ εἶναι 
τοι Ἐδ. ἃ 10. ὅτι γε δι: οοἴογὶ γε ὅτι, Π πεπεισμένοι ἐκ “δ. ἢ 15. μόνην Αδ, ἢ 16. ἐναντία γὰρ] ἐναντίον γὰρ δ. 11. ἐστι καὶ] 

ἐεὶ καὶ Τ΄ 11 18. ἑαυτά 57. ἅπαν Ἑ. Ἱ{20. ἀληθῆ εἶναι Τ΄ Π 24. ἰὰν οἱ 25. ἑαυτοῖς 45. 26. τὸ αὐτὸ .5, || 27. τῇ - 31. φα- 

πεῆαι οπὰ ᾿σ «5. [ΠΟ 27. δυεῖν Τ΄. 28. ταῦϑ᾽ Ἐ. || ἰὰν ΕῪ. 1] ἀνόμοια Τ΄ [ἱ 30. ἀληθεῖς, οταΐθ80 εἶναι, 5. 32. ἑαντῶ “4, ταντῶ 

Το ἡ 38. λόγον Τ' ἢ" ἡ μὶν -- 834. ἕτε οἵη ΡΓ 5. |} 33. ἀπαλλάξει “41, ΆἩᾳ} 34. αὶ τί 4:2. 

2. λέγειν οπλ Τ᾽. ἢ ἅ. καὶ δῃι8 πρός οἵ “429. ἢ] 8. ἢ! ἢ “4. }" 9. δοξάζειν 5Τ. || 10. ἔςν Ἐ5Τ. ' 44. δὲ καϑ᾽ ἕκαςον “45, ἢ 
12. ἄχειμα] πρὸς ἄπειρα 445. ἢ 45. διὰ τῇ ἀν “Ὁ. 1 - 16. ἅμα ἀληθεύεσθαι .15. 1} 19. ἧττον" ὑσίας ςέρησις, ἡ δὲ ςέρησις ἀπ. «4. Ι 22. 

μὲν ὁτὰ “4ὐς ἢ 24. ἢν οπὶ “46, ἢ 26. τὸ μὴ ὃν] τῦτο Ἐ5Τ. [[27. τὸ ροβὲ δὲ οπι ΚΕ. ἢ καὶ τὲ] τὸ δὲ ΒΤ. || 28. καὶ Ἵ ἐκεῖιο α45. 1} 

μ4] μὲ εἶναι 5. } 29. λέγει Ε. 1 30. ἤτοι] εἴ τι 5. 1} τὸ Ῥοδὶ ἤτοι αὐὰ “22. ἢ ἐξι “«45..}ῃ 34. ἀὰ οτχ «45. ἢ 35. εἰη ἄν τι] ἢ καὶ 

ἐπίφασις 445 εἰ οταῖββο ἢ Σ᾿. 



ἼΔ δουλ) Ξ ΥᾺ 

ἐ 

ΗΣ ἡϑ ἐρισιν 

1042 | ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Γ. Δ. 

τις εἷς λευκὸν ὑκ ἐκ μὴ λευκῇ γένεσις" νῦν δ᾽ ἐχ ὁρᾶται, λόγων ἑκάτερον τούτων, ὥστ᾽ εἴπερ ἀδύνατα, ἐκεῖνα, καὶ 

ἔτι τἂν τὸ διανοητὸν καὶ νοητὸν ἡ διάνοια ἢ κατάφησιν ἢ ταῦτα ἀδύνατον εἶναι. ἔτι δὲ φανερῶς ἀντιφάσεις εἰσὰ 

ὠπόφησιν᾽ τῦτο δ᾽ ἐξ ὁρισμὰ δῆλον ὅ ὅταν ἀληθεύῃ ἢ ψεύδη- ἃς ἐκ οἷόν τε ἅμα ἀληθεῖς εἶναι. ἐδὶ δὴ ψευδεῖς πάσας" 
ται ὅταν μὲν ὠδὶ συνθῇ ἡφάτα ᾿ ἐποφᾶσα, ἀληθεύει, καίτοι δύξειί, γ᾽ ἄν μᾶλλον ἐνδέχεσθαι ἐ ἐκ τῶρ εἰρημύωκ 

ὅταν δὲ ὠδί, ψεύδεται. ἔτι παρὰ πάσας δεὶ εἶναι τὰς 5 ἀλλὰ πρὸς ἅπαντας τὸς τοιύτυς λόγος αἰτεῖσθαι δεῖ, κα- 

ἀντιφάσεις, εἰ μὴ λόγα ἕνεκα λέγεται" ὥςε καὶ ὅτε ἀλη- θάπερ ἐλέχθη καὶ ἐν τοῖς ἐπάνω λόγοις, ὑκ εἶναί τι ἢ μὴ 

ϑεύσει τις ὅτ᾽ ὑκ ἀληθεύσει. καὶ παρὰ τὸ ὃν καὶ τὸ μὴ ὃν εἶναι ἀλλὰ σημαίνειν τι, ὥςε ἐξ ὁρισμοῦ διαλεκτέον λα- 
ἔσται, ὥστε καὶ παρὰ γένεσιν καὶ φθορὼν μεταβολή τις βόντας τί σημαίνει τὸ ψεῦδος ἢ τὸ" ὠληθές. εἰ δὲ μηδὲν 
ἔςαι. ἔτι ἐν ὅσοις γένεσιν ἡ ἀπόφασις τὸ ἐναντίν ἐπιφέςίς ἄλλο ἃ τὸ ἀληθὲς φάναι ἢ ἀποφάναι ψεῦδός ἐςιν, ἀδὺ- 
ρει, καὶ ἐν τύτοις ἔςαι, οἷον ἐν ἀριθμοῖς ὅτε περιττὸς οὔτε (0 νατον πάντα ψευδῇ εἶναι" ἀνάγκη γὰρ τῆς ἀντιφάφεως 
ἀ περιττὸς ἀριθμός. ἀλλ᾽ ἀδύνατον" ἐκ τῷ ὁρισμῆ δὲ δὴ- θάτερον εἶναι μόριον ἀληθές. ἔτι εἰ πᾶν ἢ φάναι ὃ ἐτι- 
λον. ἔτι εἰς ἄπειρον βαδιεῖται, καὶ οὐ μόνον ἡμιόλια τὸ φάναι ἀναγκαῖον, ἀδύνατον ἀμφότερα ψευδῆ εἶναι" θά- 
ὄντα σαι ἀλλὰ πλείω. παλιν γὰρ ἕξαι ἀποφῆσαι τῦτο τερον γὰρ μέρος τὰς ἀντιφάσεως ψεῦδίς ἐςιν. συμβαῦκ 
εὐ ὰ τὴν φάσιν καὶ τὴν ἀπέφασν, καὶ τοῦτ᾽ ἔσται τι" ἡ δὴ καὶ τὸ ὁ ὀρυλλύμενον πᾶσι , τς τοιύτοις λόγοις, αὐτοὺς 

᾿ γὰρ ὑσία ἐς ΤῊ αὐτῷ ἄλλη. ἔτι ὅταν ἐρομών. εἰ λευκόν 15 ἑαυτὲς ἀναιρεῖν. ὁ μὲν γὰρ πάντα ὠληθῆ λέγων καὶ τὼ 

ἐξιν εἴπῃ ὅτι ὦ, ὑδὲὶν ἄλλο ὠποπέφυκεν ἢ τὸ εἶναι" ἀπό- ἐναντίν αὐτῷ λόγον ἀληϑὴ ποιεῖ, ὥςε τὸν αὐτῷ ὧν ὀληδὴ 
φασις δὲ τὸ μὴ εἶναι. ἐλήλυθε δ᾽ ἐνίοις αὕτη ἡ δύξα (ὁ γὰρ ἐναστίος ἦ φησιν αὐτὸν ἀλυθῇ), ὁ δὲ “πἕντα ψευδῆ 

ὥσπερ καὶ ἄλλαι τῶν παραδόξων" ὅταν γὰρ λύειν μὴ καὶ αὐτὸς αὑτόν. ἐὰν δ᾽ ἐξαιρῶνται ὁ μὰν τὸν ἐναντίον ὡς 

᾿ δύνωνται λόγος ἐριςικύς, ἐνδόντες τῷ λόγῳ σύμφασιν ἀλη- ὑκ ἀληθὴς μόνος ἐςίν, ὁ δὲ τὸν αὐτὸς αὐτῷ ὡς ἀ ψευδῆ, ὲ ἔγος ἔρις ᾧ λόγῳ σύμ μό 
θὲς εἶναι τὸ συλλογισθέν. οἱ μὲν οὖν διὰ τοιαύτην αἰτίαν Ὁ δὲν ἧττον ἀπείρυς συμβαΐνι αὐτοῖς αἰτεῖσθαι λόγες ἀλα- 
λέγνσιν, οἱ δὲ διὰ τὸ πάντων ζητεῖν λόγον. ἀρχὴ δὲ πρὸς θεῖς καὶ ψευδεῖς“ ὁ γὰρ λέγων τὸν ἀληθῆ Χόγον ἀληδὴ 
ἅπαντας τύτες ἐξ ὁρισμῦ. ὁρισμὸς δὲ γίεται ἐκ τοῦ ση- ἀληθής, τῦτο δ᾽ εἰς ἄπειρον βαδιεῖται. φανερὸν δ᾽ ὅτι δὲ 
μαίνοιν τι ἀναγκαῖον εἶναι αὐτούς" ὁ γὰρ λόγος, οὗ τὸ οἱ πάντα ἠρεμεῖν λέγοντες ἀληθὴ λέγουσιν, οὐδ᾽ οἱ πάντα 

ἵνομα σημεῖον, ὁρισμὸς γίεται. ἔοικε δ᾽ ὁ μὲν Ἡρακλεῖν κινεῖσθαι. εἰ μὲν γὰρ ἠρεμεῖ πάντα, ἀεὶ ταὐτὰ ἀληθῆ καὶ 
λόγος, λέγων πάντα εἶναι καὶ μὴ εἶναι, ἅπαντα ἀληθῇ 25 ψευδᾷ ἔςαι, φαίνεται δὲ τῦτο μεταβάλλον" ὁ γὰρ λέγων 
ποιεῖν, ὁ δ᾽ ̓ Αναξαγόρε εἶναί τι μεταξὺ τῆς ἀντιφάσεως, ποτὲ αὐτὸς ἐκ ἦν καὶ πάλιν ἐκ ἔςαι. εἰ δὲ πάντα κι: 
ὥςε πάντα ψευδῆ" ὅταν γὰρ μιχθῇ, ἔτ᾽ ἀγαθὸν οὔτ᾽ οὐκ ταῖ, οὐθὲν ἔσται ἀληθές" πάντα ἄρα ψευδῆ. ἀλλὼ δξ 
ἐγαθὸν τὸ μῖγμα, ὥστ᾽ οὐθὲν εἰπεῖν ἀληθές. δεικται ὅτι ἀδύνατον. ἔτι τὸ ὃν ἀνάγκη μεταβάλλεν᾽ ἔκ 

8 Διωρισμένων δὲ τότων φανερὸν ὅτι καὶ τὼ μονωχῶς τινος γὰρ εἷς τι ἡ μεταβολή. ὠλλὰ μὴν ὑδὲ πάντα ἦρε- 
λεγόμενα καὶ τὰ κατὰ πάντων ἀδύνατον ὑπάρχειν, ὥσπερ 80 μεῖ ἢ κινεῖται, ποτὲ δέ, ἀὲὶ δ᾽ οὐθέν" ἔστι γάρ τι. ὃ ὠὲ 
τινὲς λέγεσιν, οἱ μὲν οὐθὲν φασκοντες ὠληϑὲς εἶναι (οὐδὲν κινεῖ τὰ κινύμενα, καὶ τὸ πρῶτον κινῶν ὠκίνητον αὐτό. 

γὰρ κωλύειν φασὶν οὕτως ἅπαντα εἶναι ὥσπερ τὸ τὴν 
διάμετρον σύμμετρον εἶναῦ), οἱ δὲ πάντ᾽ ἀληθῆ. σχεδὸν ζὰς . 
γὰρ ὕτοι οἱ λόγοι οἱ αὐτοὶ τῷ Ἡρακλείτε" ὁ γὰρ λέγων ᾿Αρχὴ λέγεται ἡ μὲν ὅθεν ἄν τις τοῦ πρώγματις 
ὅτι «ἀντ᾽ ἀληδὰ καὶ πάντα ψευδῆ, καὶ χωρὶς λέγει τῶν 35 κινηθείη πρῶτον, οἷον τῷ μήκες καὶ ὁδῷ ἐντεῦθεν μὲν αὕτη 

4. μὴ] μὴ ἡ ΦΎ. ἱ 3. ἀληθεύε; καὶ ψούδεται .5. Π 6. λέγηται “15. ΠΕ Ἴ. τὸ δίς μὴ οἷα 7. ἢ 9. γένεσις τα Τ΄ ἢ 12. τὰ ὄντα] ταῦτα 
“45. ἃ 13. ἀλλὰ καὶ πλείν δΥ͂, ἢ 15. ἔςαι Α. ἢ ἐρωμέν Ε. ἢ εἰ οπι «45. Π 16. ὅτι οαν 7. ἢ ἄλλο οτχ «45. ἀπέφηνεν 5. ἴ 18. 
καὶ «ἰ ἄλλαι ΕΘΤ΄ ᾿ γὰρ σπὶ “445. ἢ 21. λόγον ζητεῖν ἘΘΥΤ. ἢ 23. αὐτοὺς εἶναι Τ. 24. ἔςαι 45, γέται τῷ πρϑγματος (5, ἢ 21. ὗςι 
δὰ «4, {{Ἀ30. τὰ οπὶ ΕΤ 4". ἢ 32. κωλύει 44Ὁ. καὶ 34. ὅτοι] αὐτοῖς ἘΦΤ. 1] τῶ τῷ ἑρακλείδν 45. 

8. δὲ] δὲ ΕἸ κάσας οπι Τ΄ {|ἀ. γ᾽ οπι .5.45. 1} 5. πάντας «4. ἢ 6. ἀχὶ ΕΘΤ. ἢ 7. δεῖ λεχτίον Υ. 1 λαβόντα 45. ὃ 8. σε- 

μαίπν Τ' καὶ ἢ καὶ 86. | 9. καὶ δηῖα τὸ οπὶ “46. {Π[ ἀποφάναι οτὰ Οὐ, ἢ 11. ἢ φάναι οπι ΤΊ ἢ ἃ ἀποφάναι οταν Ο᾽. αὶ 13. μόριον 445. ἢ 

45. τὸ 45. αὶ 16. ἑαντῦ ἐκ 57. ΠΡ 17. ὅ φησιν εἶναι αὐτὸν ἀληθῆ ΤΊ, ὅν φησιν αὐτὸς εἶναι ἀληθῆ ἱκεῖνός φησι μὴ εἶναι ἀληϑδῆ “15. ἢ 18. εἰ- 

τοῖς δ. 1 αὐτόν 45. ἢ 19. ὑκ οτὰ Τ' [[ ἰςίν οτχ «43. }} αὐτὸς] αὐτὸν οοάϊοοι. {Παὐὑτῷ οπι “45. ἢ ὁ οπι Τ.' ἢ 420, ἀπείρν “4. ἢ 231. 

ἀληϑῆ Ἐπὶ «46, ἢ 24. πώντα καὶ ἀὴὲ .15. 1 28. ἀνάγκη τὸ ὃν ΕΘΤ. ἢ 29. εἴς τῇ ἕξιν 45. 30. δὲ οἀά 54). ἢ τι ὅτι Τὶ, τω ἃ 4. 
31. κινεῖται κ' δ, 11 αὐτό] αὐτὸ ἀρχὴ λέγεται (48. 1] 34, ἀρχὴ δὲ λ, 55. 1 ἡ μὶν λέγεται Τ᾿ [1 τι 4. 
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ἀρχή, ἐξ ἐναντίας δ' ἑτέρα" ἡ δὲ ὅθεν ἂν κάλλιςα γένοιτο ὑγιείας ἡ ἰσχνασία ἢ ἡ κάθαρσις ἢ τὰ φάρμακα ἢ τὰ 
ἕκαςον, οἷον καὶ μαθήσεως ἐκ ἀπὸ τῷ πρώτυ καὶ τῆς τῇὸ͵ ἔργανα" πάντα γὰρ ταῦτα τοῦ τέλως ἕνοκάώ ἐςι, διαφέρει 
πράγματος ἀρχῆς ἐνίοτε ὠρκτέον, ἀλλ᾽ ὅθεν ῥᾷς᾽ ἂν μά- δὲ ἀλλήλων ὡς ὄντα τὰ μὲν ὄργανα τὰ δ᾽ ἔργα. τὰ μὲν 
βοι" ἡὶ δὲ ὅθεν πρῶτον γόεται ἐνυπάρχοντος, οἷον ὡς πλοῦ ἦν αἴτια σχεδὸν τοσαυταχῶς λέγεται, συμβαίνει δὲ πολ- 
τρέπις καὶ οἰκίας θεμέλιος, καὶ τῶν ζῴων οἱ μὲν καρδίαν ς λαχῶς λεγομένων τῶν αἰτίων καὶ πολλὰ τοῦ αὐτῷ αἴτια 
οἱ δὲ ἐγκέφαλον οἱ δ᾽ ὅ τι ἂν τύχωσι τοῦτον ὑπολαμβά- εἶναι ὁ κατὰ συμβεβηκός, οἷον τοῦ ἀνδριάντος καὶ ἡ ἀν- 
γουσιν" ἡ δὲ ὅθεν γίγνετκι πρῶτον μὴ ἐνυκάρχοντος, καὶ δριαντοποιικὴ καὶ ὁ χαλκὸς ὁ καθ᾽ ἕτερόν τι ἀλλ᾽ ἢ ἀν- 
ὅθιν πρῶτον ἡ κίνησις πέφυκεν ἄρχεσθαι καὶ ἡ μεταβολή, δριάς" ἀλλ᾽ ὁ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς ὕλη τὸ 
οἷν τὸ τέινεν ἐκ τὸ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς καὶ ἡ μάχῃ δ᾽ ὡς ὅθεν ἡ κίνησις. καὶ ἀλλήλων αἴτια, οἷον τὸ πονεῖν 
ἐκ τῆς λοιδιρίας" ἡ δὲ οὗ κατὰ προαίρεσιν κινεῖται τὰ (0 τῆς εὐεξίας καὶ αὕτη τῷ πονεῖν ἀλλ᾽ ὁ τὸν αὐτὸν τρόπον, 
κινούμενα καὶ μιταβάλλει τὼ μεταβάλλοντα, ὥσπῳ αἴ ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς τέλος τὸ δ᾽ ὡς ἀρχὴ κινήσεως, ὅτι δὲ 
τε κατὰ πόλεις ὠρχαὶ καὶ αἱ δυνας εἶκι καὶ αἱ βασιλεῖαι ταὐτὸ ἐνίοτε τῶν ἐναντίων ἐς ὃ γὰρ παρὸν αἴτιον τνδί, 

καὶ τυραννίδες. ἀρχριὶ λέγονται καὶ αἱ τέχναι, καὶ τότων τῦτ᾽ ἀπὸν αἰτιώμεθα ἐνίοτε τῷ ἐναντίου, οἷον τὴν ὠπουσίαν 
αἱ ἀρχοτεκτονικαὶ μάλιστα. ἔτι ὅθεν γνωςὸν τὸ πρᾶγμα τῇ κυβερνήτν τῆς ἀνατροπῆς, οὗ ἦν ἡ παρουσία, αἰτίῳ τῆς 

πρῶτον" καὶ γὰρ αὕτη ἀρχὴ λέγεται τῷ πράγματος, οἷον 15 σωτηρίας. ἄμφω δέ, καὶ ἡ παρυσία καὶ ἡ ςέρησις, αἴτια 
τῶν ἀποδείξεων αἱ ὑποθέσεις. ἰσαχῶς δὲ καὶ τὰ αἴτια ὡς κιῖντα. ἅπαντα δὲ τὰ νῦν εἰρημένα αἴτια εἰς τέττα- 
λέγεται" πάντα γὰρ τὼ αἴτια ἀρχαί. πασῶν μὲν ἦν κο: ρας τρόπυς πίπτει τὸς φανερωτάτυς. τὰ μὲν γὰρ ςοιχεῖα 
νὴν τῶν ἀρχῶν τὸ πρῶτον εἶναι ὅθεν ἢ ἔςιν ἢ γίγνεται ἢ τῶν συλλαβῶν καὶ ἡ ὕλη τῶν σκευαστῶν καὶ τὸ πῦρ 
γηνώσκεται" τούτων δὲ αἱ μὲν ἐνυπάρχουσαί εἰσιν αἱ δὲ καὶ ἡ γὴ καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα τῶν σωμάτων, καὶ τὰ 
ἐκτάς. διὸ ἥ τε φύσις ἀὠἀρχὰ καὶ τὸ ςοιχεῖον καὶ ἡ διάνοια ἢ μέρη τὸ ὅλιε καὶ αἱ ὑποθέσεις τῷ συμπεράσματος, ὡς τὲ 
καὶ ἡ προαίρεσις καὶ ὑσία καὶ τὸ οὗ ἕνεκα" πολλῶν γὰρ ἐξ ὃ αἴτιά ἐςιν" τότων δὲ τὰ μὲν ὡς τὸ ὑποκείμενον, οἷον 
καὶ τοῦ γνῶναι καὶ τῆς κινήσεως ἀρχὰ τὠγαθὸν καὶ τὸ τὰ μέρη, τὰ δὲ ὡς τὸ τί ἣν εἶμαι, τό τε ὅλον καὶ καὶ σύν- 

καλόν. ϑεσις καὶ τὸ εἶδος. τὸ δὲ σπέρμα καὶ ὁ ἰατρὸς καὶ ὁ βυ- 
2. Αἴτοον λέγεται ὅ ἕνα μὲν τρόπον ἐξ ἧ γνεταῖ τι ἕνυ- λεύσας καὶ ὅλως τὸ ποιοῦν, πάντα ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς μδ- 
παρχοντος, οἷον ὁ χαλνὸς τοῦ ἀνδριάντος παὶ ὁ ἄργυρος 5 ταβολῆς ἢ ςάσεως. τὰ δ᾽ ἄλλα ὡς τὸ τέλος καὶ τάγα- 

τῆς φιάλης καὶ τὼ τούτων γέη, ἄλλον δὲ τὸ εἶδος καὶ θὸν τῶν ἄλλων' τὸ γὰρ Ὦ ἕνεκα βέλτιςον καὶ τέλος τῶν 
τὸ παράδεγγμια" τῦτο δ᾽ ἐςὶν ὁ λόγος τοῦ τί ἥν εἶναι καὶ ἄλλων ἐθέλει εἶναι. διαφερέτω δὲ μηδὶν αὐτὸ εἰπεῖν ἀγα» 
τὰ τούτων γένη, οἷον τοῦ διὰ πισῶν τὼ δύο πρὸς ὃν καὶ θὸν ἣ φαινόμενον ὠγαθόν. τὼ μὲν οὖν αἴτια ταῦτα καὶ 
ὅλως ὁ ἀριθμὸς καὶ τὰ μέρη τὰ ἐν τῷ λόγῳ. ἔτι ὅθεν ἡ τοσαῦτά ἐστι τῷ εἴδει, τρόποι δὲ τῶν αἰτίων ἀριθμῷ μέν 

ἀρχὴ τῆς μεταβολῆς ἡ πρώτη ἢ τῆς ἠρεμήσεως, οἷον ὁ 30 εἰσι πολλοί, κεφαλαιόμενοι δὲ καὶ ὅτοι ἐλάττες. λέγεται 

βιλεύσως αἴτιος, καὶ ὁ πατὴρ τῷ τόινν, καὶ ὅλως τὸ ποῦν γὰρ αἴτια αολλαχῶς καὶ αὐτῶν τῶν ὁμοειδῶν, προτέρως 

τ πονιένε παὶ τὸ μεταβλητικὸν τῷ μεταβάλλοντος. ἔτι καὶ ὑςέρως ἄλλε ἄλλο, οἷον ὑγιείας ὁ ἰατρὸς καὶ ὁ τεχνξ 

ὡς τὸ τόλος" τῶτο δ᾽ ἐστὶ τὸ ἔ ἕνεκα, οἷον τὸ τ παν τη καὶ τῷ διὰ πασῶν τὸ διπλάσιον καὶ ὠριθμός, καὶ ἀεὶ 

ἡ ὑγίεια. διὰ τί γὰρ περιπατεῖ; φαμέ, ἵνω ὑγιαίνῃ, καὶ τὰ περιχιντα ὁτίῦν. τῶν καθ᾽ κάξα, ἔτι δ᾽ ὡς τὸ συμ- 
ἐχόντες σὕτως οἰόμεθα ἀποδεδωκέναι τὸ αἴτιον. καὶ ὅσα 35 βεβηκὸς καὶ τὰ τύτων γένη, οἷον ἀνδριάντος ἄλλως Πολύ- 

δὲ κοήσαντος ἄλλυ μεταξὺ γίγνεται τῷ τέλους, οἷον τῆς κλειτος καὶ ἄλλως ἀνδριαντοποιός, ὅτι συμβέβηκε τῷ ὧν» 
Ἷ 

4. δ᾽ ἡὶ ἱτίια ΜΠ. ΠΠ γίνοιτο ἕκαςον “δ: οεἰοτί ἕκαςον γίνοιτο. Π Ἴ. πρώτου ΗΡ. 8. ἡ κδησις πρῶτον Τ΄ ἢ ἡ οπὶ “45. ἢ 10. σὺ 
ΤΟΙ 14. ἔτ ἀρχὴ λέγεται ἔτι 45. αὶ 15. γὰρ αὐὰ “442. ἢ 17. τῶν ἀρχῶν κοινὸν “45. "1 20. τὸ οει 515. } ἡ οκἀά Ε45Π5. ᾿ 21. κα 
οαι Ε. ἢ 23. καλόν 27 : νυϊρο κακόν. ἢ 34. αἴτων δὲ λέγεται ΕἾΤ. ἢ τι οα 7. ἵ 25. ὁ ροβὲ εἷον οἵὰ “42. ᾿ 27. ὁ οἵβ “45. : 

88. τεύτου Ε. {[86. ἀλλ᾽ οὐ Τ. 

38. μὲν] μὲν ὡς Ε. ἸΠ δ᾽ δ᾽ ὡς ΕΤ. ἃ ἀ. συμβ.] καὶ ευμβ. Τ᾿ 6. δ] καθ᾿ αὑτὸ ὦ ΣΡ. ΠΠ ἀνδριαντοποιππικὴ ΤΑ. ἢ 7. αλκοῦρ 

ΤΟ Ἰ ἢ Τ. ἵ 9. πονεῖν αἴτιον, τῆς «45. 12. ἰνώτε ον ΑἸΕΊ). 43. ἀπὸν “45: οεἰετὶ αὐτὸ, ἤ 14. ἀνατροπῆς τοῦ πλοίον οὗ Η5. ἢ 

45. ἃ τὸ αὐτὸ καὶ 45, } 16. δὲ καὶ τὸ 4. ἢ 19. ὙΠ] ἢ καὶ τὸ ὅδυρ Η. ἢ πάντων Ἧ5. καὶ 20. προτάσεις Ἧ5.} 25. ἄλλα ομι “45 

ἘΠ ἢ 27. ἐθέλειν Αϑ, ΠΠ εἰπεῖν κα ἀγαθὸν ΕΤ. 1 28. οὖν οπι «4. ἢΠ 30. λέγονται “445. ἢ 31. γὰρ τὰ αἴτια ΕἸ, ἢ 82. ἄλλυ ἄλλο “48: 

κεἴετὶ ἄλλο ἄλλνυ, {ΠΟ ροβὲ καὶ αἀὰ 445. 1} 834. δκαςον “43. 
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δριαντοποιῷ ἸΠολυκλείτῳ εἶναι. καὶ τὼ περιέχοντα δὲ τὸ 
συμβεβηκός, οἷον ἄνθρωπος αἴτιος ἀνδριάντος, ἢ καὶ ὅλως 
ζῷον, ὅτι ὁ Πολύκλειτος ἄνθρωπος, ὁ δὲ ἄνθρωπος ζῷον. 

δείξεσιν ἐνυπάρχυσαι, αὗται ςοιχεῖα τῶν ἀποδείξεων λέ. 
γονται" “εἰσὶ δὲ τοιοῦτοι συλλογισμοὶ οἱ πρῶτοι ἐκ τῶν 
τριῶν δὲ ἑνὸς μέστ. καὶ μεταφέροντες δὲ ςοιχεῖον καλὺ- 
σιν ἐντεῦθεν, ὃ ἂν ἣν ὃν καὶ μικρὸν ἐπὶ πολλὰ ἢ χρήσι- 

5 μὸν, διὸ καὶ τὸ μικρὸν καὶ ἁπλοῦν καὶ ἀδιαίρετον στοι- 
χεῖον λέγεται. ὅθεν ἐλήλυθε τὰ μάλιςα καθόλε ςοιχεῖα 

παρὰ πάντα δὲ καὶ τὰ οἰκείως λεγόμενα καὶ τὰ κατὰ εἶναι, ὅτι ἕκαςον αὐτῶν ἣν ὃν καὶ ὡπλῶν ἐν πολλοῖς ὑπάρ- 

συμβεβηκός, τὰ μὲν ὡς δυνάμενα λέγεται τὰ δ᾽ ὡς ἐνερ. χει ἢ πᾶσιν ἢ ὅτι πλείςοις, διὸ καὶ τὸ ἕν καὶ τὴν στι- 
γμὴν ἀρχάς τισι δοκεῖ εἶναι. ἐπεὶ ἵν τὰ καλύμενα γόη 

10 καθόλε καὶ ἀδιαίρετα (εἷς γάρ ἐςι λόγος αὐτῶν), ςοιχεῖα 

τὰ γένη λέγουσί τινες, καὶ μᾶλλον ἢ τὴν διαφοράν, ὅτι 
καθόλου μᾶλλον τὸ γένος" ᾧ μὲν γὰρ ἡ διαφορὼ ὑκάρ- 
χει, καὶ τὸ γένος ἀκολουθεῖ, ᾧ δὲ τὸ γίνος, οὐ παντὶ ἡ 

διαφορά. ὡπάντων δὲ κοινὸν τὸ εἶναι ςοιχεῖον ἑκάςον τὸ 
δριαντοποιός, ἀλλὰ Πολύκλειτος ἀνδριαντοποιός. ἀλλ᾽ 15 πρῶτον ἐνυπάρχον ἑκάς ῳ. 
ὅμως ἅπαντά γε ταῦτ᾽ ἐςὶ τὲ μὲν πλῆθος ἔξ, λεγόμενα Φύσις λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ἡ τῶν φυομένων γέλ 

δὲ διχῶς" ἢ γὰρ ὡς τὸ καθ᾽ ἕκαςον, ἡ ὡς τὸ γένος αὐτῷ, νεσις, οἷον εἴ τις ἐπεκτείνας λέγοι τὸ υ, ἕνα δὲ ἐξ ὦ φύε 

ἢ ὡς τὸ συμβεβηκός, ἢ ὡς τὸ γένος τῷ συμβεβηκότος, ἢ ται πρῶτον τὸ φυόμενον ἐνυπάρχοντος" ἔτι ὅθεν ἡ κύησις 
ὡς συμπλεκόμενα ταῦτα, ἢ ἁπλῶς λεγόμενα, ἔτι ὡς ἡ πρώτη ἐν ἑκάστῳ τῶν φύσει ὄντων ἐν αὐτῷ ἢ αὐτῷ 

ἔστι δὲ καὶ τῶν συμβεβηκότων ἄλλα ἄλλων πρότερον καὶ 
ἐγγύτερον, οἷον εἰ ὁ λευκὸς καὶ ὁ μουσικὸς αἴτιος λέγοιτο 

τοῦ ἀνδριάντος, ἀλλὰ μὴ μόνον Ἰπολύκλειτος ἃ ἄνθρωπος. 

- . - ᾽ - » ͵ ΚΙ ᾽ .“ ; 

ῦντα, οἷον τοῦ οἰκοδομεῖσθαι οἰκοδόμος ἡ οἰκοδομῶν οἰἶκο- 

δόμος. ὁμοίως δὲ λεχθήσεται καὶ ἐφ᾽ ὧν αἴτια τὰ αἴτια 
“ΞΡ ᾿ . »" -ν , φΦιν ᾽ 2 

τοῖς εἰρημένοις, οἷον τὰδε τῇ ἀνδριάντος ἢ ἀνδριάντος ἢ ὅλως 

εἰκόνος, καὶ χαλκῦ τῦδε ἢ χαλκοῦ ἢ ὅλως ὕλης᾽ καὶ ἐπὶ 

τῶν συμβεβηκότων ὡσαύτως. ἔτι δὲ συμπλεκόμενα καὶ 

ταῦτα κἀκεῖνα, λεχθήσεται, οἷον ὁ Πολύκλειτος οὐδὲ ἀν- 

ἐνεργῆντα ἢ κατὰ δύναμιν. διαφέρει δὲ τοσοῦτον, ὅτι τὰ 2) ὑπάρχει. φύεσθαι δὲ λέγεται ὅσα αὔξησιν ἔχει δὲ ἑτέν 
" ᾽ -“ Ν , Φ με Υ̓ νι κα ». σ Ἷ ᾿ λ “ μὲν ἐνεργόντω καὶ τὼ καθ᾽ ἕκαςον ἅμα ἔςι καὶ ὑκ ἔςιν τῷ ἅπτεσθαι καὶ συμπεφυκίαι ἢ προσπεφυκώαι ὥστῷ 

αὐτά τε καὶ ὧν αἴτια, οἷχν ὅδε ὁ ἰατρεύων τῷδε τῷ ὑγια- τὰ ἔμβρυα. διαφέρει δὲ σύμφυσις ἁφῆς" ἔνθα μὲν γὼ 
ζομένῳ, καὶ ὅδε ὁ οἰκοδόμος τῷδε τῷ οἰκοδομουμένῳ, τὼ ἀθὲν παραὶ τὴν ἁφὴν ἕτερον ἀνάγκη εἶναι, ἐν δὲ τοῖς συμ’ 

΄ ἂ δὲ κατὰ δύναμιν ὑκ ἀεί. φθείρεται γὰρ ὑχ ἅμα καὶ οἰκίκ πεφυκόσιν ἐςί τι ἕν τὸ αὐτὸ ἐν ἀμφοῖν, ὃ ποιεῖ ἀντὶ τὸ 
καὶ ὁ οἰκοδέμος. 

ὃ οΣτοιχεῖον λέγεται ἐξ οὖ σύγκειται πρώτου ἐνυπάρ- 
υχντος, ἀδιαιρέτου τῷ εἴδει εἰς ἕτερον εἶδος, οἷον φωνῆς 

στοιχεῖα ἐξ ὧν σύγκειται ἡ φωνὴ καὶ εἰς ἃ διαιρεῖται 
ἔσχατα, ἐκεῖνα δὲ μηκέτ᾽ εἰς ἄλλας φωνὰς ἑτέρας τῷ 

25 ἅπτεσθαι συμπεφυκώαι καὶ εἶναι ἣν κατὰ τὸ συνεχὲς καὶ 
ποσόν, ἀλλὰ μὲ κατὰ τὸ ποιόν. ἔτι δὲ φύσις. λέγεται 
; «- , Ἀν μι ὕ “ , Υ ᾿ ἐξ οὗ πρώτα ἢ ἔςιν ἢ γίγνεταί τι τῶν φύσει ὄντων, ἀρυ- 
θμίςι ὄντος καὶ ἀμεταβλήτυε ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς αὐτῇ, 

οἷον ἀνδριάντος καὶ τῶν σκευῶν τῶν χαλκῶν ὁ χαλκὸς ἡ 
εἴδει αὐτῶν. ἀλλὰ κἀν διαιρῆται, τὰ μόρια ἑμοειδῇ, οἷον 3) φύσις λέγεται, τῶν δὲ ξυλίνων ξύλον" ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ 

ὕδατος τὸ μόριον ὕδωρ, ἀλλ᾽ ὁ τῆς συλλαβῆς. ὁμοίως δὲ τῶν ἄλλων. ἐκ τύτων γάώρ ἐςιν ἕκαςον διασωζομέγης τῆς 
πρώτης ὕλης" τῦτον γὰρ τὸν τρόπον καὶ τῶν φύζτει ὄντων 
τὰ στοιχεῖα φασιν εἶναι φύσιν, οἱ μὲν πῦρ οἱ δὲ γῆν οἱ 
δ᾽ ἀέρα οἱ δ᾽ ὕδωρ οἱ δ᾽ ἄλλο. τι τοῦτον λέγοντες, οἱ δ᾽ 

ταῦτα στοιχεῖὰ λέγουσιν. παραπλησίως δὲ καὶ τὼ τῶν 35 ἔνια τύτων, οἱ δὲ πάντα ταῦτα. ἔτι δ᾽ ἄλλον τρόπον λέ 

διαγραμμάτων στοιχεῖα λέγεται, καὶ ὅλως τὰ τῶν ἀπο- γεται ἡ φύσις ἡ τῶν φύσει ὄντων ἀσία, οἷον οἱ λέγοντες 
δείξεων" αἱ γὰρ πρῶται ὠποδείξεις καὶ ἐν πλείοσιν ἀπο- τὴν φύσιν εἶναι τὴν πρώτην σύνθεσιν, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς 

Ν “ ,’ “ ,ὔ ε » ΩΣ 

καὶ τὰ τῶν σωμάτων ςοιχεῖα λέγυσιν οἱ λέγοντες, εἰς ᾧ 
» Ἁ 7 Υ ᾽ν" ΝῚ 2.5». » Ψ 

διαιρεῖται τὰ σώματα ἔσχατα, ἐκείνω δὲ μηκέτ εἰς ἀλλῳ 
ν , - διε ὃν , ΝΟ “ 

εἴδει διαφέροντα καὶ εἰτε ἐν εἴτε πλείω τα, τοίιαυτα, 

2. ὅ] ἢ ἢ 41. ἀ. ἄλλα 451: νυΐσο ἄλλο. {[|ὦπορρώτερα καὶ ἐγγύτερα ΑΕ, πορρώτερον καὶ ἐγγύτερον ἘΜ), ἢ 5. λέγοιτι) 

οἴοιτο “45, ἢ Ἴ. τὰ δηῖς κατὰ οὐχ 7. || 9. οἷον τὸ τῷ «45. ἢ 11. κἃὶ Ε. 1] 12. καὶ] ἃ ΕΤ. ᾿| τ Ε.-᾿Η 15. ἀλλὼ Πολύκλειτος ἀνδριαντιν 

ποιός οπι Τ΄ ἡ 17. ἢ ὡς τὸ γένος αὐτοῦ οἷα ΕΤ. 19. ἔτι] πάντα δὲ “4. ΠΕ 22. αὐτά τε οτὰ 5, ἢ ὁ οἷὰ «5. { 23. τὸ Τ. ΐ 

21. εἰς ἕτερον εἶδος οτα Σ᾿. 28. διαιρεῖ Ε. [1 30. καν] ἄν καὶ “445. 1} 34, διαφέροντα σώματα καὶ ΕΤ. 

2. δὲ οἱ τοιοῦτοι Τ΄ ἢ ἐκ οὐ 5. 1 3. τριῶν] τριῶν μέσων «15. 11 8. διὸ 15, ὁμοίως δ: οείογί οπι, ἢΠ 9. δικεν Ε΄. ἢ 10. εἶ] ὦ 
ΑΡΆ, Ε 1. τινες εἶναι καὶ “45. ἢ 12. γὰρ οαν Τ΄ 16. φύσις δὲ λέγεται Ε,, φύσις μὲν λέγιται Τ. 17. ν] γὙ Τ΄ ᾿᾿ 18. πρώτν ΟΟἹῪ 

Ἑ. ᾿ὶ φαινόμενον Τ΄ ἢ 19. ἢ αὐτῷ Ἐ: τςεἰοτὶ αὐτὸ. 21. συμπεφυκίναι ἢ οι .45. {Π 23. πεὴ ΤΟ αὶ 26. δὲ οτι .45. ἢ 28. ἑαυτῇ ΕΤ. 
86. ὀττων φύσει 1. 1} 31. ὥσπερ] ἢ ὥσπερ ΕΖ, 



΄ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Δ. 

λέγει ὅτι “φύσις ὀθενός ἐςιν ἐόντων, ἀλλὰ μόνον μῖξίς τε 
διάλλαξίς τε μιγίντων ἐςί, φύσις δ᾽ ἐπὶ τοῖς ὀνομάζεται 
ἀνδρώτοισιν" διὸ καὶ ὅσα φύσει ἐστὶν ἢ γίγνεται, ἤδη 
ὑπάρχοντος ἐξ οὗ πέφυκε γίγνεσθαι ἢ εἶναι, ὕπω φαμὲν 

4048 

3 Ἅ γεται ἢ ποιεῖν ἢ πάσχειν τότε, ὅταν μὴ ἐνδέχηται κατὰ 
Ὶ « Ν Ν Ν , « , ὃ. ὦ Ψ τὴν ὁρμὴν διὰ τὸ βιαζόμενον, ὡς ταύτην ἀνάγκην οὖσαν, 

δι’ ἣν μὴ ἐνδέχεται ἄλλως, καὶ ἐπὶ τῶν συναιτίων τοῦ 
“- ᾿Ὶ “ὋΦ ΟΣ Ὁ“ ς ΄ Ὗ Ν ν.» ν ζῆν καὶ τῇ ἀγαθῷ ὡσαύτως" ὅταν γὰρ μὴ. ἐνδέχηται ἔνθα 

τὸν φύσιν ἔχειν, ἀν μὴ ἔχη τὸ εἶδος καὶ τὴν μορφήν. 5 μὲν τὸ ἀγαθὸν ἔνθα δὲ τὸ Τὴν καὶ τὸ εἶναι ἄνευ τινῶν, 
φύσει μὲν ἦν τὸ ἐξ ὠμφοτέρων τότων ἐςίν, οἷον τὰ ζῷα 
καὶ τὰ μόρια αὐτῶν" φύσις δὲ ἥ τε πρώτη ὕλη, καὶ αὕτη 

διχῶς, ἢ ἡ πρὸς αὐτὸ πρώτη ἢ ἡ ὅλως πρώτη, οἷον τῶν 
χαλκῶν ἔργων πρὸς αὐτὰ μὲν πρῶτος ὁ χαλκός, ὅλως δ᾽ 

ταῦτα ἀναγκαῖα καὶ ἡ αἰτία ἀνάγκη τίς ἐςιν αὕτη. ἔτι 

ἡ ἀπόδειξις τῶν ἀναγκαίων, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται ἄλλως 
ἔχειν, εἰ ἀποδέδεικται ἁπλῶς" τότον δ᾽ αἴτια τὼ πρῶτα, 

εἰ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν ἐξ ὧν ὁ συλλογισμός. τῶν μὲν 
ἴσως ὕδωρ, εἰ πάντα τὼ τηκτὰ ὕδωρ, καὶ τὸ εἶδος καὶ ἡ 10 δὴ ἕτερον αἴτιον τοῦ ἀναγκαῖα εἶναι, τῶν δὲ οὐθέν, ἀλλὰ 
εὐσία" τοῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ τέλος τῆς γενέσεως, μεταφορᾷ δ᾽ 
γ “΄ Μ ,.. , χ ζ 
ἤδη καὶ ὕλως πᾶσα ὑσία φύσις λέγεται διὼ ταύτην, ὅτι 

καὶ ἡ φύσις ὑσία τίς ἐςιν. ἐκ δὴ τῶν εἰρημένων κἡὶ πρώτη 

φύσις καὶ κυρίως λεγομένη ἐστὶν ἡ οὐσία ἡ τῶν ἐχόντων 

ἀρχὴν κινήσεως ἐν αὐτοῖς ἢ αὐτά" ἡ 

δικτριὴ εἶναιι λέγεται φύσις, καὶ αἱ γενέσεις καὶ τὸ φύε- 
“,χ“,ννΝ , ν “ οἰὴν ν» ’ὔ 

είαι τῳ ἄπτὸ ταυτῆς εἰναι κινήσεις. καὶ Ἶ ἀρχῊ τῆς κινὴ- 

σίως τῶν φύσει ὄντων αὕτη ἐςὶν ἐνυπάρχοσά πως ἢ δὺ- 

νέμει ἢ ἐντελεχείᾳ. 

διὰ ταῦτα ἕτερα ἐστιν ἐξ ἀνάγκης. ὥστε τὸ πρῶτον καὶ 
κυρίως ἀναγκαῖον τὸ ἁπλὴν ἐς ν᾽ τῦτο γὰρ ὑκ ἐνδέχεται 

» “ΘῸῸν » Υ Υ͂ Χ πλεοναχὼς ἔχειν, ὥστ᾽ οὐδὲ ἄλλως καὶ ἄλλως" ἤδη γὰρ 
πλεοναχῶς ὧν ἔχοι. εἰ ἄρα ἐστὶν ἅττα ἀΐδια καὶ ἀκί- 

γὰρ ὕλη τῷ ταύτης 15 νητα, ὑθὲν ἐκείνοις ἐςὶ βίαιον ἐδὲ παρὰ φύσιν. 
Ἔν λέγεται τὸ μὲν κατὼ συμβεβηκός, τὸ δὲ καθ᾿ 6 

αὑτό, κατὰ συμβεβηκὸς μὲν οἷον ἹΚορίσκος καὶ τὸ μυσι- 
Ν ὶ ,΄ Ζ.. ᾽Ν ν »ν 2 Ὶ 

κὸν χαὶ Κορίσκος μυσικός' ταὐύτο γαρ εἰπεῖν Ἱορίσκος καὶ 

τὸ μυσικόν, καὶ Κορίσκος μυσικός. καὶ τὸ μεσικὸν καὶ τὸ 
5. ᾿Αναγκαῖὸν λέγεται, οὗ ἄνευ οὐκ ἐνδέχεται Τὴν ὡς 20 δίκαιον, καὶ μυσικὸς δίκαιος Ἐορίσκος" πάντα γὰρ ταῦτα 
τυναιτίου, οἷον τὸ ἀναπνεῖν καὶ ἡ τροφὴ τῷ ζωώῳ ἀναγ- 
χαῶν" ἀδύνατον γὰρ ἄνευ τούτων εἶναι. καὶ ὧν ἄνευ τὸ 
ἐγαθὸν μὴ ἐνδέχεται ἢ εἶναι ἢ γενέσθαι, ἤ τι κακὸν ὠπο- 

βαλεῖν ἢ ςερηθῆναι, οἷον τὸ πιεῖν τὸ φάρμακον ἀναγκαῖον 

ἂν λέγεται κατὰ συμβεβηκός, τὸ μὲν δίκαιον καὶ τὸ μυ- 
σικόν, ὅτι μιᾷ ὑσίᾳ συμβέβηκεν, τὸ δὲ μουσικὸν καὶ Κο- 
ρίσκος, ὅτι θάτερον θατέρῳ συμβέβηκεν. ὁμοίως δὲ τρόπον 
τινὰ καὶ ὁ μυσικὸς Κορίσκος τῷ Κορίσκῳ ἕν, ὅτι θάτερον 

ἦα μὴ κάμνῃ, καὶ τὸ πλεῦσαι εἰς Αἴγιναν ἵν᾽ ὠπολάβῃ 25 τῶν μορίων θατέρῳ συμβέβηκε τῶν ἐν τῷ λόγῳ, οἷον τὸ 
τὰ χρήματα.. ἔτι τὸ βίαιον καὶ ἡ βία" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ 

ταρὰ τὴν ὁρμὴν καὶ τὴν προαίρεσιν ἐμποδίζον καὶ κωλυτικόν. 

τὸ γὰρ βίαιον ἀναγκαῖον λέγεται, διὸ καὶ λυπηρόν, ὥσπερ 
καὶ Εὔηνός φησι “πὰν γὰρ ἀναγκαῖον πρᾶγμ᾽ ἀνιαρὸν 

μουσικὸν τῷ Ἑορίσκῳ, καὶ ὁ μυσικὸς Κορίσκος δικαίῳ Κο- 
ρίσκῳ, ὅτι ἑκατέρου μέρος τῷ αὐτῷ ἑνὶ συμβέβηκεν ἕν. 

- ’ Ν Ἄ Η Ἄ Η »“ “ ν, » ὡσαύτως δὲ κἄν ἐπὶ γένες κἂν ἐπὶ τῶν καθόλε τινὸς ὀνο- 
μάτων λέγηται τὸ συμβεβηκός, οἷον ὅτι ἄνθρωπος τὸ αὐτὸ 

ἔφυ" καὶ ἡ βία ἀνάγκη τις, ὥσπερ καὶ Σοφοκλῆς λέγει 30 καὶ μυσικὸς ἄνθρωπος" ἢ γὰρ ὅτι τῷ ἀνθρώπῳ μιᾷ οὔσῃ 

"ἀλλ᾽ ἡ βία με ταῦτ᾽ ἀναγκάζει ποιεῖν καὶ δοκεῖ ἡ 
Δ ὦ ᾿ ͵ὔ τε “ 

ἀνάγχη ὠμεταπειστόν τι εἶναι, ὀρθῶς" ἐναντίον γὰρ τῇ 
δ Ν ,’ ΄ δ Ν ΄’ὔ κατὰ τὴν προαῴεσιν κινήσει καὶ κατὼ τὸν λογισμόν. ἔτι 

᾿] ᾿ 

τὸ μὴ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἔχειν ἀναγκαῖόν φαμεν οὕτως 

ὑσίᾳ συμβέβηκε τὸ μεσικόν, ἢ ὅτι ἄμφω τῶν καθ᾽ ἕκα- 
στόν τινι συμβέβηκεν, οἷον Ἱορίσκῳ. πλὴν οὐ τὸν αὐτὸν 
τρόπον ἄμφω ὑπάρχει, ἀλλὰ τὸ μὲν ἴσως ὡς γώος καὶ 
ἐν τῇ ὑσίᾳ, τὸ δὲ ὡς ἔξις ἢ πάθος τῆς οὐσίας. ὅσα μὲν 

Ν᾿ »Ἥ ᾿᾽ - Ν "- “, ἣς , ἔχειν. καὶ κατὰ τῦτο τὸ ἀναγκαῖον καὶ τἄλλα λέγεταί 35 ἦν κατὰ συμβεβηκὸς λέγεται ἕν, τῦτον τὸν τρόπον λέγε- 
᾿ ’ὔ Ἂν Ω ἂ Ἁ ᾿- τως ἅπαντα ἀναγκαῖα" τό τε γὰρ βίαιον ἀναγκαῖον Χέ- ται. τῶν δὲ καθ᾽ ἑαυτὰ ἣν λεγομένων τὼ μὲν λέγεται τῷ 

ὥ. τε οὐχ «45. ἢ ἰςὶ καὶ φύσις “45, ἢ" τοῖς Ἐ415: οαἴοῦ! τοῖςδ᾽. [[{0Ά3. ἔστι φύσει Τ, ἃ 5. ἰὼν “46, Π 8. Ῥοϑβὶ διχῶς εἰ ἡ δηίς 

ἵλως οτὰ «45. ἢΠ 11. τούτου Τ. 1 μεταφορὰ «45. 1] 16. καὶ γένεσις 45. ΠΠ τῷ ΤΑ͂Σ, {Π17. εἶναι κίτησις (δι ἢ 18. τῶν] ἕως τῶν ἘΠ, ἢ 

ὁ αὐτή (1, ἢ 19. ἱνεργεία Ε᾿. {23.. τι] τὸ “45. ἢ 25. ἀπολάβῃ] μὴ ἀνόβέλη Τ. ᾿ 21. τὴν ροδὶ καὶ οπι .4᾽. {Π30.. λέγει εἰ 33. 

τὸν οἷν Τ΄ || 33. καὶ τῇ κατὼ ἘΔ. [| 36. ἀναγκαῖα} ἀναγκαῖον Τ΄. 

2. ὥς᾽ αὐτὸν Τ΄ 1 ἡ. ἰνδίχεται 445, Ἱ 6. αὐτῆς 44. ἢ 10. δι’ ἕτερον αἴτιον τὸ ἀναγκαῖον “4Ὁ. [1 14. ἄρα] γὰρ “45. ἅττα, καὶ 
ἐΐδια καὶ 45, ἢ 15. ἐδ ἐν Ε. ἢ 16. ν] τὸ ἢν ΕἸ. ἢ τὸ δὲ το 17. μὲν οτὰ “45. Π| 18. Κορίσκος} ὁ κορίσκος Τί, κορίσκος καὶ 41. ἢ 

ταὐτὸ -- 19. μυσικός" καὶ οπι “4δ. Ἱ 20. δίκαιος οπὶ “46. || 22. τὸ -- 23. συμβέβηκεν οτὰ Ε. ἢ 217. μέρους ΤΑ͂Ἑ. ἢ τῷ οτὰ Τ. ἢ 
δ οἵὰ 45, δάάυμι ΕΤ᾽ ὑδὶν γὰρ διαφέρει ἢ ἸΚορίσκω τὸ μουσικὸν συμβεβηκέναι, ἢ 28. τοῦ Τ. 29. ὅτι ὁ ἄνθρωπος «45, Π 30. τῶν ἀν- 
Νύτων Τ΄ ἢ 34. ὡς οπι Τ. 

Εἴ 
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συνεχῆ εἶναι, οἷον φάκελλος δεσμῷ καὶ Εὐλα κόλλῃ, 

καὶ γραμμὴ κἂν κικαμμένη ἦ ἧ, συνεχὴς δέ, μία λέγεται, 
ὥσπερ καὶ τῶν μερῶν ἕκαστον, οἷον σκέλος καὶ βραχίων. 

αὐτῶν δὲ τούτων μᾶλλον ἕν τὰ φύσει συνεχῆ ἢ τέχνῃ. 

συνεχὲς δὲ λέγεται, οὗ κίνησις μία καθ᾽ αὐτὸ καὶ μὴ οἷόν 
τε ἄλλως" μία δ᾽ Ὁ ἀδιαίρετος, ἀδιαίρετος δὲ κατὼ χρόνον. 

καθ᾽ αὐτὰ δὲ συνεχὴ ὅσα μὴ ἀφῇ ἐν" εἰ γὰρ θείης ἁπτό- 
μενα ἀλλήλων ξύλα, ὁ φήσεις ταῦτα εἶναι ἔν, οὔτε ξύλον 
ὅτε σῶμα ὅτ᾽ ἄλλο συνεχὲς οὐθέν. τά τε δὴ ὅλως συνεχῇ 

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Δ. 

εἶδες εἷς.. ὅλως δὲ ὦ ὧν ἡ νόησις ἀδιαίρετος ἡ ἡ νοῦσα, τὸ τί ἦν 

εἶναι, καὶ μὴ δύναται χωρίσαι ἅνπτε. χρόνῳ μήτε τόπῳ 
μήτε λόγῳ, μάλιςα ταῦτα ὦ. καὶ τύτων ὅσα ἐσίαι' κα- 

΄ ΑΝ μὰ νν ΄,' -- νν» ΄ ἂ θόλε γὰρ ὅσα μὴ ἔχει διαίρεσιν, ἢ μὴ ἔχει, ταύτῃ ἣν λέ 
φ γηὴὶκ νΨ ΄, φὸν ν 5. γεται, οἷον εἰ ἢ ἄνθρωπος μὴ ἔχει διαίρεσιν, εἷς ἄνθρωπος, 

εἰ δ᾽ ἡ ζῶον, ἕν ζῷον, εἰ δὲ ἢ μέγεθος, ἣν μέγεθος, τὼ μὲν 
᾿ - φιοι ΚΟΥ “.,ΑΨ Ζ' Ἀ «“. ἃ Τὴ ΠῚ 

οὔν πλεῖστα ἕν λέγεται τῷ ἕτερόν τι ἢ ποιεῖν ἢ πασχειν 

ἔχειν ἢ πρός τι εἶναι ἔν, τὰ δὲ πρώτως λεγόμενα ἕν, ὧν ἡ 
οὐσίᾳ μία. μία δὲ ἢ συνεχείᾳ ἢ εἶδει ἢ λόγῳ" καὶ γὰρ 

ἂν λέγεται, κἄν ἔχῃ κάμψιν, καὶ ἔτι μᾶλλον τὰ μὴ ἔχοντα 10 ἀριθμῶμεν ὡς πλείω ἢ τὰ μὴ συνεχῆ, ἢ ὧν μὴ ἣν τὸ εἶδος, 
φ ’ὔ κ᾿ Ν Λ Ρ ᾿ Ὄ ᾿Ὶ ’ὔ 

κάμψιν, οἷον κνήμη ἢ μηρὸς σκέλες, ὅτι ἐνδέχεται μὴ μίαν 
Ὅ ν ’ὔ -“ - Δι, ζν} 

εἶναι τὴν κίνησιν τῷ σκέλας. καὶ ἡ εὐθεῖα τῆς κεκαμμώης 
μιᾷ μι ᾿. Δ 4 ΄ μᾶλλον ἕν. τὴν δὲ κεκαμμέσην καὶ ἔχουσαν’ γωνίαν καὶ 

μίαν καὶ ὁὶ μίαν λέγομεν, ὅτι ἐνδέχεται καὶ μὴ ἅμα τὴν 

ἢ ὧν ὁ λόγος μὴ εἷς. ἐπεὶ δ᾽ ἔςι μὲν ὡς ὁτιοῦν ἕν φαμσ 
» λν ν Ε ,»,εκ ἃ ΄ “΄ εἶναι, ὧν ἢ ποσὸν καὶ συνεχές, ἔςι δ᾽ ὡς ὅ, ἀν μή τι ὅλον 
ἥ, τοῦτο δὲ ἂν μὴ τὸ εἶδος ἔχῃ ἔν" οἷον οὐκ ἂν φαῖμο 

»ὝἪ “ ͵ 
ὁμοίως ἐν ἰδόντες ὁπωσοῦν τὰ μέρη συγκείμενα τοῦ ὑποδὴ» 

»“ - Γ ͵ 

κίνησιν αὐτῆς εἶναι καὶ ἅμα" τῆς δ᾽ εὐθείας ἀεὶ ἅμα, καὶ 5 ματος, ἄν μὴ διὰ τὴν συνέχειαν, ὠλλ᾽ ἐὰν τως ὥςε ὑπ» 
οὐθὲν μόριον ἔχον μέγεθος τὸ μὲν ἠρεμεῖ τὸ δὲ κινεῖται, 

ὥσπερ τῆς κεκαμμένης. ἔτι ἄλλον τρόπον ἕν λέγεται τῷ 
τὸ ὑποκείμενον τῷ εἴδει εἶναι ἀδιάφορον. ἀδιάφορα δ᾽ ὧν 
ἀδιαίρετον τὸ εἶδος κατὰ τὴν αἰσθησιν" τὸ δ᾽ ὑποκείμενον 

δημα εἶναι καὶ εἶδός τι ἤδη ἔχειν ἦν. διὸ καὶ ἡ τῷ κύκλε 

μάλιστα μία τῶν γραμμῶν, ὅτι ὅλη καὶ τέλειός ἐςιν. τὸ 
δὲ ἑνὶ εἶναι ἀρχὴ τινί ἐστιν ἀριθμοῦ εἶναι" τὸ γὰρ πρῶτεν 
μέτρον ἀρχή" ᾧ γὰρ πρώτῳ γνωρίζομεν, τῶτο πρῶτον μέ. 

“»-"᾿ » -» “ μ ἢ τὸ πρῶτον ἢ τὸ τελευταῖον πρὸς τὸ τέλος. καὶ γὰρ οἶνος 2) τρον ἑκάςυ γώνς" ἀρχὴ ὧν τοῦ γνωςοῦ περὶ ἕκαςον τὸ ἦ. 

εἷς λέγεται καὶ ὕδωρ ἕν, ἢ ἀδιαίρετον κατὰ τὸ εἶδος" καὶ 
οἱ χυμοὶ πάντες λέγονται ἕν, οἷον ἔλαιον οἶνος καὶ τὰ τηκτά, 
ὅτι πάντων τὸ ἔσχατον ὑποκείμενον τὸ αὐτό" ὕδωρ γὰρ ἢ 
ἀὴρ πάντα ταῦτ᾽ ἐστίν. λέγεται δ᾽ ἕν καὶ ὧν τὸ γώος ὃν 

οὐ ταὐτὸ δὲ ἐν πᾶσι τοῖς γέεσι τὸ ἕν. ἔνθα μὲν γὼρ δε 
σις, ἔνθα δὲ τὸ φωνῆεν ἢ ἄφωνον" βάρες δ᾽ ἕτερον καὶ χε 
νήσεως ἄλλο. πανταχοῦ δὲ τὸ ἕν ἢ τῷ ποσῷ ἢ τῷ εἴδει 

ἀδιαίρετον. τὸ μὲν ἦν κατὰ τὸ ποσὸν καὶ ἢ ποσὸν ἀδιαίε- 
’ὔ 

διαφέρον ταῖς ἀντικειμίναις διαφοραῖς. καὶ ταῦτα λέγεται γς τον, τὸ μὲν πάντῃ καὶ ἄθετον λέγεται μονάς, τὸ δὲ παντῇ 
’ Ν 

ἂν πάντα, ὅτι τὸ γένος ἣν τὸ ὑποκείμενον ταῖς διαφοραῖς, 
οἷον ἵππος ἀνήρωπος κύων ἕν τι, ὅτι πάντα ζῷα, καὶ τρό- 

Ν ὔ πον δὴ παραπλήσιον, ὥσπερ ἡ ὕλη μία. ταῦτα δὲ ὁτὲ 
Ψ ἃ Υ ὰ Ν μὲν ὕτως ἕν λέγεται, ὁτὲ δὲ τὸ ἄνω γένος, ὃ ταὐτὸν λέγε- 

καὶ θέσιν ἔχον ςιγμή, τὸ δὲ μοναχῇ γραμμή, τὸ δὲ διχῇ 

ἐπίπεδον, τὸ δὲ πάντῃ καὶ τριχῇ διαιρετὸν κατὼ τὸ τοσὸν 

σῶμα. καὶ ἀντιςρέψαντι δὴ τὸ μὲν διχῇ διαιρετὸν ἐκίτε- 
δον, τὸ δὲ μοναχῇ γραμμή" τὸ δὲ μηδαμῇ διαιρετὸν κατὰ 

-“ ἕ Ν 
ται, ἂν ἥ τελευταῖα τῷ γέες εἴδη τὰ ἀνωτέρω τύτων, οἷον 3) τὸ ποσὸν ςιγμὴ καὶ μονάς, ἡ μὲν ἄθετος μονάς, ἡ δὲ θετὲς 

τὸ ἰσοσκελὲς καὶ τὸ ἰσόπλευρον ταὐτὸ καὶ ἐν σχῆμα, ὅτι 

ἄμφω τρίγωνα" τρίγωνα δ᾽ οὐ ταὐτά, ἔτι δὲ ἂν λέγεται 
ὕσων ὁ λόγος ὁ τὸ τί ἦν εἶναι χέγων ἀδιαίρετος πρὸς ἄλλον 
τὸν δηλῦντα τί ἣν εἶναι τὸ πρῶγμα" αὐτὸς γὰρ καθ᾽ αὐτὸν 

στιγμή. ἔτι δὲ τὰ μὲν κατ᾽ ἀριθμόν ἐστιν ἕν, τὰ δὲ κατ᾽ 
εἶδος, τὰ δὲ κατὰ γώος, τὰ δὲ κατ᾽ ἀναλογίαν, ἀριθμῷ 

μὲν ὧν ἡ ὕλη μία, εἴδει δ᾽ ὧν ὁ λόγος εἷς, γῴει δ᾽ ὧν τὸ 

αὐτὸ σχῆμα τῆς κατηγορίας, κατ᾽ ἀναχογίαν δὲ ὅσα ἔχει ὡς 

πᾶς λόγος διαιρετός. ὕτω γὰρ καὶ τὸ ηὐξημένον καὶ φθὶ- 3ς ἄλλο πρὸς ἄλλο. ἀεὶ δὲ τὰ ὕςερα τοῖς ἔμπροσθεν ἀκολεθεῖ, 
Ψ,),.) .»- “ γον ἕν ἐς ιν, ὅτι ὁ λόγος εἷς, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐπιπέδων ὁ τοῦ οἷον ὅσα ἀριθμῷ καὶ εἴδει ἔν, ὅσα δ᾽ εἴδει καὶ πάντα ἀριθμῷ" 

4. φάκελος ΕΥ͂, σφάχελλος ΕΞ. 1} 2. κεκλασμέη ΗΠ. ἢ 3. οἷον αὐά 46. 1Π 6. κατὰ τὸν χρι ΕἼ. 115. ἀὰ] δεῖ 45. 11:0 
οὔλ ΕΖ. | 18. ἀδιώφορον Ἐ. ἀδιάφορα. δὲ οἵα .45. 1 23. Ἵ] καὶ Τ, 1 26. κάντα ἕξ; ΕἼ. || 27. τι ογὴ “4. ἢ 29. ταὐτὸ Ἐ, τὸ αὐτὸ 
“4.,ΌῈὴ 31. τὸ μὲν ἰσοσκελὲς Τ. ἢ 32. ᾿Τρέγωνον ΕΤ. 11 33. ὁ διε τὸ οαὰ «45. ἢ 34. ἥν οπὶ Τ. ἢ 35. κᾶς ὁ λ. ΥΤ΄ [ ἀδιαίρετος “4᾽. 

1. εἷς οτὰ 45. ἢ} ἀ, γὰρ] δὲ Ἐ. ἢ ἢ μὴ ἔχει οπι “46. ἢ Σ71. ἢ πάσχειν ροδὶ ἡ ἔχειν Ε.45. ἢ! 9. ,ς καὶ ἀμβμῶ μόνως. καὶ ἐπὰ δ᾽ ἐξὶν ! 
τοὶ μὲν κτλ. τρᾶνγο Ε. 11 10. ἢ οπι .46. ᾿" ἢ ὧν μὴ το 14. εἷς οαν «45. {{}ἰ 11. ἐπὰ] ἔτι Τ. 1} ἕν οπὶ δ, ἣν συνεχεία, Τ᾿ {[ 413. τὸ] πα 
“45.ΗἯἷ εἶον εὐὰ Ε4145, ἃ 1ἀ. ἑπωσοῦν ἰδόντες «45. 1 15. ἄν μὴ] ἐν Τ΄ ἢ 16. ἔχειν ἤδη ΕΥ͂. ἢ 17. καὶ οὰ Τ΄ 18. ἂν .451.}} ἀρχῇ 

1. ἡ ἀριθμῷ ΕἾ, ἀριθμοῦ καὶ τοῦ ΗΠ. 1} 19. μέτρον ἑκάςου γένους ἀρχή «45. 1 ἡνωρίζομέν τι τῶτο ἘΡ. ἢ 24. καὶ ἢ ποσὸν οἵα «4. ἢ 
80. θετὴ Τ΄ ἢ 81. δὲ δὲ ἐστιν οἵὰ .45. }}- 33. μὲν ἦν ὧν 445. ἢ εἷς οπὰ «46. 35. δὴ ΕΥ͂. 
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,ὔ 

ἀλλὰ γένει πάντα ἣν ὅσαπερ καὶ εἴδει" ὅσα δὲ γίνει ὁ πάν- 
᾽ ᾽ ᾽ ,’ὔ 

τα εἴδει ἀλλ᾽ ἀναλογίᾳ" ὅσα δὲ ἐν ἀναλογίᾳ, ἡ πάντα γέ- 
νει. Φανερὸν δὲ καὶ ὅτι τὰ πολλὰ ἀντικειμένως λεχθήσεται 

τῷ δί" τὰ μὲν γὰρ τῷ μὴ συνεχῆ εἶναι, τὰ δὲ τῷ δὶιαιρε- 
λν ν Φ' Ν,.ῚῸ 18 Ἀ Δ ΄ ΔΝ τὴν ἔχειν τὴν ὕλην κατὰ τὸ εἶδος, ἢ τὴν πρωτὴν ἢ τὴν τελευ- 

ταίαν, τὼ δὲ τῷ τὸς λόγος πλείες τὺς τί ἣν εἶναι, λέγονται. 
Τὸ ὃν λέγεται τὸ μὲν κατὰ συμβεβηκός, τὸ δὲ καϑ᾽ 

Ν 
αὑτό, κατὰ συμβεβηκὸς μέν, οἷον τὸν δίκαιον μουσικὸν 

εἶναί φαμεν καὶ τὸν ἄνθρωπον μουσικὸν καὶ τὸν μουσικὸν 
ἄνθρωπον, παραπλησίως λέγοντες ὥσπερ τὸν μυσικὸν οἰκο- 10 
ν » »- ΓῚ “ 

διμεῖν, ὅτι συμβέβηκε τῷ οἰκοδόμῳ μουσικῷ εἶναι ἢ τῷ 

μυσικῷ οἰκοδόμῳ" τὸ γὰρ τόδε εἶναι τόδε σημαίνει τὸ συμ- 
βιβηκώαι τῷδε τόδε. οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν εἰρημένων" τὸν 

᾿ ΓΥ . ΝΣ. Ὶ Ν Ν Γ γὰρ ἄνθρωπον ὅταν μεσικὸν λέγωμεν καὶ τὸν μεσικὸν ἄν- 

5 

Ί 
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μαίνει καὶ τὸ ὄν, τὸ μὲν δυνώμει ῥητόν, τὸ δ᾽ ἐντελεχείᾳ 
τῶν εἰρημένων τύτων. ὁρῶν τε γὰρ εἶναί φαμεν καὶ τὸ δυ- 
γώμει [ῥητῶς] ὁρῶν καὶ τὸ ἐντελεχείᾳ" καὶ τὸ ἐπίςασθαι 
ὡσαύτως καὶ τὸ δυνώμενον χρῶσθαι τῇ ἐπιστήμη καὶ τὸ 

΄ - ) ΝΣ» “ Ὶ ὁ με ἃ « ΄, ᾽ ἢ , χρώμενον" καὶ τὸ ἠρεμοῦν καὶ ᾧ ἤδη ὑπάρχει ἠρεμία καὶ 
τὸ δυνάμενον ἦριμεῖν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν οὐσιῶν" καὶ 
γὰρ Ἑρμῆν ἐν τῷ λίθω φαμὲν εἶναι, καὶ τὸ ἥμισυ τὴς 

γραμμῆς, καὶ σῖτον τὸν μήπω ὡδρόν. πότε δὲ δυνατὸν καὶ 
πότε ἔπω, ἐν ἄλλοις διορις ον. 

Οὐσία λέγεται τά τε ἁπλᾶ σώματα, οἷον γὴ καὶ 8 
τῦρ καὶ ὕδωρ καὶ ὅσα τοιαῦτα, καὶ ὅλως σώματα καὶ τὰ 
ἐκ τούτων συνεστῶτα ζῷώ τε καὶ δαιμόνια καὶ τὰ μόρια 

΄ [2 δ “« ,, », » », ε τότων. ἅπαντα δὲ ταῦτα λέγεται ὁσία ὅτι οὐ καϑ᾽ ὑποκει- 
μένον λέγεται, ἀλλὰ κατὰ τούτων τὼ ἄλλα. ἄλλον δὲ 

Ἀ ΠῚ » ͵ ᾿ '; ὰ ΑΨ Τ ν “ ͵΄ 
ἔρωπον, ἢ πὸν λευκὸν μυσικὸν ἢ τοῦτον λευκόν, τὸ μὲν ὅτι 15 τρόπον Ὁ ὧν ἢ αἴτιον τοῦ εἶναι, ἐνυπάρχον ἐν τοῖς τοιούτοις 

ἄμφω τῷ αὐτῷ συμβεβήκασι, τὸ δ᾽ ὅτι συμβέβηκε τῷ 
΄ Ν Ν γ Υ͂ , ΝῚ » ὄντι" τὸ δὲ μεσικὸν ἀνήρωπον, ὅτι τύτῳ τὸ μυσικὸν συμβέ- 

βηκυ. οὕτευ δὲ λέγεται καὶ τὸ μὴ λευκὸν εἶναι, ὅτι ᾧ 
τυμβέβηκεν, ἐκεῖνό ἐστιν. τὰ μὲν οὖν κατὰ συμβεβηκὸς 

Υ Ὶ ᾽ , “" 

ὅσα μὴ λέγεται καθ᾿ ὑποκειμένου, οἷον ἡ ψυχὴ τῷ ζῴῳ. 
Ψ ὔ ' ὔ ἔτι ὅσα μόρια ἐνυπάρχοντα ἐςιν ἐν τοῖς τοιούτοις ὁρίζοντά 
Ὶ {δι ΄ὔ φ. Ά, ᾽ -» Ἁ τε καὶ τόδε τι σημαίνοντα, ὧν ἀναιρουμένων ἀναιρεῖται τὸ 

νΨ φ Ψ' 

ὅλον, οἷον ἐπιπέδου σῶμα, ὥς φασί τινες, καὶ ἐπίπεδον 

ὧι λεγόμενα οὕτω λέγεται ἣ διότι τῷ αὐτῷ ὄντι ἄμφω 20 γραμμῆς" καὶ ὅλως ὁ ἀριθμὸς δοκεῖ εἶναί τισι τοιοῦτος" 
ὑπάρχει, ἢ ἢ ὅτι ὄντι ἐκείνῳ ὑπάρχει, ἢ ὅτι αὐτό ἐστιν ᾧ 
ὑπάρχει ἵ αὐτὸ κατηγορεῖται, καθ᾽ αὑτὰ δὲ εἶναι λέγεται 
ἵναπερ σημαίνει τὰ σχήματα τῆς κατηγορίας" ἑσαχῶς 

ἡὰρ λέγεται, τοσαυταχῶς τὸ εἶναι σημαίνει. ἐπεὶ οὖν τῶν 
κατηγορυμένγων τὼ μὲν τί ἐςι σημαίνει, τὰ δὲ ποιόν, τὰ δὲ 15 
τοσίν͵ τὰ δὰ πρός τι, τὼ δὲ ποιεῖν ἢ πάσχειν, τὰ δὲ ποῦ, 

τὰ δὲ πότε, ἑκάστῳ τότων τὸ εἶναι ταὐτὸ σημαίνει. οὐθὲν 
γὰρ δεφέρει τὸ ἄνθρωπος ὑγιαίνων ἐστὶν ἢ τὸ ἄνύρωπος 
ὑγιαίνει, οὐδὰ τὸ ἄνθρωπος βαδίζων ἐςὶν ἢ ΤαΥΘΕ τοῦ ἄν- 

ἀναιρεμένν τε γὼρ ὑϑὲν εἶναι, καὶ ὁρίζειν πάντα. ἔτι τὸ τί 
ἦν εἶναι ὦ ὁ λόγος ὁρισμός, καὶ τῦτο ὑσία λέγεται ἑκαάςου. 
συμβαύει δὴ κατὰ δύο τρόπες τὴν οὐσίαν λέγεσθαι, τό θ᾽ 
ὑποκείμενον ἔσχατον, ὃ μηκέτι κατ᾽ ἄλλου λέγεται, καὶ ὃ 
ἂν τόδε τι ὃν καὶ χωριςὸν ἦ᾽ Τοῶτον δὲ ἑκάστου ἡ μορφὴ 
καὶ τὸ εἶδος. 

Ταὐτὰ λέγεται τὰ μὲν κατὰ συμβεβηκός, οἷον τὸ9 
λευκὸν καὶ τὸ μουσικὸν τὸ αὐτό, ὅτι τῷ αὐτῷ συμβέβηκε, 
καὶ ἄνθρωπος καὶ μεσικόν, ὅτι θάτερον θατέρῳ συμβέβηκεν" 

ῥωτις βαδίζει ἢ ἢ τέμνει. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. 30 τὸ δὲ μυσικὸν ἐνύρωπος, ὅτι τῷ ἀνθρώπῳ σὐμβέβηεῖ: ἑχα.- 

δι τὸ εἶναι σημαίνει καὶ τὸ ἔςιν ὅτι ἀληθές, τὸ δὲ μὴ εἶναι 
ἔτι ἐκ ἀληθὲς ἀλλὼ ψεῦδος. ὁμοίως ἐπὶ καταφάσεως καὶ 
ἀτιφάσεως, οἷον ὅτι ἔστι Σωκράτης μουσικός, ὅτι ἀληθὲς 
το, ἃ ὅτι ἔς! Σωκράτης οὐ ὁ λευκός, ὅτι ὠληθές" τὴ δ᾽ ὑκ 

τέρῳ δὲ τῦτο καὶ τούτῳ ἑκάτερον ἐκείνων" καὶ γὰρ τῷ ἀν- 
γ " ἄνθρωπος καὶ τὸ μουσικὸν ταὐτὸν - βρώκῳ τῷ μυσικῷ καὶ ὁ 

,ἷ -“ 

λέγεται, καὶ τότοις ἐκεῖνο. διὸ καὶ πάντα ταῦτα καθόλον 
᾿ Ἂν Ν οὐ λέγεται" οὐ γὰρ ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι πᾶς ἄνθρωπος ταὐτὸ 

ἕξιν ἡ διάμετρος ἀσύμμετρος, ὅτι ψεῦδος. ἔτι τὸ εἶναι ση- 35 καὶ τὸ μυσικόν". τὰ γὰρ καθόλου καθ᾽ αὐτὰ ὑπάρχαι, τὼ 

2. ἢν οὔ .4.. ἢ 6. τῷ] τὸ Τ' " 8. τὸ ΗἹ. Ι͂ 9. τὸν μ1] τὸ μ. 
Ρτ ΣΕ. ἢ 13. τόδε τῶδε Δ᾽. ὃ 1Δ. γὰρ αὐἀὰ “45. 1} 15. 
ἂ -- συμβέβηκεν οὐ 44. 1 13. μὴ οεὐἀὰ 44. 1} 20. ἔμμυ ὅττι “45. ᾿ 21. ὅτι οτὰ Τ. ᾿ ἐκεῖῦο “45. 1 δ 

Τ. 10. λέγετας Ἐ. 1] ὥσπερ εἰ τὸν 45. Π 12, ΔἸίεγαπλ τόδε οτα 

ἢ λευκὸν τὸν ΕΤ. || 16. αὐτῶ ὄντι σ. “45. ἢ τῶ ὄντι συμβίβηκε ἘΤ. ἢ 47. τὸ 

Τ. 1 28. τὸ αἰϊδγυπι οσα 

4) : 29. οὐδὲ 45: οεἰογὶ ἢ. ΠΠ ἄνθρωπον βαδίζειν ἢ τέμνειν ἘΕΤ ἃ 33. εἷον οἱ ἔστι οπι Τ΄ || 34. ἔςι αὐἀά Ε45. 

1. δ] ὃν καὶ “45, ἢ ῥητὸν δυνάμει, «ἱδ. ης τὸ μὴν ῥητὸν τὸ δ᾽ ἐντελέχείᾳ. καὶ ὅτως, τὸ μὲν δυνώμει τὸ δ᾽ ἐντελεχαῖα, ταᾶτεοὸ . ἢ 2. 

ἑμῖττες γάρ φαμεν εἶναι “25, 1] δυνάμει ο» Τ. ἢ 3. ἑπτῶς εἰ 5. τὲ οἵὰ .45. ϊ 5. ἤδη] δὴ “415. 1 7. Ἑρμῆν οἷν Τ. 16. τῶν ζώων 

Α5Ὲ 17. ἱνυπάρχοντά, ἐςιν ἐν τοῖς τοισύτοις ογὐὴ «4. 1] ὁρίζοντά τε οτα Τί τε οὐχ .45. ἢ 20. τισι τοιοῦτος εἶναι “45, Π 22. λόγος ἐςὴν ὁρισε 

μός Ἐ, λόγος ἐςὶν ἀριθμός Τ΄ [ἃ τῖτο] τῦτο ὃ Τ. ἢ 23. σημαίνει δὲ Τ. ᾿ἰἱ κατὰ οἵη .4᾽. ἢ 25. ἀχύριςον Τ΄ ἱ ἦ τοιῦτον] τοιῶτον ἧ. τῶτο 

80. 45. ἢ τὸ -- συμβέβηκεν οἵα Τ᾿ 31. τύτω Η. ᾿ τύώτων 4565. ἢ ἱκεύων «45. αὶ ἀνθρώπω καὶ τῷ 45, ἢ 32. τὸ μυσικὸν Τ΄ ἢ κιὶ 

πὶ 42, 1.1; τὸ ΔΗ. ἢ 33. καὶ μοὶ διὸ οἷα 7Τ΄. ἢ 32. οὐ δι λέγεταε οἱ ΤΥ. ἤ 85. τὸ αὐἀάὰ .42, 
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4048᾽ ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤᾺ ΦΥΣΙΚΑ Δ. 

Ἁ ᾿ σ΄ γ Ἁ δὲ συμβεβηκότα οὐ καθ᾿ αὐτὰ ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἕκαστα λέγεται ὅσα τε ταὐτῷ γένους ὄντα μὴ ὑπάλληλά ἐς!, καὶ 
- τῷ -» Ϊ᾽, 

ἁπλῶς λέγεται. ταὐτὸ γὰρ δοκεῖ Ἰξωκράτης καὶ Σωκράτης ὅσα ἐν τῷ αὐτῷ γίνει ὄντα διαφορὰν ἔχει, καὶ ὅσα ἐν τῇ 
εἶναι μεσικός" τὸ δὲ Σωκράτης ἀκ ἐπὶ πολλῶν, διὸ ἡ πᾶς ὑσίᾳ ἐναντίωσιν ἔχει. καὶ τὰ ἐναντία ἕτερα τῷ εἴδει ἀλλή- 

, “ “,“ γΚ ΝΝ, σ΄ ἀ ΄,΄ ΒΩ ΄ , ΄ ᾽ "» Σωκράτης λέγεται ὥσπερ πᾶς ἄνθρωπος. καὶ τὼ μὲν ὕτως λων, ἢ πάντα ἢ τὰ λεγόμενα πρώτως, καὶ ὅσων ἐν τῷ 
“ Υ̓ 

λέγεται ταὐτά, τὼ δὲ καθ᾿ αὐτά, ὥσπερ καὶ τὸ ἕν" καὶ 5 τελευταίῳ τοῦ γένους εἴδει οἱ λόγοι ἕτεροι, οἷον ἄνθρωπος 
Ε ἣ - ᾿ ᾿Ξ" “ 

γὰρ ὧν ἡ ὕλη μία ἢ εἴδει ἢ ἀριθμῷ ταὐτὰ λέγεται, καὶ καὶ ἵππος ἄτομα τῷ γῴώει, οἱ δὲ λόγοι ἕτεροι αὐτῶν. καὶ 
ΕΣ ΒΕ ,ὔ Υ ΝΣ, ὁ « ’, ΓΝ, » - Ι “ »ω.» Υ ἕ δὶ ,ὔ ἾΝ δὲ » 
ὧν ἡ ἀσία μία. ὥςε φανερὸν ὅτι ἡ ταυτότης ἑνότης τίς ἐξιν ὅσα ἐν τῇ αὐτῇ ὑσίᾳ ὄντα ἔχει διαφοράν. ταὐτὰ δὲ τῷ 
λ ΄ »“ 2 λα “ ς , -κ ἴδ ν» ἢ ἌΣ Ἢ πλειόνων τῷ εἶναι, ἢ ὅταν χρῆται ὡς πλείοσιν, οἷον ὅταν εἴδει τὰ ἀντικειμένως λεγόμενα τύτοις. 

-“ -“ -» Υ Ν 
λέγῃ αὐτὸ αὑτῷ ταὐτόν" ὡς δυσὶ γὼρ χρῆται αὐτῷ. ἕτερα Πρότερα καὶ ὕςερα λέγεται ἔνια μὲν ὡς ὄντος τιὺς 1] 

λ Ἄ Ὶ Ἀ “ “ ᾿ Ν , ν» 
δὲ λέγεται ὧν ἢ τὰ εἴδη πλείω ἢ ἡ ὕλη ἢ ὁ λόγος τῆς 10 πρώτου καὶ ἀρχῆς ἐν ἑκάστῳ γένει, τὸ ἐγγύτερον ἀρχῆς 

᾿ -“ -“ ΟῚ » “ τ μ᾿] μ ᾿ ὁσίας" καὶ ὅλως ἀντικειμένως τῷ ταὐτῷ λέγεται τὸ ἕτερον. τινὸς ὡρισμένης, ἢ ἁπλῶς καὶ τῇ φύσει, ἢ πρός τι ἢ τοῦ 
Υ ΠῚ -» , Η 

διώφορα δὲ λέγεται ὅσ᾽ ἕτερά ἐστι τὸ αὐτό τι ὄντα, μὴ ἢ ὑπό τινων, οἷον τὼ μὲν κατὰ τόπον τῷ εἶναι ἐγγύτερον κ 
“ ὰ εῚ Ἀ “ Ἀν »"ν ᾿ μόνον ὠριδμῷ, ἀλλ᾽ ἢ εἴδει ἢ γένει ἢ ἀναλογίᾳ. ἔτι ὧν φύσει τινὸς τόπου ὡρισμένου, οἷον τῇ μέσου ἢ τῷ ἐσχάτε, 

ζ Ν έ ) ν» ͵ νσ » ᾽ “͵ΑἭἨ΄ῃ,» ,) Ἁ ν ν ., ν δὲ , “ Ν δὲ δ ἐρον τὸ γένος καὶ τὼ ἐναντία καὶ ὅσα ἔχει ἐν τῇ οὐσίᾳ ἢ πρὸς τὸ τυχόν, τὸ δὲ πορρώτερον ὕστερον. τὰ δὲ κατὰ 
.ν ς ’, Ὑ ,ἷ ΄, ἃ; Ἃ ᾿ Ρ Ν ὲ δ “ ». .-« φΦ ᾽ ὶ ἐγ τὴν ἑτερότητα. ὅμοια λέγεται τά τε παντῃ ταὐτὸ πεπον- 15 χρόνον" τὰ μὲν γὰρ τῷ πορρωτέρω τοῦ νῦν, οἷον ἐπὶ τῶν 
,ἷ Ἁ “ “ 

βότα, καὶ τὰ πλείω ταὐτὸ πεπονθότα ἢ ἕτερα, καὶ ὧν ἡ γενομένων (πρότερα γὰρ τὰ Τρωϊκὰ τῶν Μηδικῶν, ὅτι πορ- 
-“ ΄“- “ -“ “ -»" φ 

ποιότης μία" καὶ καθ᾽ ὅσα ἀλλοίσθαι ἐνδέχεται τῶν ἐναν- ρώτερον ἀπέχει τοῦ νῦν), τὰ δὲ τῷ ἐγγυτέρω τοῦ νῦν, οἷν 
΄ , Ν ’ὔ ν ΠῚ , ΄ ΄, ; 3. κ “ ἣ ,ὔ ὃ ,ὔ Ν , Ἢ ν ᾿ ᾿τίων, τότων τὸ πλείω ἔχον ἢ κυριώτερα, ὅμοιον τέτῳ. ἀντι’ ἐπὶ τῶν μελλόντων" πρότερον γὰρ Νέμεα Πυθίων, ὅτι ξγ' 

κειμένως δὲ τοῖς ὁμοίοις τὼ ἀνόμοια. ύτερον τοῦ νῦν ὡς ἀρχῇ καὶ πρώτῳ χρησαμένων. τὰ ἂ 
᾿ “ ,ὕ 40 ᾿Αντικείμενα λέγεται ἀντίφασις καὶ τἀναντία καὶ τὰ 20 κατὰ κίνησιν τὸ γὰρ ἐγγύτερον τῷ πρώτε κινήσαντος πρό- 

πρός τι καὶ ςέρησις καὶ ἕξις καὶ ἐξ ὧν καὶ εἰς ἃ ἔσχατα, τερον, οἷον παῖς ἀνδρός" ἀρχὴ δὲ καὶ αὕτη τις ἁπλῶς, τὸ 
οἷον αἱ γενέσεις καὶ φθοραί" καὶ ὅσα μὴ ἐνδέχεται ἅμα δὲ κατὼ δύναμιν" τὸ γὰρ ὑπερέχον τῇ δυνάμει πρότεριν, 
παρεῖναι τῷ ἀμφοῖν δεκτικῷ, ταῦτα ἀντικεῖσθαι λέγεται, καὶ τὸ δυνατώτερον" τοίξτον δ᾽ ἐςὶν ὦ κατὰ τὴν προαίρεσιν 

ἢ αὐτὰ ἢ ἐξ ὧν ἐστύ. φαιὸν γὰρ καὶ λευκὸν ἅμα τῷ ἀνάγκη ἀκολουθεῖν θάτερον καὶ τὸ ὕςερον, ὥς ε μὴ κινίντός 
αὐτῷ ὁχ ὑπάρχει" διὸ ἐξ ὧν ἐςὶν ἀντίκειται. ἐναντία λέ: 25 τε ἐκείνα μὴ κινεῖσθαι καὶ κινῖντος κινεῖσθαι" ἡ δὲ πριαΐ 
γεται τά τε μὴ δυνατὰ ἅμα τῷ αὐτῷ παρεῖναι τῶν δια- ρεσις ἀρχή. τὰ δὲ κατὰ τάξιν" ταῦτα δ᾽ ἐςὶν ὅσα τρός 
φερόντων κατὰ γένος, καὶ τὰ πλεῖςον διαφέροντα τῶν ἐν τι ν ὡρισμένον διέξηκε κατὰ τὸν λόγον, οἷον παραστάτης 

τῷ αὐτῷ γένει, καὶ τὰ πλεῖστον διαφέροντα τῶν ἐν ταὐτῷ τριτοςάτου πρότερον, καὶ παρανήτη νήτης᾽ ἔνθα μὲν γὰρ ὑ 
δεκτικῷ, καὶ τὰ πλεῖστον διαφέροντα τῶν ὑπὸ τὴν αὐτὴν κορυφαῖος, ἔνθα δὲ ἡ μέση ἀρχή. ταῦτα μὲν ἦν πρότερα 
δύναμιν, καὶ ὧν ἡ διαφορὰ μεγίστη ἢ ἁπλῶς ἢ κατὰ 80 τοῦτον λέγεται τὸν τρόπον, ἄλλον δὲ τρόπον τὸ τῇ γνώσει 

γένος ἢ κατ' εἶδος. τὰ δ᾽ ἄλλα ἐναντία λέγεται τὰ μὲν πρότερον ὡς καὶ ἁπλῶς πρότερον. τέτων δὲ ἄλλως τὰ κατὰ 

τῷ τὼ τοιαῦτα ἔχειν, τὰ δὲ τῷ δεκτικὰ εἶναι τῶν τοιότων, τὸν λόγον καὶ τὰ κατὰ τὴν αἴσθησιν. κατὰ μὲν γάρ τὸ 

τὰ δὲ τῷ ποιητικὰ ἢ παθητικὰ εἶναι τῶν τοιότων, ἢ ποι- λόγον τὼ καθόλου πρότερα, κατὰ δὲ τὴν αἴσϑησιν τὰ καϑ' 

ὄἕντα ἢ πάσχοντα, ἢ ἀποβολαὶ ἢ λήψεις, ἢ ἕξεις ἢ ςερή- ἕκαστα. καὶ κατὰ τὸν λόγον δὲ τὸ συμβεβηκὸς τοῦ ὅλου 

σεις εἶναι τῶν τοιότων. ἐπεὶ δὲ τὸ ἐν καὶ τὸ ὃν πολλαχῶς 35 πρότερον, οἷον τὸ μουσικὸν τῇ μουσικῷ ἀνθρώπου" οὐ γὰρ 

λέγεται, ὠκολουθεῖν ἀνάγκη καὶ τἄλλα ὅσα κατὰ ταῦτα ἔςαι ὁ λόγος ὅλος ἄνευ τοῦ μέρους. καίτοι ἀκ ἐνδέχεται 
λέγεται, ὥςε καὶ τὸ ταὐτὸν καὶ τὸ ἕτερον καὶ τὸ ἐναντίον, μουσικὸν εἶναι μὴ ὄντος μουσικῇ τινός. ἔτι πρότερα λέγε, 

ὥς᾽ εἶναι ἕτερον καθ᾽ ἑκάςην κατηγορίαν. ἕτερα δὲ τῷ εἴδει ται τὰ τῶν προτέρων πάθη, οἷον εὐθύτης λειότητος" τὸ μὲ 

2. σωκράτης εἶται καὶ σωκράτης μ. Τ΄ ἢ 3. δὲ] γὰρ ΕΤ. 1 ἀ. καὶ εἰ 5. τὰ οπὶ «45, ΠΓ αὑτὰ ὅσα ὥσπερ Ἑ. ἢ τὸ οπι .45}Ε{- ἴ 8. 
ἢ δρίθ πλειόνων οἱ ὡς πλείοσιν οἷα «4. || 9. αὑτῷ] αὐτὸ ΕΗ, 12. δὲ οπι “45. 1} μὴ] καὶ μὴ ΕΡΡ. ᾿Ξ 15. πάντῃ δάἀ “4“}}.} 22. 

οἷον οἵα «4. ἢ 24. καὶ δμῖο ἐξ οπὶ Τ΄ [[ 25. ἀντίκειται τύτοις. ἐναντίας ΕΤ. αὶ 21. τῷ Ε, οτὰ Τ΄ 1 32. τὰ τοιαῦτα] ταῦτα «4. 11 86. 
τῶν τοιύτων τύτων «45. |1 λέγεται πολλαχῶς Τ΄. 

4. ὅσα 45645..} 1. ὅντα οτὰ Τ΄ ᾿ὶ 9. τὰ πρότερα ΕΤ' ᾿ἰ 10. γένει οπὶ «45. ἢ τῷ ΚΈ, ἢ 13. τινὸς τέλος τόπου Τ΄ ἢ 15. τὸ τὴν 
ρώτερον 45, ἢ 416. πρότερον Ἐ.445. Π 17. τὸ ἐγγύτερον Τί τῶ ἐγγύτερον Ε. 19. χρησάμενοι 4), ἢ 20. τὸ] τὼ «45. ἡ 26. τὸ “Μν}1 

28. καὶ αὶ παρανήτη ΕΤ. ὶ 30, τὸ] τῷ Τ΄ 1 32. τὰ οτι ΕΤ. ἢ 836. ὅλος αὐὰ 4555. 



ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤᾺ ΦΎΣΙΚΑ Δ. 

γὰρ γραμμῆς καθ᾿ αὐτὴν πάθος, τὸ δ᾽ ἐπιφανείας. τὰ 
μὲν δὴ ὕτω λέγεται πρότερα καὶ ὕςερα, τὰ δὲ κατὰ φύσιν 
καὶ ὑσίαν, ὅσα ἐνδέχεται εἶναι ἄνευ ἄλλων, ἐκεῖνα δὲ ἄνευ 

ὀμύων μή" ἢ διαιρέσει ἐχρήσατο Πλάτων. ἐπεὶ δὲ τὸ εἶναι 

1019 

τι αὐτῷ ἄλλο δύναμιν τοιαύτην, ἕνα δ᾽ ἐὰν ἔχη μεταβάλ- 
λεῖιν ἐφ᾽ ὁτιοῦν δύναμιν, εἴτ᾽ ἐπὶ τὸ χεῖρον εἴτ᾽ ἐπὶ τὸ βέλ- 
τιον" καὶ γὰρ τὸ φθειρόμενον δυκεῖ δυνατὸν εἶναι φθείρε- 

σθαι, ἢ οὐκ ἂν φθαρῆναι εἰ ἦν ἀδύνατον" νῦν δὲ ἔχει τινὼ 

πολλαχῶς, πρῶτον μὲν τὸ ὑποκείμενον πρότερον, διὸ ἡ 5 διάθεσιν καὶ αἰτίαν καὶ ἀρχὴν τοῦ τοιούτε πάθες. ὁτὲ μὲν 
οὐσία πρότερον, ἔπειτα ἄλλως τὰ κατὰ δύναμιν καὶ κατ᾽ 

ὑτελέχειαν, τὼ μὲν γὰρ κατὰ δύναμιν πρότερα ἐςτ, τὰ 
δὲ κατὰ ἐντελέχειαν, οἷον κατὰ δύναμιν μὲν ἡ ἡμίσεια 

τῆς ὅλης καὶ τὸ μόριον τῷ ὅλου καὶ ἡ ὕλη τῆς ὑσίας, κατ᾽ 

Ἀ , κ Ν νυ “- 
δὴ τὸ ἔχειν τι δυκεῖ, ὁτὲ δὲ τὸ ἐς ερῆσθαι τοιοῦτον εἶναι. εἰ 
δ᾽ « ,ὔ ,ὔ » ,ὔ “ Ὶ [4 ἡ στέρησίς ἐστιν ἔξις πως, πάντα τῷ . ἔχειν ἀν εἴη τι. 

’ ,’ ψ - ΝΣ. ὁμωνύμως δὲ λεγόμενον τὸ ὄν, ὥστε τῷ ἔχειν ἔξιν τινὼ 
Ὶ ᾽ ᾽ὕὔ ΄΄ λ “ κκ Ν ΄ 3 

καὶ ἀρχήν ἐςι δυνατόν, καὶ τῷ ἔχειν τὴν τότου ςέρησιν, εἰ 

ὑτελέχειαν δ᾽ ὕςερον" διαλυθέντος γὰρ κατ᾽ ἐντελέχειαν 10 ἐνδέχεται ἔχειν ςέρητιν. ἕνα δὲ τῷ μὴ ἔχειν αὐτοῦ δύνα- 

ἔξαι, τρόπον δή τινα πάντα τὰ πρότερον καὶ ὕςερον λεγόμενα 
κατὰ ταῦτα λέγεται" τὰ μὲν γὰρ κατὰ γένεσιν ἐνδέχεται 
ἄνευ τῶν ἑτέρων εἶναι, οἷον τὸ ὅλον τῶν μορίων, τὰ δὲ κατὰ 
φθοράν, οἷον τὸ μόριον τοῦ ὅλου. ὁμοίως δὲ καὶ τἄλλα. 

Ἀ» Ν ; ᾿ ἊΨ" ἂν ,ὔ{ γ Ν νῷ μιν ἢ ἀρχὴν ἐν ἄλλῳ ἢ ἄλλο φθαρτικήν. ἔτι δὲ ταῦτω 
πάντα ἢ τῷ μόνον ἂν συμβῆναι γενέσθαι ἢ μὴ γενέσθαι, 

ἢ τῷ καλῶς. καὶ γὰρ ἐν τοῖς ἀψύχοις ἔνεστιν ἡ τοιαύτη 

δύναμις, οἷον ἐν τοῖς ὀργάνοις" τὴν μὲν γὰρ δύνασθαί φασι 
(2 Δύναμις λέγεται ἡ μὲν ἀρχὴ κινήσεως ἢ μεταβολῇς 15 φθέγγεσθαι λύραν, τὴν δ᾽ ὀθέν, ἂν ἥ μὴ εὔφωνος. ἀδυνα- 

ἡ ἐν ἑτέρῳ ἢ ἄτερον, οἷον ἡ οἰκοδομικὴ δύναμίς ἐςιν ὶ οὐχ 
" -»" ᾽ 

ὑχάρχει ἐν τῷ οἰκοδομυμένψῳ" ἀλλ᾽ ἡὶ ἰατρικὴ δύναμις ὗσα 
» Ἐς ἃ  Ὶ »“ 

ὑπάρχοι ἂν ἐν τῷ ἰατρευομένψῳ, ἀλλ’ οὐχ ἢ ἰατρευόμενος. 

ἡ μὲν ἦν ὅλως ἀρχὴ μεταβολῆς ἢ κινήσεως λέγεται δύνα- 

μία δ᾽ ἐςὶ ςέρησις δυνάμεως καὶ τῆς τοιαύτης ἀρχῆς ἄρσις 
[4 [4 ἂν Δ - , Ἀ ) ἕ 

τις οἷα, εἴρηται, ἢ ὅλως ἢ τῷ πεφυκότι ἔχειν, ἢ καὶ ὅτε 

χέφυκεν ἤδη ἔχειν" ὁ γὰρ ὁμοίως ἂν φαῖμεν ἀδύνατον εἶναι 
γεννῶν παῖδα καὶ ἄνδρα καὶ εὐνῦχον. ἔτι δὲ καθ᾽ ἑκατέραν 

μις ἐν ἑτέρῳ ἢ ἕτερον, ἡ δ᾽ ὑφ᾽ ἑτέρε ἢ ἕτερον" καθ᾽ ἣν γὰρ ἢ δύναμίν ἐστιν ἀδυναμία ἀντικειμένη, τῇ τε μόνον κινητικῇ 
τὸ πάσχον κάσχει τι, ὁτὲ μὲν ἐὰν ὁτιοῦν δυνατὸν αὐτό 
φαμεν εἶναι παθεῖν, ὁτὰ δ᾽ ὁ κατὰ πᾶν πάθος ἀλλ᾽ ἀν ἐπὶ 
τὸ βέλτιον. ὅτι ἡ τῷ καλῶς τῦτ᾽ ἐπιτελεῖν, ἢ κατὰ προαΐ- 
βέσιν' ἐνίοτε γὰρ τὸς μόνον ἂν πορευθέντας ἢ εἰπόντας, μὴ 

καὶ τῇ καλῶς κινητικῇ. καὶ ἀδύνατα δὴ τὰ μὲν κατὼ τὴν 
ἀδυναμίαν ταύτην λέγεται, τὰ δ᾽ ἄλλον τρόπον, οἷον δυ- 
νατόν τε καὶ ὠδύνατον. ἀδύνατον μὲν οὗ τὸ ἐναντίον ἐξ 
ἀναγκης ὠληθές, οἷον τὸ τὴν διάμετρον σύμμετρον εἶναι 

» Ἀ δ ᾿ 
καλῶς δὲ ἢ μὴ ὡς προείλοντο, οὔ φαμεν δύνασθαι λέγειν 25 ἀδύνατον, ὅτι ψεῦδος τὸ τοίῶτον, ἶ τὸ ἐναντίον ὁ μένον ἀλη- 

ἢ βαδίζειν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῷ πάσχειν. ἔτι ὅσαι ἕξεις 
καθ' ἃς ἀπαθὴ ὅλως ἢ ἀμετάβλητα καὶ μὴ ῥφδίως ἐπὶ τὸ 
χεῖρον εὐμετακίητα, δυνάμεις λέγονται" κλᾶται μὲν γὰρ 
καὶ συντρίβεται καὶ κάμπτεται καὶ ὅλως φθείρεται οὐ τῷ 

θὲς ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη ἀσύμμετρον εἶναι" τὸ ἄρα σύμμε- 
τρον ὁ μόνον ψεῦδος ἀλλὰ καὶ ἐξ ὠνάγκης ψεῦδος. τὸ δ᾽ 

ἐναντίον τότῳ, τὸ δυνατόν, ὅταν μιὰ ἀναγκαῖον ἢ τὸ ἐναν- 

τίον ψεῦδος εἶναι, οἷον τὸ καθῆσθαι ἄνθρωπον δυνατόν" οὐ 

ἄννασθαι, ἀλλὰ τῷ μὴ δύνασθαι καὶ ἐλλείπειν τινός" 30 γὰρ ἐξ ἀνάγκης τὸ μὴ καθῆσθαι ψεῦδος. τὸ μὲν ὧν δυνα- 

ἐπαθὴ δὲ τῶν τοιότων ἃ μόλις καὶ ἠρέμα πάσχει διὰ δύ- τὸν ἕνα μὲν τρόπον, ὥσπερ εἴρηται, τὸ μὴ ἐξ ἀνάγκης ψεῦ- 
μιν καὶ 'τὸ δύνασθαι καὶ τὸ ἔχειν πῶς. Ἀλεγομώης δὲ δὸς σημαίνει, ἕνα δὲ τὸ ἀληϑὲς εἶναι, ἕνα δὲ τὸ ἐνδεχόμε- 

ἧς δυνάμεως τοσαυταχῶς, καὶ τὸ δυνατὸν ἕνα μὲν τρόπον νὸν ἀληθὲς εἶναι. κατὰ μεταφορὰν δὲ ἡ ἐν τῇ γεωμετρίᾳ 

λεχθήσεται τὸ ἔχον κινήσεως ἀρχὴν ἢ μεταβολῆς (καὶ γὰρ λέγεται δύναμις. ταῦτα μὲν ἵν τὰ δυνατὰ ὁ κατὰ δύνα- 
τὸ στατικὸν δυνατόν τι ἐν ἑτέρῳ ἢ ἕτερον), ἔνα δ᾽ ἐὰν ἔχη 35 μιν. τὰ δὲ λεγόμενα κατὰ δύναμιν πάντα λέγεται πρὸς 

τ; 

Ἵς πάθος καθ᾽ αὑτήν Τι ἢ 2. πρότερα λέγεται Ἐ. Ἰ 4, ἔχρῆτο ΕΤ. ἢ Ἰ. τὼ μὲν -- 10. ὅξερον οπι “ἘΠ. ἢ 11. τρόπον] καὶ τρόπον 

4.51, ἢ δὲ ἘΠ. 1 πρότερα καὶ ὕξερα ἘΣ. ΠΠ 16. καὶ ΕΤ. "᾿ ἢ Τ, ἢ ἃ ἙΕ. Ἰ ἡ οπι 46." ἃ Ε. 1 20. ἢ] ἢ ἢ Ε. ᾿ ἢ] ἢ ἢ ΕΤ. 

31, δυνατὸ} ἢ δυνατὸν Ἐ, ἢ δυτατὸν Τ', τὸ δυνατὸν «45, δυνατὸν δυνατὸν τιᾶτρο Ε. ἢ 22. ἐὰν “45, ὃν Τ᾿ ἢ 23. 3] ἢ Ε.}} 30. κἀν 45.} 
δ4, ἂν μόγις. 45." πάσχη Α45. ἢ 35. τι εἶαι ἐν Τ', 3] ἢ ἢ ΕΤ. 

ἢ. εἰ μὴ ἣν δυνατόν 46, εἰ εἴη ἀδύνατον Τ΄ ἢ 5. διαίρεσιν Τ΄Θ ἃ 6. εἰ δ᾽ ὁ] ἡ δὲ Τ΄ " 7. ἕξις ογὴ “45. 8. ὁμωνύμως δὲ λεγόμενον 
τὸ ὃν Ἐ, ἐμωνήμως λέγομεν τὸ ὅν Τί, εἰ δὲ μὴ τῶ ἔχειν ἕξιν τινὼὶὰ καὶ ἀρχήν ἐς, δυνατὸν ὁμωνύμως «45, ΠΠ τῷ] τὸ ΤΊ, τῷ τε 45.} ἐξιν -- 9. 

ἔχεν οπὶ “5. { 9. τὸ Τ΄ ἢ εἰ -ο 10. ςέρεσιν πὴ Τ΄ 1 14. ἐν οπι “45. ἢ ἢ Τ' ἢ 5 Ε. ᾿ ἄλλου Τ΄ 13. καλοῖς “45. 1 ἐν ἴξιν ΕΥ͂ 

ἍΔ6Ἃ τὰ, φασι δύνασθαι “8, ἢ 16. ἰξὶ οπν Τ'΄ ἢ ἄρνησίς Ἧι. οπι οὐπὶ τις «45. ἢ 18. φαμεν “45, φαίημεν 5: οοἰεγί φαῖεν, ἢ 19, 
Ἢ καὶ ἄνδρα εὐνουχίαν ΤΑΔΓΡῸ Ε. ἴϊὰ Τ΄ ἢ} ἑκατέραν τὴν δύναμίν 44. Π 21. δὲ ΕΤ. 1 23. ἀδύνατον μὲν --- 25, ἀδύνατον ογα Τ. 25. 
ἢ κὰ ἢ ΕΤ. ἢ 28. ἢ οἵη “45, 1 84. πῷ οπι Τ' [ 33. εἶναι] ἤδη Α5ΗΠ. 1 τῇ οἱ 34. τὰ οἵα «45. 
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τὴν πρώτην [μία»]᾿ αὕτη δ᾽ ἐςὶν ἀρχὴ μεταβολῆς ἐν ἄλλῳ τῆς κατὰ τὴν οὐσίαν ποιότητος οὔσης. ἕνα μὲν δὴ τρόπον 

ἧ ἄλλο. τὰ γὰρ ἄλλα λέγεται δυνατὰ τῷ τὰ μὲν ἔχειν τῦτον λέγεται ἡ ποιέτης διαφορὼ ἐσίας, ἕνα δὲ ὡς τὰ ἀκ 
αὐτῶν ἄλλο τι τοιαύτην δύναμιν, τὰ δὲ μὴ ἔχειν, τὰ δὲ νητα καὶ τὼ μαθηματικά, ὥσπερ οἱ ἀριθμοὶ ποιοί τινες, 
ὠδὲ ἔχειν. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἀδύνατα. ὥςε ὁ κύριος ὅρος οἷον οἱ σύνθετοι καὶ μὴ μόνον ἐφ᾽ ἔν ὄντες ἀλλ᾽ ὧν μίμημα 

τῆς πρώτης δυνάμεως ἂν εἴη ὠρχὴ μεταβλητικὴ ἐν ἄλλῳ 5 τὸ ἐπίπεδον καὶ τὸ ςερεόν (ὅτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ ποσάκις πον ἢ 
,, ,ὔ ὰ Ν Ν " , 

ᾧ ἄλλο. ποσάκις ποσάκις ποσοί), καὶ ὅλως ὃ παρὼ τὸ ποσὸν ὑτάρ- 
Α Η͂ »,» , -“«.οὀὠοἤ -“- Ἀ , Ν Φ- “ἃ 

18 Ποσὸν λέγεται τὸ διαιρετὸν εἰς ἐνυπάρχοντα, ὧν ἑκά- χει ἐν τῇ ὁσίῳ" ἐσία γὰρ ἑἱκάςε τὸ ἅπαξ, οἷον τῶν ἐξ ὑχ 
τέρον ἢ ἕκαστον ἦν τι καὶ τόδε τι πέφυκεν εἶναι. πλῆθος ὃ δὶς ἢ τρὶς εἰσὶν ἀλλ᾽ ὃ ὥπαξ' ἐξ γὰρ ἅπαξ ἔξ. ἔτι ὅσα 
μὲν οὖν ποσόν τι ἂν ἀριθμητὸν ἥ, μέγεθος δὲ ἂν μετρητὸν πάθη τῶν κινουμένων οὐσιῶν, οἷον θερμότης καὶ ψυχρότης, 
ἧἦ. λέγεται δὲ πλῆθος μὲν τὸ διαιρετὸν δυνώμει εἰς μὴ συ- το καὶ λευκότης καὶ μελανία, καὶ βαρύτης καὶ κεφότης, καὶ 

νεχὴ, μέγεθος δὲ τὸ εἰς συνεχῆ. μεγέθες δὲ τὸ μὲν ἐφ᾽ ἵν ὅσα τοιαῦτα, καθ᾽ ἃ λέγονται καὶ ἀλλοιίῶσθαι τὰ σώματα 

συνεχὲς μῆκος, τὸ δ᾽ ἐπὶ δύο πλάτος, τὸ δ᾽ ἐπὶ τρία βάθος. μεταβαλλόντων. ἔτι κατ᾽ ἀρετὴν καὶ κακίαν καὶ ὅλως τὸ 
᾿πούτων δὲ πλῆθος μὲν τὸ πεπερασμένον ἀριθμός, μῆκος δὲ κακὸν καὶ ἀγαθόν. σχεδὸν δὴ κατὰ δύο τρόπις λέγοιτ᾽ ἂν 

14 

γραμμή, πλάτος δὲ ἐπιφάνεια, βάθος δὲ σῶμα. ἔτι τὰ τὸ ποιόν, καὶ τούτων ἕνα τὸν κυριώτατον" πρώτη μὲν γὼ 
μὲν λέγεται καθ᾽ αὑτὰ ποσὰ ἅττα, τὰ δὲ κατὰ συμβεβη- 15 ποιότης ἡ τῆς ὑσίας διαφορά. ταύτης δέ τι καὶ ἡ ἐν τοῖς 

κός, οἷον ἡ μὲν γραμμὴ ποσόν τι καθ᾿ ἑαυτό, τὸ δὲ μεσι- ἀριθμοῖς ποιότης μέρος" διαφορὰ γάρ τις ἀσιῶν, ἀλλ᾽ ἃ οὐ 

κὸν κατὰ συμβεβηκός. τῶν δὲ καθ᾿ αὐτὰ τὰ μὲν κατ᾿ κινεμένων ἢ οὐχ ἧ κινόμενα. τὼ δὲ πάθη τῶν κινομένων ἦ 

οὐσίαν ἐςίν, οἷον ἡ γραμμὴ ποσόν τι (ἐν γὰρ τῷ λόγῳ τῷ κινούμενα, καὶ αἱ τῶν κινήσεων διαφοραί. ἀρετὴ δὲ καὶ 
τί ἐςι χέγοντι τὸ ποσόν τι ὑπαρχεὺ, τὰ δὲ πάθη καὶ ἔξεις κακία τῶν παθημάτων μέρος τι’ διαφορὰς γὰρ δηλῦσι τῆς 
τῆς τοιαύτης ἐστὶν οὐσίας, οἷον τὸ πολὺ καὶ τὸ ὀλίγον, καὶ Ὁ κινήσεως καὶ τῆς ἐνεργείας, καθ᾿ ἃς ποῶσιν ἢ πάσχεσι κα’ 

μακρὸν καὶ βραχύ, καὶ πλατὺ καὶ στενόν, καὶ βαθὺ καὶ λῶς ἢ φαύλως τὼ ἐν κινήσει ὄντα" τὸ μὲν γὰρ ὡδὲ δυνά- 
ταπεινόν, καὶ βαρὺ καὶ κοῦφον, καὶ τῶλλα τὰ τοιαῦτα. μενον κινεῖσθαι ἢ ἐνεργεῖν ὠγαθόν, τὸ δ᾽ ὡδὶ καὶ ἐναντίως 

ἔστι δὲ καὶ τὸ μέγα καὶ τὸ μικρόν, καὶ τὸ μεῖζον καὶ μοχϑηρόν. μάλιστα δὲ τὸ ἀγαθὸν καὶ κακὸν σημαίνει τὸ 
ἔλαττον, καὶ καθ᾽ αὑτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα λεγόμενα, τοῦ ποιὸν ἐπὶ τῶν ἐμψύχων, καὶ τύτων μάλις α ἐπὶ τοῖς ἔχντι 
ποσοῦ πάθη καθ᾽ αὑτά" μεταφέρεται μώτοι καὶ ἐπ᾽ ἄλλα 25 προαίρεσιν. 
ταῦτα τὼ ὀνόματα. τῶν δὲ κατὰ συμβεβηκὸς λεγομένων Πρός τι λέγεται τὰ μὲν ὡς διπλάσιον πρὸς ἥμισυ καὶ 15 
ποσῶν τὸ μὲν ὕτως λέγεται ὥσπερ ἐλέχθη ὅτι τὸ μυσικὸν τριπλάσιον πρὸς τριτημόριον, καὶ ὅλως πολλαπλάσιον πρὸς 

ποσὸν καὶ τὸ λευκὸν τῷ εἶναι ποσόν τι ᾧ ὑπάρχωσι, τὰ δὲ πολλοςημόριον καὶ ὑπερέχον πρὸς ὑπερεχόμενον" τὰ δ᾽ ὡς 

ὡς κίνησις καὶ χρόνος" καὶ γὰρ ταῦτα πόσ᾽ ἅττα λέγεται τὸ θερμαντικὸν πρὸς τὸ θερμαντὸν καὶ τὸ τμητικὸν πρὸς τὶ 
καὶ συνεχὴ τῷ ἐκεῖνα διαιρετὰ εἶναι ὧν ἐςὶ ταῦτα πάθη. 3) τμητόν, καὶ ὅλως τὸ ποιητικὸν πρὸς τὸ παθητικόν τὼ δ᾽ 

λέγω δὲ ἀ τὸ κινύμενον ἀλλ᾽ ὃ ἐκινήθη" τῷ γὰρ ποσὸν εναι ὡς τὸ μετρητὸν πρὸς τὸ μέτρον καὶ ἐπιςητὸν πρὸς ἐπιςήμιῃ! 
ἐκεῖνο καὶ ἡ κύησις ποσή, ὁ δὲ χρόνος τῷ ταύταν. καὶ αἰσθητὸν πρὸς αἴσθησιν. λέγεται δὲ τὰ μὲν πρῶτα κατ᾽ 

Τὸ ποιὸν λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ἡ διαφορὰ τῆς ἐσίας, ἀριθμόν, ἢ ἁπλῶς ἢ ὡρισμένως πρὸς αὐτὸς ἢ πρὸς ἕν, οἷν 
οἷον ποιόν τι ἄνθρωπος ζῷον ὅτι δίπεν, ἵππος δὲ τετράπεν᾽ τὸ μὲν διπλάσιον πρὸς ἕν ἀριθμὸς ὡρισμένος, τὸ δὲ πελλι- 

καὶ κύκλος ποιόν τι σχῆμα ὅτι ἀγώνιον, ὡς τῆς διαφορῶς 35 πλάσιον κατ᾽ ὠριθμὸν πρὸς ἕν, ἀχ ὡρισμένον δέ, οἷον τόνδε 

2 εἰ 6. 3] ἢ 5 Ε. Ἰ| 2. τὰ μὶν τῷ ΤΟ αὶ 3. μὴ] τῷ μὴ ΕΤ. 1 8. τε Ε. Τὶ τι οπὶ ΕΣ. 1 13. τὸ οἵα 15. 46. εὐτό 44..} 
17. αὐτὸ 40. 1 419. τι οπὶ ΡΠ". καὶ ἰνυπάρχει ΕΡ. 1 20. τὸ ροβὶ χαὶ οὐχ .4). ἢΠ καὶ τὸ μακρὸν “45, ΠΠ 24. καὶ πλατὺ -- 22. βερὶ 

οπὶ Ε΄. ἢ 21. καὶ βαδὺ καὶ ταπεινόν οπ; “4615. 11 22. καὶ βαρὺ καὶ κοῦφον οἵη Ε᾿. ΠΠ τὰ οπι «46. ἢ 23. τὸ αἰιδγαπι οἷα Τ. ἢ 
τὸ οπὶ Ε,45, ἢ καὶ τὸ ἔλαττον 1). 1] 25. μεταφέρονται 45. { μέντοιγε ΗΠ. 1 27. λέγονται Τ΄ 28. τι ἐνυπάρχυσι Τί ἢ 29. λέγε 

ται Τ. ἢ! 30. ταῦτα] τὰ “45, ἢ πάθη οπι Τ΄ 31. δὴ 7). ἢ 33. αἱ διαφοραὶ “46, ἢ 34, τι] ποι Τ᾿ || 35. ποιῶν Τ'΄ 
1. οὔσης οπὶ Τ΄ ἢ 8. ἀλλ] ἀλλ᾽ ὁ ὃς ἢ τὴς ΤΟ ἢ ἔξ οαὰ 555." 11. ἀ] ὅσα .45.,ΗὮἢ καὶ οπῃρ “46. ἢ 43. δὲ Ζ' ἢ 15. τε 

ΤΑ", ᾿ 117. κιυμίγων Τ΄ 18. αἱ οαχ .45. ἢ 21. ν τῇ κινήσει Τ΄ [Π τὰ --- δυνάμοκ Τ᾿ 23. καὶ τὸ κακὸν ΚΓ. || 26. πρὸς τ 
ἥμισυ «45. ἢ 27. ὅλως τὸ πολλαπλάσιον 15. ἢ πρὸς τὸ πολλοςημόριον ΕΗ". 28. πρὸς τὸ ὑπερεχόμενον Μ᾽. ᾿ 29. τὸ] πρὸς τὸ “4, 
στὰ ΕΤ. 1 τὸ βεουπάυπ), ἰεγίία πὶ, φυδγίατα οὐχ Τ΄ 31. καὶ τὸ ἐπιςητὸν ΤΗΣ, ἢ 33. ὡρισμένον Ἐ.45. ἢ αὐτὸν ἣ πρὸς ἔς ΗΝ} 
84. πρὸς -- πολλαπλώσιον οπὶ Τ΄. ἢ ὡρισμένος ὡρισμένος πρὸς ἔν «43. 
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ᾧ τώδε. τὸ δὲ ἡμιόλιον πρὸς τὸ ὑφημιόλιον κατ᾿ ἀριθμὸν οὗ ἐστὶν ὄψις" καίτοι γ᾽ ἀληθὲς τοῦτο εἰπεῖν" ἀλλὰ πρὸς 
ν, ν» " . ν.» δ ΓΝ ᾿ “ Ἀ ν, Ψ " . « Δ »Ν τρὸς ἀριθμὸν ὡρισμένον" τὸ ἐπιμόριον πρὸς τὸ ὑπεπιμύριν χρῶμα ἢ πρὸς ἄλλο τι τοιοῦτον, ἐκείνως δὲ δὶς ταὐτὸν 

κατὰ ἀόριξον, ὥσπερ τὸ πολλαπλάσιον πρὸς τὸ ἦν. τὸ δ᾽ λεχθήσεται, ὅτι ἔςιν ὄψις ἧ ἐςὶν ἡ ὄψις. τὰ μὲν ἦν καθ᾽ 
ὑπερέχον πρὸς τὸ ὑπερεχόμενον ὅλως ἀόριςον κατ᾽ ἀριθμόν’ ἑαυτὰ λεγόμενα πρός τι τὼ μὲν ὅτω λέγεται, τὰ δὲ ἂν τὰ 
ὁ γὰρ ἀριθμὸς σύμμετρος, κατὰ μὴ σύμμετρον δὲ ἀριθμὸν 5 γένη αὐτῶν ᾧ τοιαῦτα, οἷον ἡὶ ἰατρικὴ τῶν πρός τι ὅτι τὸ 
λέγεται" τὸ γὰρ ὑπερέχον πρὸς τὸ ὑπερεχόμενον τοσοῦτον γένος αὐτὰς ἡ ἐπιστήμη δοκεῖ εἶναι τῶν πρός τι. ἔτι καθ᾽ 

τέ ἐςι καὶ ἔτι" τῦτο δ᾽ ἀόριςον" ὁπότερον γὰρ ἔτυχεν ἔςιν, ὅσα τὼ ἔχοντα λέγεται πρός τι, οἷον ἰσότης ὅτι τὸ ἶσον, 
ἂν ᾿] », “3 ᾿ Ν , , ᾿ τε , ν΄ » Ψ νὰ ν 7, ἥν ὁ ἴσον ἢ οὐκ ἴσον. ταῦτά τε οὖν τὼ πρός τι πάντα κατ᾽ καὶ ὁμοιότης ὅτι τὸ ὅμοιον. τὼ δὲ κατὰ συμβεβηκός, οἷον 
ἀριθμὸν λέγεται καὶ ἀριθμοῦ πάθη, καὶ ἔτι τὸ ἴσον καὶ ἄνθρωπος πρός τι ὅτι συμβέβηκεν αὐτῷ διπλασίῳ εἶναι, 
Ψ ΠῚ »ΨῪ ΄ Ἁ Ν ν ἃ ἂν. ΣΦ Δ ἄν , Ἄν Ω » » » “ν ,! ἥμοιον καὶ ταὐτὸ κατ᾽ ἄλλον τρόπον" κατὼ γὰρ τὸ ἕν λέ- 0τῦτο δ᾽ ἐςὶ τῶν πρός τι" ἢ τὸ λευκόν, εἰ τῷ αὐτῷ συμβέ- 

Ψ ΠΕΡῚ ᾿ ἣν ἃ ΟΝ ᾿ τὰ Ϊ ᾿ ’ὔ “» ΦΦ γεται πάντα. ταὐτὰ μὲν γὼρ ὧν μία ἡ οὐσία, ὅμοια δ᾽ βηκε διπλασίῳ καὶ λευκῷ εἶναι. 
ὧν ἡ ποιότης μία, ἴσα δὲ ὧν τὸ ποσὸν ἕν. τὸ δ᾽ ἣν τοῦ Ὑέλειον λέγεται ἐν μὲν ἧ μὴ ἔςιν ἔξω τι λαβεῖν μηδὲ 16 
᾽ “ » ΝΥ ΄ -“ ’ ὔ ἃ ,ὔ Φ ε Ψ Λλ ἃ... - .“ νΓ ἀριθμῃ ἀρχὴ καὶ μέτρον,. ὥςε ταῦτα μὲν πάντα πρός τι ἕν μόριον, οἷον ὁ χρόνος τέλειος ἑκάςν τος ὃ μὴ ἔςιν ἔξω 
λέγεται κατ᾽ ὠριθμὸν μέν, οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον. τὰ δὲ λαβεῖν χρόνον τινὰ ὃς τούτου μέρος ἐςὶ τοῦ χρόνε. καὶ τὸ 

τοχτικὼ καὶ παθητικὰ κατὼ δύναμιν ποιητικὴν καὶ παθη- 15 κατ᾽ ὠρετὴν καὶ τὸ τῷ εὖ μὴ ἔχον ὑπερβολὴν πρὸς τὸ γένος, 
οἷον τέλειος ἰατρὸς καὶ τέλειος αὐλητής, ὅταν κατὼ τὸ εἶδος δῖ ᾽ ͵ὕ Ν » ’, « ᾿ Ν τικὴν καὶ ἐνεργείας τὰς τῶν δυνάμεων, οἷον τὸ θερμαντικὸν 
τῆς οἰκείας ἀρετῆς μηθὲν ἐλλέίπωσιν. ὕτω δὲ μεταφέροντες τρὸς τὸ θερμαντόν, ὅτι δύναται, καὶ πάλιν τὸ θερμαῖνον 

τρὶς τὸ θερμαινόμενον καὶ τὸ τέμνον πρὸς τὸ τεμνόμενον, καὶ ἐπὶ τῶν κακῶν λέγομεν συκοφάντην τέλειον καὶ κλέ- 
ὡς ἐνεργέντα. τῶν δὲ κατ᾽ ὠριθμὸν ἀκ εἰσὶν ἐνέργειαι ἀλλ΄͵ πτὴν τέλειον, ἐπειδὴ καὶ ὠγαθοὺς λέγομεν αὐτός, οἷον κλέ- 
ἢ ὃν τρόπον ἐν ἑτέροις εἴρηται" αἱ δὲ κατὰ κίνησιν ἐνέργειαι 20 πτὴν ἀγαθὸν καὶ συκοφάντην ἀγαθόν. καὶ καὶ ὠρετὴ τελείω- 
ἐχ ὑπάρχεσιν. τῶν δὲ κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ χρόνες ἤδη 
λέγονται πρός τι, οἷον τὸ πεποιηκὸς πρὸς τὸ πεποιημένον 
καὶ τὸ ποιῆσον πρὸς τὸ ποιησόμενον. οὕτω γὰρ καὶ πατὴρ 
υἱξ λέγεται πατήρ᾽ τὸ μὲν γὰρ πεποιηκός, τὸ δὲ πεπονθός 

σίς τις" ἕκαςον γὰρ τότε τέλειον καὶ οὐσία πᾶσα τότε τε- 
λεία, ὅταν κατὰ τὸ εἶδος τῆς οἰκείας ἀρετῆς μηθὲν ἐλλείπῃ 
μόριον τῷ κατὰ φύσιν μεγέθους. ἔτι οἷς ὑπάρχει τὸ τέλος 
σπουδαῖον, ταῦτα λέγεται τέλεια" κατὰ γὰρ τὸ ἔχειν τὸ 

᾽ν» Ν , ΄ τί ἐξιν, ἔτι ἔνια κατὼ ςέρησιν δυνάμεως, ὥσπερ τὸ ἀδύνα-- 15 τέλος τέλεια. ὥς ἐπεὶ τὸ τέλος τῶν ἐσχάτων τί ἐστι, 
τὸν καὶ ὅσα ὕτω λέγεται, οἷον τὸ ἀόρατον. τὼ μὲν ἦν κατ᾽ 
ὀριθόμὸν καὶ δύναμιν λεγόμενα πρός τι πάντα ἐςὶ πρός τι 
τῷ ὅπερ ἐστὶν ἄλλου λέγεσθαι αὐτὸ ὅ ἐστιν, ἀλλὼ μὴ τῷ 

ἄλλο πρὸς ἐκεῖνο" τὸ δὲ μετρητὸν καὶ τὸ ἐπιστητὸν καὶ τὸ 

ἐπὶ τὰ φαῦλα μεταφέροντες λέγομεν τελείως ἀπολωλέναι 
καὶ τελείως ἐφθάρθαι, ὅταν μηδὲν ἐλλείπῃ τῆς φθορᾶς καὶ 
τοῦ κακῷ ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ ἐσχάτε ἢ. διὸ καὶ ἡ τελευτὴ κατὼ 

μεταφορὰν λέγεται τέλος, ὅτι ἄμφω ἔσχατα. τέλος δὲ 
Ν “ , γ . Ν ΡΞ δανοητὸν τῷ ἄλλο πρὸς αὐτὸ λέγεσθαι πρός τι λέγονται. 30 καὶ τὸ ᾧ ἕνεκα ἔσχατον. τὰ μὲν οὖν καθ᾽ αὐτὰ λεγόμενα 

τό τε γὰρ διανοητὸν σημαίνει ὅτι ἐστὶν αὐτοῦ διάνοια, οὐκ 
μ᾿ ᾿ς .«“ 3 Σ᾽ 
ἔξι δ᾽ ἡ διάνοια, πρὸς τῶτο οὗ ἐςὶ διάνοια" δὲς γὰρ ταὐτὸν 
γ Π ε ᾽ ἐφημένον ὧν εἴη. ὁμοίως δὲ καὶ τινός ἐς!ν ἡ ὄψις ὄψις, ὑχ 

τέλεια τοσαυταχῶς λέγεται, τὰ μὲν τῷ κατὼ τὸ εὖ μηθὲν 
ἐλλείπειν μηδ᾽ ἔχειν ὑπερβολὴν μηδὲ ἔξω τι λαβεῖν, τὰ δ᾽ 

ὕλως κατὰ τὸ μὴ ἔχειν ὑπερβολὴν ἐν ἑκάστῳ γένει μηδ᾽ 

2. ὡρισμένως Τ. ΠΠ 3. ἀορίςυ “48, ἀορίςυς Ε. 1 5. σύμμετρον “48, ἢ μὴ οπι Τ΄ [ἀριθμὸς οὐ “45, ἢ 6. λέγοται Ε4),. ἢ γὰρ] δὲ 
ΑἍὉ. 1 1. καὶ οὐχ “45. {Π ἔτι] ἔτι τῦτο Τὶ Π 8. ἢ δηῖβ ἴσον οτὰ “4᾽. ΠΠ τε οπ ΤῊΣ, || ἅπαντα ΕΤ. ᾿ 10. κατ᾽ οπι “4“ὁ. ἢ 411. 
πάπα ταυτά, τὸ μὲν γὰρ ταυτὸ ὧν 4". 11 ἡ οἵὰ «45. 1] ὅμοια -- 42. μία ροβὲ ἕν Ὁ, ἢ 43. μὲν δὐὰ «45, φυὶ ταῦτα μὲν τὰ πρές τι 

τώτα, 11 15. ποιητικήν τε καὶ Τὶ ἢ 417. καὶ -- 18. θερμαινόμενον τα ΗΠ. || 20. δύναμιν Ε. ἢ 22. πρός] τὰ πρός Υ΄. 1] 23. καὶ ὁ 
πατὴρ Τί καὶ 25. ἔτι δ᾽ ἔα Ἧ5. 1 217. πρός τι δὨΐε τῷ οπὰ Τ᾽. ᾿ 28. ἅπερ Ηὁ. ᾿ 8) ὅπερ ΗὉ. "1 29. τὸ Τ΄ 1] τὸ εχίγεπλαπι οτὰ Κ᾽ 
ΤΟ κ 30. ἄλλα Η5. ᾿Π πρὸς οπὶ “45. ἢ τι ἃ λέγονται (δ. ἢ 341. ὅτι] 2 Τ΄ ᾿ἱ 32. τῶτο) τὸ Ε. 

1, ἐστὶν ἡ ὅὕψις ΣΕ, ἢ γ᾽ κἀά ΣΕ. ᾿| πρὸς τὸ χρῶμα ΕῬ. ἢ 3. ὅτι οαὶ “446, ἢ" ἡὶ ὄψις 5, οπὰ «45, ἢ αὶ οπ Ε5Η3, : 

ὅ. ἡ οπὶ 45, {{|:17. οἷον ἡ ἰσότης 5, ΚΒ 8. οἷον ὁ ἄνθρωπος ΑΗ). 11 10. εἰ} 3 “48. ἢ 412. τὸ τέλειον «44, ἢ" μηδὶν Τί, μηθν 
ἘΠῚῸ 43. ὃ αἀᾶ ΕΤ΄ "ἃ 14. Χρόνον ὡς τοῦτο Τ΄, ᾿ὶ τὸ] τὰ “45. ἢ 15. τῷ οπι 44ΕΡ. ἢ μὴ ἔχοντι δ᾽ “45, οπὶ 7. ἢ 17. ἐλ- 

λίχωση Δὸς Π 20, καὶ κἡὶ -- 21. τις οπὶ “ὁ, ἢ 24. τέλειόν τι καὶ «45. ΠΠ τότε οαὰ “«4". {ΠΟ 24. κατὰ -- 235. τέλεια οτὰ Τ΄. ἢ 24. 
᾿ ἫΝ ἔχειν οσὰ Ε. ἢ} 25. ἐκειδὴ Τ᾿ || 21. ἰλλίπη “43. [Π[|28. τῶ ἰσχάτω “455, τῶν ἰσχάτων Τ΄ ἢ 7] δ᾽ ἢ Ε. 31. τῷ οπι Τ. ἢ 

ν ἢ} ἐὴ ΖΤ'΄ ᾿ 
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εἶναί τι ἔξω, τὼ δὲ ἄλλα ἤδη.κατὰ ταῦτα τῷ ἢ ποιεῖν τι Διάθεσις λέγεται τοῦ ἔχοντος μέρη τάξις, ἢ κατὰ 19 

τοιοῦτον ἢ ἔχειν ἢ ἁρμόττειν τούτῳ ἢ ἁμῶς γέ πως λέγε. τόπον ἢ κατὰ δύναμιν ἢ κατ᾽ εἶδος" θέσιν γὰρ δεῖ τοὰ 
σθαι πρὸς τὰ πρώτως λεγόμενα τέλεια. εἶναι, ὥσπερ καὶ τὔνομα δηλοῖ ἡ διάθεσις. 

47 Πέρας λέγεται τὸ ἔσχατον ἑκάςου καὶ οὗ ἔζω μηθὲν Ἕξις δὲ λέγεται ἕνα μὲν τρόπον οἷον ἐνέργειά τις τοῦ 
ἔςι λαβεῖν πρώτα, καὶ οὗ ἔσω πάντα πρώτου, καὶ ὃ ὧν ἢ 5 ἔχοντος καὶ ἐχομένε, ὥσπερ πρᾶξίς τις ἢ κίνησις" ὅταν γὰρ 

εἶδος μεγέθους ἢ ἔχοντος μέγεθος, καὶ τὸ τέλος ἑκάστου. τὸ μὲν ποιῇ τὸ δὲ ποιῆται, ἔστι ποΐγσις μεταξύ. οὕτω καὶ 

τοῦτον δ᾽ ἐφ᾽ ὃ ἡ κίνησις καὶ ἡ πρᾶξις, καὶ ὑκ ἀφ᾽ δ. ὁτὲ τοῦ ἔχοντος ἐσθῆτα καὶ τῆς ἐχομένης ἐσθῆτος ἔστι μεταξὺ 
δὲ ἄμφω καὶ ἀφ᾽ ἕ καὶ ἐφ᾽ ὅ, καὶ τὸ δ ἕνεκα, καὶ ἡ ὑσίχ ἕξις. ταύτην μὲν ὄν φανερὸν ὅτι οὐκ ἐνδέχεται ἔχειν ἔξιν 
Φ Φ κ᾿ Ἀνὰν ΩΝ εν “ ΄ Ν “ » Υ Ν - } “ὩΣ Γ γ ν ἡ ἑκάςν, καὶ τὸ τί ἣν εἶναι ἑκάςῳ" τῆς γνώσεως γὰρ τῦτο εἰς ἄπειρον γὰρ βαδιεῖται, εἰ τοῦ ἐχομένου ἔς αι ἔχειν τὴν 

πέρας' εἰ δὲ τῆς γνώσεως, καὶ τῷ πράγματος. ὥς: φανε- τὺ ἔξιν. ἄλλον δὲ τρόπον ἔξις λέγεται διάθεσις καθ᾽ ἣν ἢ εὖ 
ρὸν ὅτι ὁσαχῶς τε ἡ ἀρχὴ λέγεται, τοσαυταχῶς καὶ τὸ ἣ κακῶς διάκειται τὸ διακείμενον, καὶ ἢ καθ᾽ αὑτὸ ἢ πρὸς 

Ψ .-“ - ᾿ Ἁ ᾽ Ν ὔὕ Ν Υ͂ φ ς ς χ ,ὔ ᾽ ΄ πέρας, καὶ ἔτι πλεοναχῶς" ἡ μὲν γὰρ ἀρχὴ πέρας τι, τὲ ἄλλο, οἷον ἡ ὑγίεια ἔξις τις" διάθεσις γάρ ἐστι τοιαύτη. 

δὶ πέρας ὁὶ πᾶν ἀρχή. ἔτι ἔξις λέγεται ἂν ἢ μόριον διαθέσεως τοιαύτης" διὰ καὶ 
48 Τὸ καθ᾽ ὃ λέγεται πολλαχῶς, ἦα μὲν τρόπον τὸ ἡ τῶν μερῶν ἀρετὴ ἔξις τίς ἐς ν. 

εἶδος καὶ ἡ οὐσία ἑκάστοϑ πράγματος, οἷον καθὸ ἀγαθός, 15 Πάθος λέγεται ἶνα μὲν τρόπον ποιότης καθ' ἣν ἀλ-2] 
αὐτὸ ὠγαθόν, ἕνα δὲ ἐν ᾧ πρῴτῳ πέφυκε γίγνεσθαι, οἷον λοιοῦσθαι ἐνδέχεται, οἷον τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν, καὶ᾿ 
τὸ χρῶμα ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ. τὸ μὲν οὖν πρώτως λεγόμενον γλυκὺ καὶ πικρόν, καὶ βαρύτης καὶ κουφότης, καὶ ὅσα 
καθὸ τὸ εἶδός ἐστι, δευτέρως δὲ ὡς ἡ ὕλη ἑκάστου καὶ τὸ ἄλλα τοιαῦτα" ἕνα δὲ αἱ τούτων ἐνέργειαι: καὶ ἀλλοιώσεις 

ὑποκείμενον ἑκάστῳ πρῶτον. ὅλως δὲ τὸ καθὸ ἰσαχῶς καὶ ἤδη. ἔτι τύτων μᾶλλον αἱ βλαβεραὶ ἀλλοιώσεις καὶ κιην 
τὸ αἴτιον ὑπάρξει" κατὰ τί γὰρ ἐλήλυθεν ἢ οὗ ἕνεκα ἐλή- 20 σεις, καὶ μάλιςα αἱ λυπηραὶ βλάβαι. ἔτι τὼ μεγέθη τῶν 
λυθε λέγεται, καὶ κατὰ τί παραλελόγισται ἢ συλλελόγι- συμφορῶν καὶ λυπηρῶν πάθη λέγεται. 
ςαι, ἢ τί τὸ αἴτιον τῷ συλλογισμᾷ ἢ παραλογισμᾶ. ἔτι δὲ ἹΣτέρησις λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ἂν μὴ ἔχῃ τι τῷ ἢ 
τὸ καθὸ τὸ κατὰ θέσιν λέγεται, καθὸ ἔςξηκεν ἢ καθὸ βαδί. πεφυκότων ἔχεσθαι, κἀν μὴ αὐτὸ ἢ πεφυκὸς ἔχεν, οἷον 

ἴει" πάντα γὰρ ταῦτα θέσιν σημαίνει καὶ τόπον. ὥςε καὶ φυτὸν ὀμμάτων ἐστερῆσθαι λέγεται. ἕνα δὲ ἄν πεφυκὸς 
τὸ καθ᾽ αὐτὸ πολλαχῶς ἀνάγκη λέγεσθαι. ἣν μὲν γὰρ 25 ἔχειν, ἢ αὐτὸ ἢ τὸ γώος, «μὴ ἔχη, οἷον ἄλλλως ἄνθρωτος ἱ 
καϑ᾽ αὐτὸ τὸ τί ἦν εἶναι ἑκάς ῳ, οἷον ὁ Καλλίας καθ᾽ αὐτὸν τυφλὸς ὄψεως ἐστέρηται καὶ ἀσπάλαξ᾽ τὸ μὲν κατὰ τὸ 
Καλλίας, καὶ τὸ τί ἦν εἶναι Καλλίᾳ" ἕν δὲ ὅσα ἐν τῷ τί γένος, τὸ δὲ καθ᾿ αὐτό. ἔτι ἀν πεφυκὸς καὶ ὅτε πέφυκα 
ἐστιν ὑπάρχει, οἷον ζῷον ὁ Καλλίας καθ᾽ αὑτόν. ἐν γὰρ ἔχειν μὴ ἔχῃ" ἡ γὰρ τυφλότης ςέρησίς τις, τυφλὸς δ᾽ οὐ 

τῷ λόγῳ ἐνυπάρχει τὸ ζῷον" ζῷον γάρ τι ὁ Καλλίας. ἔτι κατὰ πᾶσαν ἡλικίαν, ἀλλ᾽ ἐν ἢ πέφυκεν ἔχειν, ἀν μὴ ἔχῃ. 
δὲ εἰ ἐν αὐτῷ δέδεκται πρώτῳ ἢ τῶν αὐτῇ τινί, οἷον ἡ ἐπι- 30 ὁμοίως δὲ καὶ ἐν ᾧ ἂν ἢ καὶ καϑ' ὃ καὶ πρὸς ὅ, καὶ ὡς ἂν 
φάνεια λευκὴ καθ᾽ αὐτήν, καὶ ζῇ ὁ ἄνθρωπος καθ᾽ αὐτόν: μὴ ἔχῃ πεφυκός. ἔτι ἡ βιαία ἑκάστου ἀφαίρεσις στέρησε 
ἡ γὰρ Ψυχὴ μέρος τι τῇ ἀνθρώπε, ἐν ἢ πρώτῃ τὸ Ὧν. ἔτι λέγεται, καὶ ὁσαχῶς δὲ αἱ ἀπὸ τοῦ ἃ ὠποφάσεις λέγον 
ἧ μή ἐςξιν ἄλλο αἴτιον. τῷ γὰρ ἀνθρώπε πολλὰ αἴτια, τὸ ται, τοσαυταχῶς καὶ αἱ στερήσεις λέγονται" ἄνισον μὲν 
ζῷον, τὸ δίπεν" ἀλλ᾽ ὅμως καϑ' αὑτὸν ἄνθρωπος ὁ ἄνθρω. γὰρ τῷ μὴ ἔχειν ἰσότητα πεφυκὸς λέγεται, ἀόρατον δὲ 

πός ἐςιν. ἔτι ὅσα μένῳ ὑπάρχει καὶ ἢ μόνον" διὸ τὸ κε- 35 καὶ τῷ ὅλως μὴ ἔχειν χρῶμα καὶ τῷ φαύλως, καὶ ἄτιν 

χωρισμένον καθ᾽ αὐτό, καὶ τῷ μὴ ἔχειν ὅλως πόδας καὶ τῷ φαύλες. ἔτι καὶ τῷ 

1. ἵξν -τ ἤδη] ἐξ ὧν τὰ ἄλλα εἴδη Τ΄ [Π| καϑ' αὑτὰ ΕΥ̓͂. ἢ 2. τοιούτω ΕΤ. ᾿ ἄλλως οοάίοεϑ. [Π ἀ, τότε “45. 1 5. καὶ -- πρότιν 
οπὶ ΕΥ͂. ἢ 7. τῶτο Εδ. 1| ὁτὲ] ὅτι Τ. || 8. ἀφ᾽] ὑφ᾽ Τ᾿ 1] 9. καὶ αἀὰ Ε΄". 1} 18. δεύτερον 4581. 1] ἡ ὕλη ὡς ΑΔὉ. 1 19. δὲ καὶ τὸ 

Τ. ἢ 20. ὑπάξχει Εδ. ΠΠ καὶ οἵὰ «45. Π 22. τί] ὅτι ΕΤ. {δὲ αὐὰ 5.45. 1 24. τόπον σημαίνει καὶ θέσιν 15.115. ἢ 26. καϑ' αὑτὸν καλλίς 

δά ,,46,1} 27. καλλίαν ΤΚΙ 29. ἔτι] ἴν 45. 1 31. ζῶον ΕΤ. ἢ! 33. ἔςι τι ἄλλο Ἐ, ἔςιν ἕν τι ἄλλο Τ' 1 85. )ς διότι ὡρισμένον κηργρο Ἐ. 
Δ. κατοὶ τὸν τόπον 445, 11] 3. καὶ οαὶ Ε΄4125. ᾿ὶ ἀ. δὲ ὁπ 55. ἢ 8. ἔχειν τὴν ἕξι ΕΤ. 1 10. ἃ δὐὰ .45. " 11. καὶ οπι Α5} 

13. ἰὰν 4. ἢ τοιαύτη “45. 1 14. τις οὰ Τὶ ἡ 15. πάθος δὲ λέγεται Τ΄, ! 16. τὸ ροβῖ καὶ οτὰ “45. ἢ 20. βλαβεραί ΕΤ. ἢ 21. 
συμφορῶν) ἡδέων Ε.45. ἢ 22, στέρησις μὲν λέγεται Τ᾿ ἢ τῶν μὴ πεφυκότων ΕΤ. 23. ἣν Ἐ. 1 26. τὸ ροβῖ κατὰ δἀὰ ΕΤΗ". ἢ 21. 
δ ΤΟ ἢ 30. καὶ -- ἦ οπν «45. Π καὶ ἰὰν καθ᾿ “43. {Π ἂν οἵα “45, 11 84 εἰ 85 εἱ 86. τῷ] τὸ Α511". ᾿ὶ 84. ἰσότητα οπὰ «4᾽. ἢ 35. 
καὶ τὸ φαύλως Υὶ οἵα ἍΔΕ), ἢ 36. πόδα Τ. : 
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μαιρὸν ἔχειν, οἷον τὸ ἀπύρηνον" τῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ φαύλως πως 
γ »“ νι ς , Ὁ» »,᾿ Ὁ ν»γ ἔχεν. ἔτι τῷ μὴ ῥᾳδίως ἡ τῷ μὴ καλῶς, οἷον τὸ ἄτμητον 

οὐ μόνον τῷ μὴ τέμνεσθαι ἀλλὰ καὶ τῷ μὴ ῥᾳδίως ἢ μὴ 

καλῶς, ἔτι τῷ πάντῃ μὴ ἔχειν" τυφλὸς γὰρ ὁ λέγεται ὁ 
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καὶ ὁ ἀνδριὰς ἐκ τῷ χαλκῖδ" ἐκ τῆς αἰσθητῆς γὼρ ὕλης ἡ 
συνθέτη ἐσία. ἀλλὰ καὶ τὸ εἶδος ἐκ τὴς τοῦ εἴδους ὕλης. 

τὼ μὲν ἦν ὕτω λέγεται, τὰ δ᾽ ἐὰν κατὰ μέρος τι τότων τις 
ὑπάρχη τῶν τρόκων, οἷον ἐκ πατρὸς καὶ μητρὸς τὸ τέινον 

ἑτερόφθαλμος ἀλλ᾽ ὁ ἐν ἀμφοῖν μὴ ἔχων ὄψιν. διὸ οὐ 5 καὶ ἐκ γῆς τὰ φυτά, ὅτι ἔκ τινος μέρους αὐτῶν. ἶνα δὲ 
τῆς ὠγαθὸς ἢ κακός, ἢ δίκαιος ἢ ἄδικος, ἀλλὼ καὶ τὸ 
μεταξύ. 

2. ΣἘΤὸ ἔχειν λέγεται πολλαχῶς, ἕνα μὲν τρόπον τὸ 
ἄγειν κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν ἢ κατὰ τὴν αὐτῷ ὁρμήν, διὸ 

μεθ᾽ ὃ τῷ χρόνῳ, οἷον ἐξ ἡμέρας νὺξ καὶ ἐξ εὐδίας χειμών, 

ὅτι τῦτο μετὰ τῦτο. τύτων δὲ τὼ μὲν τῷ ἔχειν μεταβολὴν 
εἰς ἄλληλα ὅτω λέγεται, ὥσπερ καὶ τὰ νῦν εἰρημένα, τὰ 

δὲ τῷ κατὰ τὸν χρόνον ἐφεξῆς μόνον, οἷον ἐξ ἰσημερίας 
λέγεται πυρετός τε ἔχειν τὸν ἄνθρωπον. καὶ οἱ τύραννοι τὰς 10 ἐγένετο ὁ πλοῦς, ὅτι μετ᾽ ἰσημερίαν ἐγένετο, καὶ ἐκ Διονυ- 
τόλεις καὶ τὴν ἐσθῆτα οἱ ὠἀμπεχόμενοι. ἕνα δ᾽ ἐν ᾧ ἄν 
τι ὑπάρχῃ ὡς δεκτικῷ, οἷον ὁ χαλκὸς ἔχει τὸ εἶδος τοῦ 
Π ,’ Α ΝῚ ,ὔ Ν ο“ 2 ε ΝῚ ’, 

ἐνδριάντος καὶ τὴν νόσον τὸ σῶμα. ἕνα δ᾽ ὡς τὸ περιέχον 

τὸ περιεχόμενα" ἐν ᾧ γάρ ἐστι περιεχόμενόν τι, ἔχεσθαι 

σίων Θαργήλια, ὅτι μετὰ τὰ Διονύσια. 

Μέρος λέγεται ἕνα μὲν τρόπον εἰς ὃ  διαιρεθείη ὦ ὧν τὸ .25 
ποσὸν ὁπωσῶν' ἀεὶ γὰρ τὸ ἀφαιρόμενον τῷ ποσοῦ ἧ ποσὸν 

μέρος λέγεται ἐκείνε, οἷον τῶν τριῶν τὼ δύο μέρος λέγεταί 
,ὔ Υ -»“ -»“Ἢ ΄ ὑπὸ τύτου λέγεται, οἷον τὸ ἀγγεῖον ἔχειν τὸ ὑγρόν φαμεν 15 πως. ἄλλον δὲ τρόπον τὰ καταμετροῦντα τῶν τοιούτων 

Γν, τ ΒΞ 
καὶ τὴν πόλιν ἀνθρώπες καὶ τὴν ναῦν ναύτας" ὕτω δὲ καὶ 

᾿ ᾿. τὸ ὅλον ἔχειν τὼ μέρη. ἔτι τὸ κωλῦον κατὼ τὴν αὑτοῦ 
τ. 3, - ἃ “ -“ , 34 ὁρμὴν τι κινεῖσθαι ἢ πράττειν ἔχειν λέγεται τοῦτο αὐτό, 
οἷδν καὶ οἱ κίονες τὼ ἐπικείμενα βάρη, καὶ ὡς οἱ ποιηταὶ 

μόνον" διὸ τὰ δύο τῶν τριῶν ἔστι μὲν ὡς λέγεται μέρος, 
ἕςι δ᾽ ὡς ὅ, ἔτι εἰς ἃ τὸ εἶδος διαιρεθείη ἂν ἄνευ τῷ ποσῦ, 

καὶ ταῦτα μόρια λέγεται τότ᾽ διὸ τὼ εἴδη τῇ γένες φα- 
" 7 ἃ λ ΄ σὶν εἶναι μόρια. ἔτι εἰς ἃ διαιρεῖταί τι, ἢ ἐξ ὧν σύγκειται 

τὸν 'λτλαντα ποιοῦσι τὸν οὐρανὸν ἔχειν ὡς συμπεσόντ᾽ ἂν Ὦ τὸ ὅλον ἢ τὸ εἶδος ἢ τὸ ἔχον τὸ εἶδος, οἷον τῆς σφαίρας 
ἐπὶ τὴν γῆν, ὥσπερ καὶ τῶν φυσιολόγων τινές φασιν. τοῦ- 
τὸν δὲ τὸν τρόπον καὶ τὸ συνέχον λέγεταμ ἃ συνέχει ἔχειν, 

ὑς διαχωρισθέντα ἂν κατὰ τὴν αὐτοῦ ὁρμὴν ἕκαστον. καὶ 
τὸ ἔν τινε δὲ εἶναι ὁμοιοτρόπως λέγεται καὶ ἑπομένως τῷ 
ἔχε, 

Ἃ τὸ ἔκ τινος ἐαι λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ἐξ οὗ ἐστὶν 
ὡς ὕλης, καὶ τῦτο διχῶς, ἢ κατὼ τὸ πρῶτον γένος ἢ κατὰ 

τὸ ὕστατον εἶδος, οἷον ἔστι μὲν ὡς ἅπαντα τὰ τηκτὰ ἐξ 

ὕδατος, ἔστι δ᾽ ὡς ἐκ χαλκῦ ὁ ἀνδριάς. ἕνα δ᾽ ὡς ἐκ τῆς 

τῆς χαλκῆς ἢ τοῦ κύβου τῇ χαλκῦ καὶ ὁ χαλκὸς μέρος" 
τῦτο δ᾽ ἐςὶν ἡ ὕλη ἐν ἢ τὸ εἶδος. καὶ ἡ γωνία μέρος. ἔτι 

Ὄ (Ἑ » ΄,΄ “ » μά “ , “ τὰ ἐν τῷ λόγῳ τῷ δηλῦντι ἕκαςον, καὶ ταῦτα μόρια τοῦ 
ὅλυ" διὸ τὸ γένος τοῦ εἴδους καὶ μέρος λέγεται, ἄλλως δὲ 

25 τὸ εἶδος τῇ γένες μέρος. 
Ὅλον λέγεται ἧ τε μηθὲν ἅπεςι μέρος ἐξ ὧν λόμται26. 

ὅλον φύσει, καὶ τὸ περιέχον τὰ περιεχόμενα ὥστε ἔν τι 
εἶναι ἐκεῖνα. τοῦτο δὲ διχῶς" ἢ γὰρ ὡς ἕκαςον ἔν, ἢ ὡς 

ἐκ τότων τὸ ἦν. τὸ μὲν γὰρ καθόλε καὶ τὸ ὅλως λεγόμε- 
πρώτης κινησάσης ἀρχῆς, οἷον ἐκ τίνος ἡ μάχη; ἐκ λοι- 30 νον ὡς ὅλον τι ὄν, ὕτως ἐςὶ καθύλυν ὡς πολλὰ περιέχον τῷ 

διρίας, ὅτι αὕτη ἀρχὴ τῆς μάχης. ἕνα δ᾽ ἐκ τὸ συνθέτου 
ἂς τῆς ὕλης καὶ τῆς μορφῆς, ὥσπερ ἐκ τοῦ ὅλου τὰ μέρη 

καὶ ἐκ τῆς Ἰλιάδος τὸ ἔτος καὶ ἐκ τῆς οἰκίας οἱ λίθοι" 

τύλος μὲν γαίρ ἐστιν αὶ μορφή, τέλειον δὲ τὸ ἔχον τέλος. 
τὰ δὲ ὡς 

λ 

ἐκ 

ποδὸς καὶ ἡ 

κατηγορεῖσθαι καθ᾽ ἑκάςνυ καὶ ἐν ἅπαντα εἶναι ὡς ἕκαςον, 

οἷον ἄνθρωπον, ἵππον, θεόν, ὅτι ἅπαντα ζῷα. τὸ δὲ συνε- 
χὲς καὶ πεπερασμένον, ὅταν ὧν τι ἔκ πλειόνων ἥ ἐγυπαρ- 

χόντων, μάλιςα μὲν δυνάμει, εἰ δὲ μή, ἐνεργείᾳ. τούτων 
τῦ μέρυς τὸ εἶδος, οἷον ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ δίς 35 δ᾽ αὐτῶν μᾶλλον τὼ φύσει ἢ τέχνη τοιαῦτα, ὥσπερ καὶ 

συλλαβὴ ἐκ τῷ ςοιχείον (ἄλλως γὰρ τοῦτο), ἐπὶ τῷ ἑνὸς Χέγομεν ὡς οὔσης τῆς ὁλότητος ἑνότητός τινος. 

1. τὸν Τ᾿ Ἱ τῷ Τ΄' ἢ 8. 1] ἃ τῷ ἘΤ. Ἷ ἀ. τὸ ἘΤΑ ἘΠ. ἢ ἔχον ἯὉ. ἢ 6. καὶ τὸ οχὰ 4. ἢ 8. ἔχειν δὲ λέγεται 3, ἢ τρόχον 

οι ΤῊ“. 9. ἄγον Α5. 13. τὰ περιίχοντα 45 Ε5. ᾿ 1λ. τὰ] καὶ «45. }} περιεχόμενόν] περιέχον 455. 1" 11. ἔχει ἘΤ. ἢ 18. αὐτο] 

ταῦτα. 43. ΗΠ 20. ποιοῦσιν ἄτλαντα Δ}. ἢ συμπεσὸν Τ. || 21. καὶ δὐἀὰ “28, 1} Ῥοβὶ φασιν “4 ἄτλας δ᾽ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει κρατερῆς 

ὑτ᾽ ἀνάγκης. Μ᾿ 22. συνχεν ΤῊ. ἢ λέγεται -- ἔχειν] ἔχειν λέγεται ΑΗ. ἢ 24. ὁμοτρόπως ΕΤ. ἢ 29. ὥς “445..} ὡς ογε ΕΤ. ἢ τῦ 

πρώτου κινήσαντος, ΟΥἾ850 ἀρχῆς, ΑΕΔ, || 30. οἷον ἐκ τῆς διάγνόον ἡ μάχη, ὅτι 4 ἘΣ, ἢ 31. αὐτὴ ΤΑ͂Σ, 

4. τῷί οἱὰ «48, }} 2. σύνθετος Τ΄ ἢ 6. εὐδιίας 455, 

δλαιρεδὴ «15. ἢ 19. τὶ οτχὰ “6 ΠΟ 21. καὶ ὁ 

Ι 9. ἐφεξῆς μόνον οπὰ ὝῚ ἢ" 11. τὰ οτα «49, 5 12. διαιρεθῆ Η, 47. 
τοῦ (δ. ἢ 27. τὰ] ἂν καὶ τὸ αὐ. αὶ 29. τὸ ὅλως} ὅλ “4, ἢ 30. τῷ} τὸ Τ΄ καὶ 37. διότι 

ΑΗ1,Ὼ 34. μ5] μὴ καὶ Τ΄ [{ἐντελεχείκ “Ὁ. ἢ 36. ἐλέγομεν “45. ἢ ἑνότητος ὁλότητόφ Τ΄ 

Ος 



1024 ὶ 

ἔτι τοῦ ποσί ἔχοντος ὠρχὴν καὶ μέσον καὶ ἔσχατον, ὅσων 

μὲν μὴ ποιεῖ ἡ θέσις διαφοράν, πᾶν λέγεται, ὅσων δὲ ποιεῖ, 
ὅλον" ὅσα δὲ ἄμφω ἐνδέχεται, καὶ ὅλα καὶ πάντα. ἔστι 

δὲ ταῦτα ὅσων καὶ μὲν φύσις ἡ αὐτὴ μώει τῇ μεταθέσει, ἡ 

δὲ μορφὴ οὖ, οἷον κηρὸς καὶ ἱμάτιον" καὶ γὰρ ὅλον καὶ 
χἂν λέγεται" ἔχει γὰρ ὄμφω. ὕδωρ δὲ καὶ ὅσα ὑγρὰ 
καὶ ἀριθμὸς πᾶν μὲν λέγεται, ὅλος δ᾽ ἀριθμὸς καὶ ὅλον 
ὕδωρ ὁ λέγεται, ἂν μὴ μεταφορᾷ. πάντα δὲ λέγεται, ἐφ᾽ 

ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Δ. 

τῶν σχημάτων γένος τῶν ἐπιπέδων καὶ τὸ ςερεὸν τῶν ςε- 
ρεῶν" ἕκαςον γὰρ τῶν σχημάτων τὸ μὲν ἐπίπεδον τοιονδί, 

τὸ δὲ ςερεέν ἐς! τοιονδί᾽ τοῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ ὑποκείμενον ταῖς 

διαφοραῖς. ἔτι ὡς ἐν τοῖς λόγοις τὸ πρῶτον ἐνυπάρχον, ὃ 

λέγεται ἐν τῷ τί ἐστι τῦτο γένος, οὗ διαφοραὶ λέγονται αἱ 

ποιότητες. τὸ μὲν οὖν γίος τοσαυταχῶς λέγεται, τὸ μὲν 
κατὰ γένεσιν συνεχὰ τῷ αὐτῷ εἴδυς, τὸ δὲ κατὰ τὸ πρῶτον 
κινῆσαν ὁμοειδές, τὸ δ᾽ ὡς ὕλη" οὗ γαρ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ 

»"ο ,ὔ εἷς τὸ πῶν ὡς ἐφ᾽ ἑνί, ἐπὶ τότοις πάντα ὡς ἐπὶ διηρημώνοις: 
,ὔ “- 

ποιότης ἐςί, τῦτ᾽ ἐςὶ τὸ ὑποκείμενον, ὃ λέγομεν ὕλην. ἕτερα 
»“΄᾽΄“ἕ{0- ᾿ 6 ὔ »"ἭἪ φ .« (δι 

πᾶς τος ὁ ἀριθμός, πᾶσαι αὗται αἱ μονάδες. (0 δὲ τῷ γένει λέγεται ὧν ἕτερον τὸ πρῶτον ὑποκείμενον καὶ 

Ἑολοβὲν δὲ λέγεται τῶν ποσῶν οὐ τὸ τυχόν, ἀλλὰ μὴ ἀναλύεται θάτερον εἰς θάτερον μηδ᾽ ἄμφω εἰς ταὐτόν, 

μεριςόν τε δεῖ αὐτὸ εἶναι καὶ ὅλον. τά τε γὰρ δύο οὐ κο- οἷον τὸ εἶδος καὶ ἡ ὕλη ἕτερον τῷ γώει, καὶ ὅσω καθ᾽ ἔτε- 
λοβὰ θατέρου ἀφαιρυμένε ἑνός (οὐ γὰρ ἴσον τὸ κολόβωμα ρον σχῆμα κατηγορίας τοῦ ὄντος λέγεται" τὼ μὲν γὰρ τί 
καὶ τὸ λοιπὸν οὐδέποτ᾽ ἐς ὦ), οὐδ᾽ ὅλως ἀριθμὸς ὑδείς" καὶ ἐς! σημαίνει τῶν ἔντων, τὰ δὲ ποιόν τι, τὰ δ᾽ ὡς διήρηται 

γὰρ τὴν ὑσίαν δεῖ μένειν" εἰ κύλιξ κολοβός, ἔτι εἶναι κύ- 15 πρότερον" ὑδὲ γὰρ ταῦτα ἀναλύεται οὔτ᾽ εἰς ἄλληλα οὗτ᾽ 

λικα" ὁ δ᾽ ἀριθμὸς ὑκέτι ὁ αὐτός. πρὸς δὲ τύτοις κἂν ἀνο- 
μοιομερῆ ἢ, ὁδὲ ταῦτω πάντα" ὁ γὰρ ἀριθμὸς ἔςιν ὃς καὶ 
ἀνόμοια ἔχει μέρη, οἷον δυάδα, τριάδα. ἀλλ᾽ ὅλως ὅσων ψεῦδος, καὶ τούτου τὸ μὲν τῷ μὴ συγκεῖσθαι ἢ ἀδύνατον 
μὴ ποιεῖ ἡ ϑέσις διαφορὰν ὀθὲν κολοβόν, οἷχν ὕδωρ ἢ πῦρ, εἶναι συντεθᾶῆναι, ὥσπερ λέγεται τὸ τὴν διάμετρον εἶαι 

ἀλλὰ δεῖ τοιαῦτα εἶναι ἃ κατὰ τὴν οὐσίαν θέσιν ἔχει. ἔτι Ὦ σύμμετρον ἢ τὸ σὲ καθῆσθαι" τούτων γὰρ ψεῦδος τὸ μὲ 
συνεχῆ" ἡ γὰρ ἁρμονία ἐξ ἀνομοιομερῶν μὲν καὶ θέσιν ἀεί, τὸ δὲ ποτέ ὕτω γὰρ ἐκ ὄντα ταῦτα. τὰ δὲ ὅσα ἐξὶ 
ἔχει, κολοβὸς δὲ οὐ γίνεται. πρὸς δὲ τούτοις ἀδ’ ὅσα ὅλα, μὲν ὄντα, πέφυκε μέντοι φαίνεσθαι ἢ μὴ οἷά ἐςιν ἢ ἃ μ΄ 

ὑδὲ ταῦτα ὁτεῖν Μορίο. φερήσει κολοβά. ᾿ γὰρ δεῖ ὅτε τὰ ἐςιν, οἷον ἡ σκιαγραφία καὶ τὰ ἐνύπνια" ταῦτα γὰρ ἔστι 
κύρια τῆς ὑσίας ὅτε τὰ ὁπεῖν ὄντα" οἷον ἂν τρυπεθη ἡ ἡ κύ' μὦ τι ἀλλ᾽ οὐχ, ὧν ἐμποιεῖ τὴν φωντασίαν. πράγματα 
λιξ, ὁ κολοβός, ἀλλ᾽ ἂν τὸ οὖς ἢ ακρωτήριόν τι. καὶ ὁ 35 μὲν οὖν ψευδῆ οὕτω λέγεταις ἢ τῶ μὴ εἶναι αὐτά, ἢ τῷ 

ἄνθρωπος οὐκ ἐὰν σάρκα ἢ τ σπλῆνα, ἀλλ᾽ ἐὰν ἀκρωτή- τὴν ἀπ᾿ αὐτῶν φαντασίαν μὴ ὄντος εἶναι... λόγος δὲ ψεν- 
ρίον, καὶ τῦτο οὐ πᾶν ἀλλ᾽ ὃ μὴ ἔχει γένεσιν ἀφαιρεθὲν δὴς ὁ τῶν μὴ ὄντων ἢ ψευδής. διὸ πῶς λόγος ψευδὲς τέ 
ὅλον, διὼ τῦτο οἱ φαλακροὶ οὐ κολοβοΐί, ρου ἢ οὗ ἐςὶν ἀληθής, οἷον ὁ τῷ κύκλου ψευδὴς τργγώνον. 

Τέος λέγεται τὸ μὲν ἐὰν ἢ ἡ γώεσις συνεχὴς τῶν τὸ ἑκάςν δὲ λόγος ἔς! μὲν ὡς εἷς ὁ τῷ τί ἣν εἶναι, ἔςι δ᾽ ὡς 
εἶδος ἐχόντων τὰ αὐτό, οἷον λέγεται ἕως ἂν ἀνθρώπων γέ- 30 πολλοί, ἐπεὶ ταὐτό πως αὐτὸ καὶ αὐτὸ πεπονθός, οἷον Σω» 
νος ἥ, ὅτι ἕως ἂν ἧ, ἡ γώεσις συνεχὴς αὐτῶν. τὸ δὲ ἀφ’ κράτης καὶ Σωκράτης μουσικός. ὁ δὲ ψευδὴς λόγος ὀθενός 
ἧ ἄν ὦσι πρώτου κινήσαντος εἰς τὸ εἶναι" ὕτω͵ γὰρ Ἀέγονται ἐςιν ἁπλῶς λόγος. διὸ ᾿Αντισθένης ᾧετο εὐήθως μηθὲν ἀξιῶν 

Ἕλληνες τὸ γένος οἱ δ᾽ Ἴωνες, τῷ οἱ μὲν ἀπὸ Ἕλληνος οἱ λέγεσθαι πλὴν τῷ οἰκείῳ λόγῳ ἕν ἐφ᾽ ἑνός“ ἐξ ὧν συν 
δὲ ἀπὸ Ἴωνος εἶναι πρώτῳ γεννήσαντος. καὶ μᾶλλον οἱ ἀπὸ βαινε μὴ εἶναι ἀντιλέγειν, σχεδὸν δὲ μηδὲ ψεύδεσθαι. ἴςι 
τῷ γεννήσαντος ἢ τῆς ὕλης" λέγονται γὰρ καὶ ἀπὸ τῇ θή- 35 δ᾽ ἕκαςον λέγειν οὐ μόνον τῷ αὐτῷ λόγῳ, ἀλλὰ καὶ τῷ 
λεὸς τὸ γένος, οἷον οἱ ἀπὸ Πύρρας. ἔτι δὲ ὡς τὸ ἐπίπεδον ἑτέρου, ψευδῶς μὲν καὶ παντελῶς, ἔςι δ᾽ ὡς καὶ ἀληθῶς, 

21] 

εἰς ἔν τι. ες 

Τὸ ψεῦδος λέγεται ἄλλον μὲν τρόπον ὡς πρᾶγμαῖϑ' 
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4. ἔχοντος δὲ ἀρχὴν “45. 1] 2. ποιεῖ ἡ] ποιῆ ἡ ἘῪΠῚ 3. πᾶν ἘΤ. 1 5. γὰρ οτὰ Τ. Π 17. ὅλες δὲ] ὁ δὲ πᾶς ὅλος “45. ἢ καὶ] ἢ 4.1 

8. μὴ κατὰ μεταφοράν 48..} 9, ὅσοις “45. ΠΠ τύτοις τὰ πάντα 4. ἢ 12. τε οαι Τ' ἱ δεῖ αὐτὸ οἱ “45. Π 13. ἀφηρημόν Ε. 4}. 

λῶπω ΕδΟ ΠΠ ὅλος 45, }} 15. ἔτ] ἔτι δεῖ ΕΤ. ᾿ 16. ὁμοιομερῆ “45. } 11. 8] ὑδὲ Τ, ᾿ ὡς ΤΑ͂8. {Π 18. ἔσων] ὧν ἘΤ. ἡ 419. δὲ Τ'ὶ 

21. ἀνομοίων 4Ὁ, ἢ 22, ὅλα] ἄλλα ΗΠ. ἢ 23. δεῖ] δὴ “425. ἢ 24. ἑπωσῶν Τ' ἢ ἰὰν «44. ἢ 26. οὐκ ἐὰν] οὐκ ὧν “45. ἢ ἀκρωτήριόν τι καὶ 

ΑΝ, 21. οὔτ᾽ δι 44. 0ὨξΨ ἔχη Ε42. ἢ 29. μὴ} μὲν ὃν 45. 1} ἶ οὔ 41. αὶ 31. ὅτι ἕως] ὁτῶν «46. ἢ" ἢ οι “45. 1] αὐτῶν. σωεχὰς 

40. 32. λέγονται οἱ μὰν ἕλληνες 45, ἢ 33. τῷ] τὸ Τ' ἢ 36. οἱ κἀὰ «45. ἢ] δὲ οπι «45. 
1. Ὑ6 06} τὸ "γος Ἐ. Π ἃ. ὁ ὁγὰ Ὁ. 1 7. τὸ ροβὶ κατὰ οἵχὰ Ε. ἢ 10. ὧν τε ἕτερον Ἐ. Π 11. ἄλλο] ὥὧκ 27... Π 48. ψενδίς 

Τ. 23. καὶ τὼ ἰνύπνια} τὴν φαντασίαν 1. ἡ ας. ζγτως Τ' [ 30. οἱ πολλοὶ Τ. || 31. καὶ Σωκράτης οτὰ .4Ὁ. ἢ 82. ἀνοήτως 315. ἢ 35. 
αὐτῶ Τ, ὃ 36. δ᾽ ἦν ὡς. Τ. 

, 



ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Δ. Ἑ. 

ὥσπερ, τὰ ὀκτὼ διπλάσια τῷ τῆς δυάδος λόγῳ. τὰ μὲν ἦν 
οὕτω λέγεται ψευδῆ, ἄνθρωπος δὲ ψευδὴς ὁ εὐχερὴς καὶ 

Ὶ -“ , ΄, Ἁ » ἊΨ ᾿ ᾽ Ἃ 
προαιρετικὸς τῶν τοιούτων λόγων, μὴ δὲ ἕτερόν τι ἀλλὰ 
δ᾽ αὐτό, καὶ ὁ ἄλλοις ἐμποιητικὸς τῶν τοιούτων λόγων, 
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ἙΕ. 
. Αἱ ἀρχαὶ καὶ τὼ αἴτια ζητεῖται τῶν ὄντων, δῆλον δὲ 

-΄ -ττνΥ ΕΓ, ,ἷ » ε ΄ὔ ,"Ψ» »“ 
0τι Η ὄντα. ἐς! γαρ τι αἰτιοὸν υγιειας καὶ εὐεξίας, καὶ τῶν 

ὅστῳ καὶ τὰ πράγματα φαμεν ψευδῇ ἕἶναι, ὅσα ἐμποιεῖ 5 μαθηματικῶν εἰσὶν ἀρχαὶ καὶ ςοιχεῖα καὶ αἴτια, καὶ ὅλως 
φαντασίαν ψευδῇ. διὸ ὁ ἐν τῷ Ἱππίᾳ λόγος παρακρούεται δὲ πᾶσα ἐπιςήμη διανοητικὴ ἢ μετέχουσά τι διανοίας περὶ 
ὡς ὁ αὐτὸς ψευδὴς καὶ ἀληθής. τὸν δυνάμενον γὰρ ψεύ- αἰτίας καὶ ἀρχάς ἐςιν ἢ ἀκριβεςέρας ἢ ὡπλυςέρας. ἀλλὰ 
σασθαι λαμβάνει ψευδῆ, οὗτος δ᾽ ὁ εἰδὼς καὶ ὁ φρόνι- πᾶσαι αὗται περὶ ἕν τι καὶ γώος τι περιγρωψάμεναι περὶ 
μος' ἔτι τὸν ἑκόντα φαῦλον βελτίω. τοῦτο δὲ ψεῦδος τύτου πραγματεύονται, ἀλλ᾽ ἐχὶ περὶ ὄντος ὡπλῶς ὑδὲ ἢ 
μεμβάνει διὰ τῆς ἐπαγωγῆς (ὁ γὰρ ἑκὼν χωλαίνων τοῦ 10 ὄν, ἀδὲ τῷ τί ἐσιν θένα λόγον ποίδνται" ἀλλ᾽ ἐκ τότου αἱ 
ἄχοντος κρείττων), τὸ “χωλαίνειν τὸ μιμεῖσθαι λέγων, ἐπεὶ μὲν αἰσθήσει ποιήσασαι αὐτὸ δῆλον, αἱ δ᾽ ὑπόθεσιν λα- 

ὧκ χωλὸς ἑκών, χείρων ἴσως, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἤθους, καὶ βῦσαι τὸ τί ἐςιν, ὕτω τὰ καθ᾿ αὐτὰ ὑπάρχοντα τῷ γένει 

οὗτος, περὶ ὅ εἰσιν ὠποδεικνύνσιν ἢ ἀναγκαιότερον ἢ μαλακώτερον. 
Ὁ Συμβεβηκὸς λέγεται ὃ ὑπάρχει μέν τινι καὶ ἀληθὲς διόπερ φανερὸν ὅτι ὑκ ἔςιν ὠπόδειξις ὑσίας ἀδὲ τῇ τί ἐστιν 

ἐτεν, οὐ μόνοι ὕτ᾽ ἐξ ἀνάγκης ὅτ᾽ ἐπὶ τὸ πολύ, οἷον εἴι5 ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπαγωγῆς, ὠλλά τις ἄλλος τρόπος τῆς 

τις ὀρύττων φυτῷ βόθρον εὗρε θησαυρόν. τῆτο τούυν συμ- δηλώσεως. ὁμοίως δὲ ὑδ᾽ εἰ ἔςιν ἢ μή ἐςι τὸ γένος περὶ ὃ 
βιβηκὸς τῷ ὀρύττοντι τὸν βόθρον, τὸ εὑρεῖν θησαυρόν" ὅτε 

ν ν ,» “ -»Ἤ Ὶ ,΄ Ὶ ν»ν Υλν ε ᾿ ν γὰρ ἐξ ἀνάγκης τῦτο ἐκ τότου ἢ μετὰ τῦτο, ἴθ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ 
τολὺ ἄν τις φυτεύῃ θησαυρὸν εὑρίσκει. καὶ μουσικός. γ᾽ 

πραγματεύονται ἀθὲν λέγουσι, διὰ τὸ τῆς αὐτῆς εἶναι δὶα»- 
γοίας τό τε τί ἐςι δῆλον ποιεῖν καὶ εἰ ἔςιν. ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ 

φυσικὴ ἐπιςήμη τυγχάνει ἴσα περὶ γένος τι τῷ ὄντος (περὶ 
ἄν τις εἴη λευκός" ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὅτε ἐξ ἀνάγκης ἴθ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ 22 γὰρ τὴν τοιαύτην ἐςὶν ὑσίαν ἐν ἢ ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως καὶ 

τολὺ τῦτο γίνεται, συμβεβηκὸς αὐτὸ λέγομεν. ὥς᾽ ἐπεὶ 
φψ . , δλνΨ , “ ἴξιν ὑπώρχον τι καὶ τινί, καὶ ἔνια τέτων καὶ πὸ καὶ ποτέ, 

ὅ τι ἂν ὑπάρχῃ μέν, ἀλλὰ μὴ διότι τοδὶ ἣν ἢ νῦν ἢ ἐν- 
ταῦθα, συμβεβηκὸς ἔςαι. ὑδὲ δὴ αἴτιον ὡρισμένον οὐθὲν 

ξάσεως ἐν αὐτῇ), δῆλον ὅτι ὅτε πρακτική ἐςιν ὅτε ποιητική, 
» “ »Ἢ » ἂ»ν͵ ἡ 

τῶν μὲν γὰρ ποιητικῶν ἐν τῷ ποῖῶντι ἡ ἀρχὴ ἢ νῦς ἃ τέ. 
μὴ »“ » χη ἢ δύναμίς τις, τῶν δὲ πρακτικῶν ἐν τῷ πράττοντι ἡ 

προαίρεσις" τὸ αὐτὸ γὰρ τὸ πρακτὸν καὶ τὸ προαιρετόν. 
-" ᾽ »" ᾿ “᾿ 

τὸ συμβεβηκότος ἀλλὰ τὸ τυχόν" τῦτο δ᾽ ἀόριςον. συνέβη 15 ὥστε εἰ πᾶσα διάνοια ἢ πρακτικὴ ἢ ποιητικὴ ἢ θεωρητική,, 
τῳ εἰς Αἴγιναν ἐλθεῖν, εἰ μὴ διὰ τοῦτο ἀφίκετο ὅπως ἐκεῖ 

ἔλθη, ἀλλ' ὑπὸ χειμῶνος ἐξωσθεὶς ἢ ὑπὸ ληςῶν ληφθείς. 
γέγονε μὲν δὴ καὶ ἔςι τὸ συμβεβηκός, ἀλλ᾽ οὐχ ἢ αὐτὸ 
ἀλλ᾽ τ΄ ΄ὦρ7ν ἜΝ: Ἁ ᾿ » “-᾿ λῳ ἕ » ἡ ἕτερον" ὁ γὰρ χειμὼν αἴτιος τῷ μὴ ὅπου ἔκλει ἐλ- 

,ὔ ΕῚ ΓΝ ΝΥ 
ἡ φυσικὴ θεωρητική τις ἀν εἴη, ἀλλὰ θεωρητικὴ περὶ τοί - 

λσ » δυ Ν ἦσθ ᾿ ᾿ δ δ ᾿. λ τον ὃν ὅ ἐς! δυνατὸν κινεῖσθαι, καὶ περὶ οὐσίαν τὴν κατὼ 
Ν ,Ἱ Ἁ Ν λ τὸν λόγον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὁ χωριςὴν μόνον. δεῖ δὲ τὸ τί 

᾽ 
ἣν εἶναι καὶ τὸν λόγον πῶς ἐςὶ μὴ λανθάνειν, ὡς ἄνευ γε 

βιῶ, τῶτο δ᾽ ἣν Αἰἴγινα. λέγεται δὲ καὶ ἄλλως συμβεβη- 30 τότε τὸ ζητεῖν μηθέν ἐςι ποιεῖν. τῶν δ᾽ ὁριζομένων καὶ τῶν 
΄, ς “η ᾿ 

χὸς, οἷον ὅσω ὑπάρχει ἑκάστῳ καθ᾽ αὐτὸ μὴ ἐν τῇ οὐ- 
σίᾳ ὄντα, οἷον. τῷ τριγώνῳ τὸ δύο ὀρθὰς ἔχειν. καὶ ταῦτα 
μὲν ἐνδέχεται ἀΐδια εἶναι, ἐκείνων δὲ οὐθέν. λόγος δὲ τό- 

τί ἐςι τὰ μὲν ὕτως ὑπάρχει ὡς τὸ σιμόν, τὰ δ᾽ ὡς τὸ κοῖ- 
λον, διαφέρει δὲ ταῦτα ὅτι τὸ μὲν σιμὸν συνειλημμώον ἐςὶ.. 
μετὰ τῆς ὕλης" ἔςι γὰρ τὸ μὲν σιμὸν κοίλη ῥίς, ἡ δὲ κοιλό-- 

τοῦ ἐν ἑτέροις. τῆς ἄνευ ὕλης αἰσθητῆς. εἰ δὴ πάντα τὰ φυσικὰ ὁμοίως τῷ 

2. δὲ οπλ Ε΄ 3. μὴ] ἡ 44, 1 4. αὐτό Ἐ, αὐτά 4. ἢ ὁ οπι Τ. ἢ 5. φαμὶν καὶ πράγματα ΕΤ. 1 6. ψευδῆ φαντασίαν 445. ἤ 
ὁ ξοὐϊίδυα ἀδαεῖ. 9. ἑκόντα] εἰδότα “4. ἢ τὰ φαῦλα ΕΤ.45,. || 44. τὸ ρτίυ5 οὐχ .45, 1} 12. εἷς γε χ. Τ΄ 1 43. οὕτως “4᾿, τοῦτο 

ἘΤΟῚ 15. μέντοιγε Τ. ἢ ὅτε δὲ ἐπὶ “45. ἢ 419. 1 δὲ 4. ἢ} 20. ἐκ -- ὑδ᾽ “45, 1 22. τι οπῦ «415. || 25. ἀλλὰ οαι Ε. [Π206. τῷ] τὸ 

ἙΑ4Ὡι ἃ 21. ἢ ὑπὸ Χ. ληφθείς οαὶ ΕἸ. [Π 28. γεγονὼς Τὶ ἢ δὴ οαι Τ' ἢ καὶ] ἢ .45. 1 ἔς ἐπὶ Τ,' Π 29. αἴτιος οπὶ Τ. ᾿ἱ ὅπου} 

ὦ 45. ἢ 30. 5»)] ἐἶναι “45.}} 31. ἑκάςῳ οτὰ Τ΄ ᾿ἱ μὴ] καὶ μὴ Τ᾿ ᾿ 32. οἷον ὥσπερ “45. 

3. δὴ 45, γὰρ ΗΠ. ἢ ἀ. ὑγείας Ε. 8. ὅν 45. Ἴ 17. τῆς τοιαύτης Τ. ἢ 18. τε οὔὰ «45. ἢ καὶ τὸ εἰ ΕἸ, ἢ ἴω ἔξι τῦτο ΕΤ. ἢ 
δι. ἑαυτῇ “46. ἢ 22. ἐν -- 23. πρακτικῶν οπὶ Τ' || 23. πρακτῶν Ἐ. 1 24. ροξὶ γὰρ τὸ Τ' τῶν δὲ πρακτικῶν ἐν τῶ πράττοττι ἡ προαίρε- 

Ἴ τὸ αὐτὸ γὰρ. [τὸ ροβὶ καὶ οπὶ «45, ΠΠ 25. εἰ] ὁ Τί οἷν «45, ἢ 236. φύσις Η73. ἡ φυσικὴ ϑενρητικά οὐ “45 ἢ τοῦτο 4). ᾿ 

28, .] ὡς ὁ ΕΤ, καὶ ὁ ΕΔ, ἢ 30. οὐδέν δ, {Πποιεῖν ἐςξιν Ἐ. ΠΠ τῶν] ἕξι δὲ τῶν ΑΕΔ, οπιΐβδο δ.  »αὶ τῶν οἵα Εδι ἢ" 51. ὅτως 
ὑπάρχει οἵη «45. ἢ 33. μὲν οπι ΚΕ. 1 34. δὲ Τ. 

σρ2 



[ς ἰδοοις τ  πῶν 

᾿ 

“««- ὐαος μ, 

"ὴ 
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σιμῷ λέγονται, οἷον ῥίς, ὀφθαλμός, πρόσωπον, σάρξ, ὀςν, 
ὅλως ζῷον, φύλλον, ῥίζα, φλοιός, ὅλως φυτόν (οὐθενὸς 
γὰρ ἄνευ κινήσεως ὁ λόγος αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἔχει ὕλην), 

δῆλον πῶς δεῖ ἐν τοῖς φυσικοῖς τὸ τί ἐς! ζητεῖν καὶ ὁρίζε- 
᾿Ὶ ,ὔ -“ ΕΣ »" -“ -“ 

σθαι, καὶ διότι καὶ περὶ ψυχῆς ἐνίας θεωρῆσαι τῇ φυσικῖ, 
΄ ὌΝ Ψ »Ὕ Ὁ ). », μ᾿ ᾿" ᾿-:ε Ἅ 
ὕση μὴ ἄνευ τῆς ὕλης ἐςΐν. ὅτι μὲν οὖν ἡ φυσικὴ θεωρη- 

τική τίς ἐςι, φανερὸν ἐκ τότων. ἀλλ᾽ ἔςι καὶ ἡ μαθημα- 

τικὴ θεωρητική, ἀλλ᾽ εἰ ἀκινήτων καὶ χωριστῶν ἐστί, νῦν 
ι Υ . έ ν ὄχ, ᾿ ΝΣ ΔΗ͂Σ ἡ ν- 

ἄδηλον" ὅτιι μέντοι ἔνια μαθήματα ἢ ἀκίνητα καὶ ἢ χωρι- 

Δ οδέρ. ὁ. (( 
έ 

ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑΕ. 

σημαίνει τὸν τρόπον τῦτον" ἔτι παρὰ ταῦτα πάντα τὸ ὃ» 
νάμει καὶ ἐνεργείᾳ" ἐπεὶ δὲ πολλαχῶς λέγεται τὸ ὅν, 

πρῶτον περὶ τῇ κατὰ συμβεβηκὸς λεκτέον, ὅτι ὑδεμίᾳ ἰςὶ 
περὶ αὐτὸ θεωρία. σημεῖον δέ" οὐδεμιᾷ γὰρ ἐπιςήμῃ ἐτε 

5 μελὲς περὶ αὐτοῦ ὅτε πρακτικῇ ὅτε ποιητικῇ ὅτε θεωρητικῇ, 

ὅτε γὼρ ὁ ποιῶν οἰκίαν ποιεῖ ὅσα συμβαίνει ἅμα τῇ οἰκίᾳ 
γινομένῃ" ἄπειρα γάρ ἐστιν" τοῖς μὲν γὰρ ἡδεῖαν, τοῖς δὲ 
βλαβεράν, τοῖς δ᾽ ὠφέλιμον ὑϑὲν εἶναι κωλύει τὴν ποιηθεῖ- 

σαν, καὶ ἑτέραι ὡς εἰπεῖν πάντων τῶν ὄντων" ὧν οὐθενός 
Ν -" .“ Ἁ Ν ,’ στὰ θεωρεῖ, δῆλον. εἰ δέ τί ἐστιν ἀΐδιον καὶ ἀκίνητον καὶ 10 ἐςὶν ἡ οἰκοδομικὴ ποιητική. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἐδ᾽ ὁ γεω- 

χωριςόν, φανερὸν ὅτι θεωρητικῆς τὸ γνῶναι. ὁ μώτοι φυ- 
-“ ᾿Ὶ - ὔ : Λ 5 Δ 

σικῆς γε (περὶ κινητῶν γάρ τινων ἡ φυσική), ὑδὲ μαθημα- 

τικῆς, ἀλλιὼ προτέρας ἀμφοῖν. ἡ μὲν γὰρ φυσικὴ περὶ 
᾽ 7 Α ᾽ , » . .ὖ᾿ Δ “ Γ2 

ἀχώριςα μὲν ἀλλ᾽ ὑκ ἀκίνητα, τῆς δὲ μαθηματικῆς ἔνια 

μέτρης θεωρεῖ τὰ ὕτω συμβεβηκότα τοῖς σχήμασιν, ὑδ᾽ ἐ 
ο , 2 " ,ὔ ͵ ᾽ Ν Ψ Ἃ- ὦ ἕτερόν ἐςι τρίγωνον καὶ τρίγωνον δύο ὀρθὼς ἔχον. καὶ τοτι 

εὐλόγως συμπίπτει" ὥσπερ γὰρ ὀνόματι μόνον τὸ συμβε ᾿ 

βηκός ἐςιν. διὸ Πλάτων τρόπον τινὰ ὁ κακῶς τὴν σοφις!- ὦ 
᾽ Ξ » ᾽ ἥν αν, ὁ μ᾿ ᾿ » -» , περὶ ἀκίνητα μὲν ὁ χωρις ἃ δ᾽ ἴσως, ἀλλ' ὡς ἐν ὕλῃ᾽ ἡ 15 κὴν περὶ τὸ μὴ ὃν ἔταξεν. εἰσὶ γὰρ οἱ τῶν σοφιςὧν λόγοι 

δὲ πρώτη καὶ περὶ χωρις ὡ καὶ ἀκίνητα. ἀνάγκη δὲ πάντα 
᾿Ν .» "ἃ ᾿» , “ “ “ Υ 

μὲν τὰ αἴτια ἀΐδια εἶναι, μάλιςα δὲ ταῦτα" ταῦτα γὰρ 

αἴτια τοῖς φανεροῖς τῶν θείων. ὥστε τρεῖς ἂν «εἶεν φιλοσο- 
φίαι θεωρητικαί, μαθηματική, φυσική, θεολογική. ὁ γὰρ 

περὶ τὸ συμβεβηκὸς ὡς εἰπεῖν μάλιστα πάντων, πότερον 

ἕτερον ἢ ταὐτὸν μουσικὸν καὶ γραμματικόν, καὶ μουσικὸς 

Κορίσκος καὶ Κορίσκος, καὶ εἰ πῶν ὃ ὧν ἧ, μὴ ἀεὶ δέ, γέ 
ὙΦ ν » Ν Υ Ν ᾿ 

γόνεν, ως εἰ μύσικος ων γραμματικὸς γέγονε, καὶ γραμρ 

Υ Ψ ᾿ “ ’ ν ἃ ΄ γ , ἄδηλον ὅτι εἴ που τὸ θεῖον ὑπάρχει, ἐν τῇ τοιαύτῃ φύσει 20 ματικὸς ὧν μυσικός, καὶ ὅσοι δὴ ἄλλοι τοίστοι τῶν λόγων 
«2 . Ὶ τὴ , Δ ῸΝ , " ὑπάρχει" καὶ τὴν τιμιωτάτην δεῖ περὶ τὸ τιμώτατον γένος 
εἶναι. αἱ μὲν ὃν θεωρητικαὶ τῶν ἄλλων ἐπιςημῶν αἱρετώ- 

᾿ γ 
τεραι, αὕτη δὲ τῶν θεωρητικῶν. ἀπορήσειε γὰρ ὧν τις πό- 

τερόν ποθ᾽ ἡ πρώτη φιλοσοφίᾳ καθόλν ἐς ν, ἢ περί τι γέ- 

εἰσίν" φαύεται γὰρ τὸ συμβεβηκὸς ἐγγύς τι τῷ μὴ ἕντο, 
δῆλον δὲ καὶ ἐκ τῶν τοιούτων λόγων" τῶν μὲν γὰρ ἄλλιν 
φρόπον ὄντων ἔστι γένεσις καὶ φθορά, τῶν δὲ κατὰ συμβε- 
βηκὸς ἀκ ἔςιν. ἀλλ᾽ ὅμως λεκτέον ἔτι περὶ τοῦ συμβεβη" 

᾿ ΄, ν : ΑΕ δ νος. καὶ φύσιν τινὼ μίαν. οὐ γὰρ ὁ αὐτὸς τρόπος οὐδ᾽ ἐν 25 κότος ἐφ᾽ ὅσον ἐνδέχεται, τίς ἡ φύσις αὐτοῦ καὶ διὰ τσ 
ταῖς μαθηματικαῖς, ἀλλ᾽ ἡ μὲν γεωμετρία καὶ ἀςρολογίω 

,ὔ ὔ ἢ « Δ ΄Λ “ ΄ » ν 

περί τινα φύσιν εἰσίν, ἡ δὲ καθόλου πασῶν κοινή. εἰ μὲν 
᾿ 4 τ΄}ᾺᾺῪῪναυη ,Ἤ ς 2 Ν Ν Ψ ,ὔ ε 

ὃν μή ἐς τις ἑτέρα ἐσία παρὰ τὰς φύσει συνεςηκυίας, ἡ 
ἂ ᾽ ΓΙ ᾿ ᾽ 

φυσικὴ ἀν εἴη πρώτη ἐπιςήμη" κεἰ δ᾽ ἐς τις ὑσία ἀκίνητος, 

», ἢ 

αἰτίαν ἐςίν" ἅμα γὰρ δῆλον ἴσως ἔςωι καὶ διὰ τί ἐπιςημὴ 
"κα ΟΣ ΦΌΥΝ ΣΡ νι τ, οὐ 
ὅκ ἔςιν αὐτῇ. ἐπεὶ οὖν ἐςὶν ἐν τοῖς σι τὼ μὲν ἀεὶ ὠσαυ- 

τὼς ἔχοντα καὶ ἐξ ἀνάγκης, οὐ τῆς κατὼ τὸ βίαιον λεγν" 
᾽ δὰ “ ᾽ 

μένης ἀλλ᾽ ἣν λέγομεν τῷ μὴ ἐνδέχεσθαι ἄλλως, τὼ ὃ 
αὕτη προτέρα καὶ φιλοσοφία πρώτη, καὶ καθόλου οὕτως 30 ἐξ ἀνάγκης μὲν ἐκ ἔςιν ὑδ᾽ ἀεί, ὡς δ᾽ ἐπὶ τὸ πολύ, αὖτη 

ὅτι πρώτη" καὶ περὶ τῷ ὄντος ἢ ὄν, ταύτης ἂν εἴη θεωρῆσαι, 

καὶ τί ἐςι καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἣ ἣν. : 
᾿Αλλ ἐπεὶ τὸ ὃν τὸ ἁπλῶς λεγόμενον λέγεται πολ- 

λαχῶς, ὧν ἕν μὲν ἦν τὸ κατὰ συμβεβηκός, ἕτερον δὲ τὸ 

2 

ἀρχὰ καὶ αὕτη αἰτία ἐστὶ τῷ εἶναι τὸ συμβεβηκός" ὃ γάρ 

ἂν ἧ μήτ᾽ ἀεὶ μήθ' ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τοῦτό φαμεν συμβε 
βηκὸς εἶναι. οἷον ἐπὶ κυνὶ ἀν χειμὼν γένηται καὶ ψῦχος, 
τῦτο συμβῆναί φαμεν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀν πνῖγος καὶ ἀλέα, ὅτι 

μ᾿ τ: »" “ - γ ὡς ἀλυϑές, καὶ τὸ μὴ ὃν ὡς τὸ ψεῦδος, παρὰ ταῦτα δ᾽ 35 τὸ μὲν ἀεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τὸ δ᾽ οὔ, καὶ τὸν ἄνθρωτον 
»"» Ἁ ἐστὶ τὰ σχήματα τῆς κατηγορίας, οἷν τὸ μὲν τί, τὸ δὲ λευκὸν εἶναι συμβέβηκεν (ὅτε γὰρ ἀεὶ ὅθ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ), 

, Ἁ δ “ἢ “ Ἂς 3 

ποιόν, τὸ δὲ ποσόν, τὸ δὲ ποῦ, τὸ δὲ ποτέ, καὶ εἴ τι ἄλλο ζῷον δ᾽ ὁ κατὰ συμβεβηκός. καὶ τὸ ὑγιάζειν δὲ τὸν οἶκον 

1, ὀςῶν οπι Τ. Ἱ 2. οὐδὶν ὅσον γὰρ Τ. ᾿ 38. ἀὰ εἰ ἅ. δῆλον οπχὶ «45, ἢ 7. τίς αὐά 45}, φανερὸν] δέλον 47}, ἢ 8. ἰςῆ ἔτι ΤΙ 

ἄδηλον νυν Εῤ. ἢ 9. μέντοι] μὲν ἦν ΤΕ. 1- 10. τί οπὶ ΣΦ , ΠΠ ἀκίνητον καὶ ἀΐδιον ἘΤ. ᾿ 12, μαθηματικῆς γε ἀλλ᾽ ἑτέρας προτέρας «45, Ι 15. 

ὡς οἵη Τ΄ ᾿ 17. μὲν οἷν ΕΆ. || εἶναι οπὶ ΕΚ’, 1 18. θείων] αἰσθητῶν Τ. ἢ 21. δεῖ] ἀὴ “15, 1} 25. τοὶ δβὰὰ 2. } 21. 5] ἱκώπ 

ἘΤ. ᾿ἰ 5ς καὶ πᾶον τς Ε. 11] 30. καὶ ἡ φιλοσοφία Τ. ᾿ὶ 33. λέγεται καὶ πολλαχῶς ΤΠ. 11 35. τὸ ροξὶ ὡς ογὰ Ἐ. ἢ 37. τὸ δὲ ποσὸν οπὶ Τ.' 

2. καὶ τὸ ἐνεργείᾳ “αἰ. ἢ, ἐπειδὴ ΕΤ. 1} 3. περὶ αὐτό ἐςι ΕΤ. 1 10. δὲ οτὰ Τ' ! 11. ϑεωρεῖ ροβὶ σχήμασιν ΒΡΟΙΡΟ, ἃ 12. κὰ 
τρίγωνον οὔη 3. ἢ 13. ὄνομά τι ,7ι. 1 47. καὶ 4.1 ἢ γρ. «4, ἢ 18. καὶ Κορίσκος οαχ Ε. || 25. ὅσων Τ. 26. ἴσως] εἴγ᾽ Τί, οτὰ 

ΜΠ. 1 29. τῷ] τὸ ΤΗ͂. 1 32. εἶναι συμβεβηκός Ἧ8. , 33. ψῦχος] πάγος 5. 1 37. καὶ τὸ τὸν οἰκοδόμον ὑγείαν ποιῆσαι κι ἘΤΗ͂Σ. 



α.Ἴ0, Ἴζριε (δ, γιὸ ἀπιξήμη!. τὲ Φυμϑ 230 ἑηκορς κδν τὰ ἐχνη-. 
ΠΥ] «ία .9 2. - “Ὧ [ὩΣ δὲ μι σνὰ ἐφ 4"), Ή ΣΚΝὶ ΄ 

ΤΩΝ ΜΕΤΑ Τὰ ΦΥΣΙΚΑΕ.. ᾿᾿ “. 402] 

δόμον κατὰ συμβεβηκός, ὅτι ὁ πέφυκε τῦτο ποιεῖν οἰκοδό- ἀπὸ πεπερασμένε χρόνε ἥξει ἐπὶ τὸ νῦν. ὥς ε ὅδε ἀποθα- 
μὺς ἀλλ᾽ ἰατρός, ἀλλὰ συνέβη ἰατρὸν εἶναι τὸν οἰκοδόμον. νεῖται νόσῳ ἢ βίᾳ, ἐάν γε ἐξέλθῃ" τοῦτο δὲ ἐὰν διψήσῃ" 
καὶ ὀψοποιὸς ἡδονῆς ςοχαζόμενος ποιήσειεν ἂν τι ὑγιεινόν, τῦτο δὲ ἐὰν ἄλλο" καὶ οὕτως ἥξει εἰς ὃ νῦν ὑπάρχει, ἃ εἰς 
ἀλλ᾽ οὐ κατὰ τὴν ὀψοποιητικήν" διὸ συνέβη φαμέν, καὶ τῶν γεγονότων τι" οἷον ἐὰν διψήσῃ" «τοῦτο δ᾽ εἰ ἐσθίει δρε- 
ἕξιν ὡς ποιεῖ, ἁπλῶς δ᾽ ὅ. τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἐνίοτε δυ- 5 μέα᾽" τῦτο δ᾽ ἦτοι ὑπάρχει ἢ οὔ" ὥς ἐξ ἀνάγκης ὠποθα- 

, ΝΑ, ὁ Ἑ { .“ ᾽.} 7 , »Φὰ ΄, -»Ἤ Δ,» ᾽ ΟΥ ε ὔ δὲ ΡΞ: δ 5 ᾽ νάμεις εἰσὶν αἱ ποιητικαΐ, τῶν δ᾽ ὁδεμία τέχνη ὑδὲ δύναμις νεῖται ἢ Ὧς ἀποθανεῖται. ὁμοίως δὲ κἀν ὑπερκηδήσῃ τις εἰς 
᾿ Ἕ - Ν Ν ἈΝ ὰ , ν έ ᾽ν ΄ .- ὃ, ς- ἄν “ ἔ: ὡρισμένη" τῶν γὰρ κατὰ συμβεβηκὸς ὄντων ἢ γινομένων τὰ γένομενα, ὁ αὐτὸς λόγος" ἤδη γὰρ ὑπάρχει τοῦτο ἕν 

ν Ψ, » Ἁ ΄, δ᾽»» ἮΝ, Ὁ ΄ ΄ ΝῚ Ν , Η ν» Κ Υ ,ἷ Ψ Ἁ 
: χαὶ τὸ αἰτιόν ἐξι κατὰ συμβεβηκός. ὥς ἐπειδὴ οὐ πάντα τινι, λέγω δὲ τὸ γεγονός. ἐξ ἀνάγκης ἄρα πάντα ἔςαι τὰ 

2 ᾿ ᾽ , Κ Ὶ ζεὶ λιν . ἃ ΄, ᾽ ΝΝ Ν » »ὕ «. ἥν Σ - Ν “ .- ἢ “ ἐστὶν ἐξ ἀνάγκης καὶ ἀεὶ ἢ ὄντα ἢ γινόμενω, ἀλλὰ τὰ ἐσόμενα, οἷον τὸ ἀποθανεῖν τὸν ζῶντα" ἤδη γάρ τι γέγονεν, 
“ »»ν ᾽ ἃ 

πλεῖζα ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἀνάγκη εἶναι τὸ κατὰ συμβεβη- το οἷον τὰ ἐναντία, ἐν τῷ αὐτῷ σώματι" ἀλλ᾽ εἰ νόσῳ ἢ βίᾳ, 
κὸς ὄν" οἷον ὅτ᾽ ἀεὶ ὅθ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὁ λευκὸς μουσικός οὔπω, ἀλλ᾽ ἐὰν τοδὶ γένηται. δῆλον ἄρα ὅτι μέχρι τινὸς 

ἐξιν, ἐπεὶ δὲ γίγνεταί ποτε, κατὰ συμβεβηκὸς ἔςαι. εἰ δὲ βαδίζει ἀρχῆς, αὕτη δ᾽ οὐκέτι εἰς ἄλλο. ἔςαι οὖν ἡ τοῦ 

] μή, πάντ᾽ ἔςαι ἐξ ἀνάγκης. ὥςε ἡ ὕλη ἔσται αἰτία ἡ ἐν- ὁπότερ᾽ ἔτυχεν αὕτη, καὶ αἴτιον τῆς γενέσεως αὐτῆς ἄλλο 
διχομένη παρὰ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἄλλως τῷ συμβεβηκό- ἐθέν. ἀλλ᾽ εἰς ἀρχὴν ποίαν καὶ αἴτιον ποῖον ἡ ἀναγωγὴ ἡ 
τος. ἀρχὴν δὲ τηνδὶ ληπτέον, πότερον ὑθέν ἐςιν ἴτ᾽ αἰεὶ ὅθ᾽ «5 τοιαύτη,. πότερον ὡς εἰς ὕλην ἢ ὡς εἰς τὸ ἦ ἕνεκα ἢ ὡς εἰς 

ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, καὶ τοῦτο ἀδύνατον. ἔστιν ἄρα τι παρὰ τὸ κινῆσαν, μάλιςα σκεπτέον. 

ά.- ᾶ , Τὸ ὀίιτοογ- Κουτὸς το, συμῦεϑηκος -ὶ - “1: ἣ Ὅλη «αὐτίες τ τῷ στα εἴα, νον 

ἐσεν- ὃ ὧν οί κως 

ταῦτα τὸ ὁπότερ᾽ ἔτυχε καὶ κατὰ συμβεβηκός. ὠλλὰ πό- Περὶ μὲν οὖν τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς ὄντος ἀφείσθω" ά 
τερὸν τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τὸ δ᾽ ἀεὶ οὐθενὶ ὑπάρχει, ἢ ἐστὶν διώρισται γὰρ ἱκανῶς. τὸ δὲ ὡς ἀληθὲς ὄν, καὶ μὴ ὃν ὡς 

: ἅττα ἀΐδια, περὶ μὲν οὖν τούτων ὕςερον σκεπτέον, ὅτι δ᾽ ψεῦδος, ἐπειδὴ πρὶ σύνθεσίν ἐς: καὶ διαίρεσιν, τὸ δὲ σύνο- 

ΐ : ἐπιρήμη οὐκ ἔςι τὸ συμβεβηκότος φανερόν" ἐπιςήμη μὲν Ὁ λον περὶ μερισμὸν ἀντιφάσεως. τὸ μὲν γὰρ ἀληθὲς τὴν 
Ἰὰρ πᾶσα Ά τοῦ ἀεὶ ἢ τοῦ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. πῶς γὰρ ἢ κατάφασιν ἐπὶ τῷ συγκειμένῳ ἔχει, τὴν δ᾽ ἀπόφασιν ἐπὶ 
μαθήσεται ἢ διδάξει ἄλλον; δεῖ γὰρ ὡρίσθαι ἢ τῷ ἀεὶ ἢ τῷ διῃρημένῳ, τὸ δὲ ψεῦδος τύτε τῷ μερισμὰ τὴν ἀντίφα- 
τῷ ὡς ἐπὶ τὸ πολυ, οἷον ὅτι ὠφέλιμον τὸ μελίκρατον τῷ σιν. πῶς δὲ τὸ ἅμα ἢ τὸ χωρὶς νοεῖν συμβαίνει, ὦλλος 
τυρέττοντι ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. τὸ δὲ παρὰ τῦτο ὑχ ἔξει χέ- λόγος. λέγω δὲ τὸ ἅμα καὶ τὰ χωρὶς ὥςε μὴ τὸ ἐφεξῆς 
ιν, πότε ὅς οἷον νυμηνίᾳ" ἢ γὰρ ἀεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ )ς ἀλλ᾽ ἦν τι γίγνεσθαι" ὁ γάρ ἐς! τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληθὲς 
τὸ τῇ νεμηνίᾳ" τὸ δὲ συμβεβηκός ἐςι παρὰ ταῦτα. τί μὲν ἐν τοῖς πράγμασιν, οἷον τὸ μὲν ὠγαθὸν ἀληθές, τὸ δὲ κω- 
οὖν ἐξὶ τὸ συμβεβηκὸς καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν, καὶ ὅτι ἐπιςξήμη κὸν εὐθὺς ψεῦδος, ἀλλ᾽ ἐν διανοίᾳ" περὶ δὲ τὰ ἁπλᾶ καὶ 

ἐκ ἔςιν αὐτῷ, εἴρηται. τὰ τί ἐςιν ὑδ᾽ ἐν τῇ διανοίᾳ. ὅσα μὲν ἕν δεῖ θεωρῆσαι περὶ 

δ Ὅτι δ᾽ εἰσὶν ἀρχαὶ καὶ αἴτια γεννητὰ καὶ φθαρτὰ τὸ ὕτως ὃν καὶ μὴ ὄν, ὕςερον ἐπισκεπτέον. ἐπεὶ δὲ ἡ συμ- 
ἄνευ τοῦ γίγνεσθαι καὶ φθείρεσθαι, φανερόν. εἰ γὰρ μὴ 30 πλοκή ἐστιν καὶ ἡ διαίρεσις ἐ ἐν διανοίῳ ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς 
τοῦτ᾽, ἐξ ἀνάγκης πάντ εἶν, εἰ τῷ ήνέμον, καὶ Φθηρῆς πράγμασι, τὸ δ᾽ οὐτῶς ὃν ἕτερεν ἦν τῶν κυρίως (ἢ γὰρ τὸ 

μόν μὴ κατὰ συμβεβηκὸς αἴτιόν τι ἀνάγκη εἶναι. πότερον τί ἐστιν ἢ ὅτι ποιὸν ἢ ὅτι ποσὸν ἢ εἴ τι ἄλλο συνάπτει ἢ 

γὰρ ἔσται, τοδὶ ἢ οὔ; ἐάν γε τοδὶ γένηται" εἰ δὲ μή, οὔ. ἀφαιρεῖ ἡ διάνοια), τὸ μὲν ὡς συμβεβηκὸς καὶ τὸ ὡς ὠλην 

το δὲ ἄλλο. καὶ ὕτω δῆλον ὅτι ἀεὶ χρόνου ἀφαιρουμένον ϑὲς ὃν ἀφετέον. τὸ γὼρ αἴτιον τοῦ μὲν ὠόριστον, τῷ δὲ τῆς 

4. κατὰ συμβεβηκός] συμβεβηκός Ἐ, συμβέβκκεν Τ. ' 3. ἡδονῇ «45. ἢ τοῦ ΕΗ, ΠΠ ὑγίειαν ΗΔ, ἢ 5. ἄλλαι ΤΆ 3. ἢ νώτε 

οα ΛΗ. 7. γενομένων 45. { 8. πὲ 45. ἢ 41. ὅτ} τῦτ' Τ. ἵ πολὺ ἀνάγκη ὁ Τ΄ ἢ 18. πάντες τε ἰξ Τ. ἢ ἴςαι ἡ ὕλη 41, 

᾿ ὕλη ἰσὶν 75. }} αἰτία ροϑὶ 14. συμβεβηκότος “41. Ὦἢἡ 14. τὸ Ροϑι ἐπὶ οπὶ «8. 1} ἄλλως οπὶ 451. 1 15. τὴν δὲ 515. "1 16. ἽΝ 
ἢ 45. 1 49. ἐπισκεπτέον Τ΄ Π 21. πᾶσα] ὃν ἢ πᾶσα Τ'. ΠΤ γὰρ ἂν ἢ Ἐ. 1 23. ὅτι] τί Τ.΄ [] τῶ πυρέττοντι τὸ μελίκρατον Τ΄. ἢ 25. Κα 
4Ε᾿ ἢ 26. τὸ ἀπε τῇ αὐἠὰ ΒΕΔ. ἢ 28. αὐτῷ ὑκ ἔςιν δ. ἡ 29, ἯΜΠΕ Ἐπ. ᾿ὶ 30. καὶ φθείρεσθαι οἷα Ρ. 32. μὴ οἱχ .8. κα 8, 

Ὑ οτὰ Ἧι. 1 34. 295 τύτου πιαγρο Ε΄. ᾿ὶ ἄλλου Τ'. 

ἅ, χρόνα οπὶ δ᾿. {[|Ο2.. τοῦτο -- διψήσῃ οαὶ ὍΕΡ, 1] 3. ὧν «". ἢ 8. γος Τ᾿ ἢ 9. οἷον] ἢ δ. Π 10. σώματι οπὶ «{(, ἢ 12. 

εὐτὴ ΕΤ΄ 1 οὐκ ἴξιν εἰς Τ᾿ || 13. ἄλλο αὐὰ ν“{45. ἢ 15. εἰς αἰϊοναπι οπὶ «46. ᾿Π 18. ἱκανῶς οαα Ἐ᾿. ᾿ 419. περὶ ΕΆ175: οθίθγιὶ παρὰ. ἢ 

30. ἀπτιφώσεων δ, 11 21. κατὰ ἐπὶ τῶν συγκειμένων Τ΄, ἢ 22. ὁρισμῦ Τ΄ [1 23. νοεῖν ροϑὶ δὲ 75. ἢ 24. δὴ 25». καὶ] ἢ Ε. [Π τὸ οπὶ 

4Ἐ). ἢ τῷ Ἐδ.4Ὁ, Ὑ 25. ψεῦδός τε καὶ Ἐ. ἢ 27. εὐθὺ Ὁ, ὁπὶ ΕΤ. Ἱ ἁπλῶς δ.} 28. τῇ οἵα. “2.1... μὲν οπι Δἴ". αὶ 29. ὕτω!} 
ὅπως δ. ἢ 30. καὶ] ἢ ἘΔ. οπι Τ΄. || 31. κυρίων ΕΤ. 1 32. εἴ οἷα “48. ἢ 33. ὡς σ᾿] ἅν σ. Τ΄ ἵ ἀληθῶς 41, ἰπτὶ 
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5: 
διανοίας τι πάθος, καὶ ὠμφότερα περὶ τὸ λοιπὸν γένος τοῦ 

-“ “ὐΤΨ ᾿Ὶ 
ὄντος, καὶ ὑκ ἔξω δηλῦσιν ὅσαν τινα φύσιν τοῦ ὄντος. διδ 
ἣν 4 » ’΄ Δ » Υ̓͂ » “ὦ ν ψΨ 

ταῦτα μὲν ἀφείσθω, σκεπτέον δὲ τοῦ ὄντος αὐτῇ τὰ αἴτια 
Α Α ᾽ νι ΓΚ Ν᾽ ᾽» . ΄ καὶ τὰς ἀρχὰς ἧ ὄν. φανερὸν δ᾽ ἐν οἷς διωρισάμεθα περὶ 

τοῦ ποσαχῶς λέγεται ἕκαστον, ὅτι πολλαχῶς λέγεται 5 

Τὸ ὃν. 

Ζ. 
Τὸ ὃν λέγεται πολλαχῶς, καθάπερ διειλόμεθα πρό- τὸ 

τερον ἐν τοῖς περὶ τοῦ ποσαχῶς" σημαίνει γὰρ τὸ μὲν τί 
ἐςι καὶ τόδε τι, τὸ δὲ ὅτι ποιὸν ἢ ποσὸν ἢ τῶν ἄλλων ἕκα- 

ξὺν τῶν ὕτω κατηγορεμένων. τοσαυταχῶς δὲ λεγομένε τὰ 

ἧντος φανερὸν ὅτι τότων πρῶτον ὃν τὴ τί ἐςιν, ὅπερ σημαί- 

ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Ε. Ζ. 

» ἈΝ». » Ὶ ) »,. ΔΡς ΄ “.,. "5 Ψ ποσὸν ἢ τὸ πῷ, ἐπεὶ καὶ αὐτῶν τούτων τότε ἕκαςον ἴσμο, 
“ 7 λ ᾿Ὶ 
ὅταν τί ἐστι τὸ ποσὸν ἢ τὸ ποιὸν γνῶμεν. καὶ δὴ καὶ τὶ 

δε “ 

πάλαι τε καὶ νῦν καὶ ἀεὶ ζητόμενον καὶ ὠεὶ ἀπορούμενον, 
μή “, 7 Ν 

τί τὸ ὄν, τοῦτό ἐς: τίς ἡ οὐσία. τοῦτο γὰρ οἱ μὲν ἐν εἶναί 
ε ἃ ᾿ 

φασιν, οἱ δὲ πλείω ἢ ἕν, καὶ οἱ μὲν πεπερασμῴα, εἱ δὲ 
ψ ἊΝ ΄ “- ἄπειρα. διὸ καὶ ἡμῖν καὶ μάλιστα καὶ πρῶτον καὶ μόνον 
ε » ὦν Ὶ “ΟΦ Υ ΄"ν ὡς εἰπεῖν περὶ τὰ ἕτως ὄντος θεωρητέον τί ἐς!ν. 

᾿ς Δοκεῖ δ᾽ ἡ οὐσία ὑπάρχειν φανερώτατα μὰν τοῖς τὠ-ἢ 
Ἁ ΄ μασιν" διὸ τά τε ζῶα καὶ τὰ φυτὼ καὶ τὼ μόρια αὐτῶν 

Ἁ “ ὁσίας εἶναί φαμεν, καὶ τὰ φυσικὰ σώματα, οἷον πῦρ καὶ 
-“Ὕ"Ἥ πᾳ ΠῚ ὕδωρ καὶ γὴν καὶ τῶν τοιούτων ἕκαστον, καὶ ὅσα ἢ μόρια 

΄ Δ,» , »» Ἄ , Ά ΄,ὕ φΦ τ » τότων ἣ ἐκ τότων ἐςίν, ἢ μορίων ἢ πάντων, οἷον ὅ τε ὑρα- 
μ ) . ΄ὕ » Υ ) ,ὕ ν δ , 

γος καὶ τὰ μόρια αὐτΥ, ἄστρα, καὶ σελήνη καὶ ἡλιος, τὸν 
. ΕῚ Δ 

τερον δὲ αὗται μόναι οὐσίαι εἰσὶν ἢ καὶ ἄλλαι, ἢ τούτων 
Ν᾿ 7 ,ὔ ἃ "Δ ΒΡ, ΝῚ Ἂν 

νει τὴν ὑσίαν. ὅταν μὲν γὰρ εἴπωμεν ποῖόν τι τόδε, ἢ ἀγώ- 15 μὲν οὐθὲν ἕτεραι δὲ τινες, σκεκτέον. δοκεῖ δέ τισι τὰ τοῦ 

θὸν λέγομεν ἢ κακόν, ἀλλ᾽ ἡὶ τρίπηχυ ἢ ἀνθρωπον" ὅταν δὲ 
τί ἐςιν, οὐ λευκὸν ὁδὲ θερμὸν ἐδὲ τρίπηχυ, ἀλλ᾽ ἄνθρωπον 

ἢ θεόν. τὰ δ᾽ ἄλλα λέγεται ὄντα τῷ τοῦ οὕτως ὄντος τὰ 
μὲν ποσότητας εἶναι, τὼ δὲ ποιότητας, τὰ δὲ παθη, τὰ δὲ 

΄ .-.. , ν τ Ν ᾿ σώματος πέρωτα,, οἷον ἐπιφάνεια καὶ γραμμὴ καὶ στιγμὴ 
΄, “ ".ψ “« λ “ ᾿ καὶ μονάς, εἶναι οὐσίαι, καὶ μᾶλλον ἢ τὸ σῶμα καὶ τὸ 

᾿ ν Ν ν «ψἅ Ἀ «Ὁ. Ἀν Ὁ [, ὑδγ ςερεόν. ἔτι παρὰ τὰ αἰσθητὰ οἱ μὲν ὧκ οἴονται εἶναι 
“- ΄ “- ᾶ " τοιΐτον, οἱ δὲ πλείω καὶ μᾶλλον ὄντα ἀΐδια, ὥσπερ Πλά- 

Υ » Ν ΠῚ ᾽ ὔ Ὡ Ν ,ὕἷ ,ὔ ν δ ,ὕ , 
ἄλλο τι τοιοῦτον. διὸ κἄν ἀπορήσειέ τις πότερον τὸ βαδί- 2) των τώ τε εἴδη καὶ τὰ μαθηματικὰ δύο οὐσίας, τρίτην δ 

Α ν ε ΄, ΣΙ Ν “ μὴ ». ἃ ἃ ζειν καὶ τὸ ὑγιαίνειν καὶ τὸ καθῆσθαι ἕκαστον αὐτῶν ὃν ἢ 
λ Ψ « , Δ ννν “ι'΄ γῪῪ : » -“ ΄ Μ 

μὴ ὃν, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁτουοῦν τῶν τοιδτ' 
ὑθὲ δ κι ες νυ Ἢ Υ θ᾽ .λ Ν Υ ὑθὲν γὰρ αὐτῶν ἐςὶν οὔτε καθ᾿ αὐτὸ πεφυκὸς οὔτε χωρίζε- 

᾿ ᾿ Ψ Ν σθαι δυνατὸν τῆς οὐσίας, ἀλλὰ μᾶλλον, εἴπερ, τὸ βᾳδίζον 

τὴν τῶν αἰσθητῶν σωμάτων οὐσίαν. Σπεύσιππος δὲ καὶ 
,ὔ » ὯΝ εν ᾽ ΄ὔ ᾿ ᾿ς. .Ἐ-- Δ πλείους οὐσίας ὠπὸ τῷ ἑνὸς ἀρξάμενος, καὶ ἀρχὰς ἑκάξης 

μ“ ᾿ “ γ ὑσίας ἄλλην μὲν ἀριθμῶν, ἄλλυν δὲ μεγεθῶν, ἔπειτα ψν- 
“,ο Ξς δὴ ν , ᾽ Ω ζ τ ν ἂ 

χῆς" καὶ τῦτον δὴ τὸν τρόπον ἐπεκτείνει τὼς ὑσίας. ἔνιοι 
Υ ’ ΝῚ 5 “»Ἤ Ν " Ἁ ΝΥ Ἁ ΄ὔ΄ 

τῶν ὄντων τι καὶ τὸ καθήμενον καὶ τὸ ὑγιαῖνον. ταῦτα δὲ 25 τὰ μὲν εἴδη καὶ τὺς ἀριθμιὲς τὴν- αὐτὴν ἔχειν φασὶ ᾧνσιν, 
μᾶλλον φαίνεται ὄντα, διέτι ἐστί τι τὲ ὑποκείμενον αὐτοῖς 

ς ’ »“ ὅν ἢ, ε ,» Ν "Ψὕ Ύ 

ὡρισμένον" τοῦτο δ᾽ ἐςὶν ἡ οὐσία καὶ τὸ καθ᾽ ἕκαςον, ὅπερ 
» , , ᾿ ΄ » ΒΡ, τὰ ν ν ἃ 
ἐμφαίνεται ἐν τῇ κατηγορίᾳ τῇ τοιαύτη" τὸ ἀγαθὸν γὰρ ἢ 

τὸ καθήμενον οὐκ ἄνευ τούτου λέγεται. δῆλον οὖν ὅτι διὰ 

ν Υ ᾿ Ν τὼ δὲ ἄλλα ἐχόμενα, γραμμὰς καὶ ἐπίπεδα, μέχρι πρὸς 
“ - ,ὔ 7141 

τὴν τῷ ὑρανῇ ἀσίαν καὶ τὼ αἰσθητά. περὶ δὴ τύτων τί λέ- 
“- ΓῚ “ Α Π 

γεται καλῶς ἢ μὴ καλῶς, καὶ τίνες εἰσὶν ἀσίαι, καὶ πότε 
» Ν Ἁ ᾽ ν ἃ» ᾿ - ἰε 

ρον εἰσί τινες παρὰ τὰς αἰσθητὰς ἡ ἐκ εἰσί, καὶ αὗται πως 
΄ ἤ Γ΄ ΄ Ν Ω μ᾿ ᾿ ᾿ ὔ ν- ἣν ᾿ 7) ἐκ ταύτην κὠκείνων ἕκαςὁν ἐστιν. ὥςε τὸ πρώτως ἂν καὶ ὁ τὶ 3) εἰσί, καὶ πότερον ἔς: τις χωριςὴ σία, καὶ διὰ τί καὶ πῶς, 

4 ΕῚ ᾿ “ " “ .} ν -“ ΔΙ Ψ 
ὃν ἀλλ᾽ ὃν ὡπλῶς ἡ ὑσία ἂν εἴη. πολλαχῶς μὲν ἔν λέγε- 

ΑῚ ων ,ὔ » »“ὦἷ ἣν Ἷ ται τὸ πρῶτον" ὅμως δὲ πάντων ἡ οὐσία πρῶτον καὶ λόγῳ 
3 ’ὔ Α Ω “- Α 2 ,ὔ 

καὶ γνώσει καὶ χρόνῳ. τῶν μὲν γὰρ ἄλλων κατηγορημά- 
ν Δ Ω [4 Ν ,ὔ ΝῚ »“»ἭἪ ’ Δ πᾷ 

τῶν ἐθὲν χωριστόν, αὕτη δὲ μένη. καὶ τῷ λόγῳ δὲ τοῦτο 

ἢ ὑδεμία παρὰ τὰς αἰσθητάώς, σκεπτέον, ὑποτυπωσαμέροις 

τὴν ἀσίαν πρῶτον τί ἐςιν. 

Λέγεται δ᾽ ἡ οὐσία, εἰ μὴ πλεοναχῶς, ἀλλ᾽ ἐν τέτοῦ 
ταρσί γε μάλιςα" καὶ γὼρ τὸ τί ἣν εἶναι καὶ τὸ καθόλου 

-“ ΄ Ν “ ΄, “- ΨΕΝ. ᾽ ΄, ΄ . 
πρῶτον" ἀνάγκη γὰρ ἐν τῷ ἑκαςε λόγῳ τὸν τῆς ἐσίας ἐνυ- 35 καὶ τὸ γένος ἀσία δοκεῖ εἶναι ἑκάςν, καὶ τέταρτον τότων τὸ 

, δ ' ψ « ΠῚ , ᾽ 
χάρχειν. καὶ εἰδέναι τότ᾽ οἰόμεθα ἕκαςον μάλιςα, ὅταν τί ὑποκείμενον. τὸ δ᾽ ὑποκείμενόν ἐςι καθ᾿ Ὁ τὰ ἄλλα λέγε: 

Υ » Δι...» “ν Δ ν ᾿ς Χ Ν γ -“ 2 ἐςιν ὁ ἄνθρωπος γνῶμεν ἢ τὸ πῦρ, μᾶλλον ἢ τὸ ποιὸν ἢ τὸ ται, ἐκεῖνο δὲ αὐτὸ μηκέτι κατ᾽ ἄλλε, διὸ πρῶτον περὶ τόν 

2. τῷ οτα Ὁ, ἢ 5. ὅτι -- 6. ἔν οτὰ «45. ροβί ὅν Ἐ.5 σημαύει γὰρ τὸ μὲν τί ἐςιν, Ε΄ εἰἴαπη τῦτο δοκεῖ ἀτελὶς εἶναι. { 42. ὅτι οτ 
4Ὁ..Ὦν 414. τὸ οπι Τ΄ 1Π|Ε:16. καλόν 454. ἢ 18. ὅντα οπι Ζ᾽. || τῷ τὸ Τ΄ [Π οὕτως] ὄντως ΤΆ [|:19. εἶναι ποσότητες δι ἢ 20. τον 
οὗτον οὐὰ ἘΔ. ἢ καὶ Τι δ. ἢ 21. καὶ μὴ ὅν] σημαίνει 45, ἢ 25. τι οπὶ ΜΕ). 32. πάντως 45. ἢ πρῶτον καὶ φύσει καὶ Η. : 

85. ἑκάςω Τ᾽ ἡ ὠσίας λόγον ἰνυπάρχειν ΕΤ. ᾿ 36. τῖτο Τ΄ 31. τὸ δηϊὸ πῦρ οπι “45. 
2. ἐστι] ἔστω ἢ ἘΤ' [Π εἰδῦμεν ΕΥ̓͂. ἢ] 3. καὶ τῦν οπὶ Ε. 1 ἡ. ἡ οπι Τ'΄. ᾿Π. 8. δ᾽ 4] δὴ Τ΄ ἢ 14. 3] δὴ «45. 1 14. αὐταὶ ΞΕ. ἴ 

εἰσὶν οὐσίαι Η". Π ροβὲ ἄλλαι. ἘΤ' ἢ τούτων τὶς ἢ καὶ ἄλλαι (νοὶ ἄλλων), «146 τοὺς καὶ ἄλλων ἢ τούτων. [| 117. τῷ σῶμα ἣ τὸ Τ. ἷ 

20. τρίτην --- 22. ἑνὸς οἵπ ρον Τ΄ 1 24. χαὶ οἵωά «40. || 23. μεγεθῶν καὶ ἔχειτα Τ, 1 27. δὲ ΕΤ. 1 32. πρῶτον οαν ΚΡ. ἢ 33. δὲ 7, 

δὲ “445. ἢ 34. ἥν οπι 7. 



ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΎΣΙΚΑ. Ζ. 

του διοριςέον᾽" μάλιςα γὰρ δοκεῖ εἶναι: ἐσία τὸ ὑποκείμενον 
τρῶτον. τοίστον δὲ τρόπον μένιτινα ἡ ὕλη λέγεται, ἄλλον 

δὲ τρόκον ἡ μορφή, τρίτον δὲ τὸ ἐκ τούτων. - λέγω δὲ τὴν 
μὲν ὕλην οἷον τὸν 'χαλκόν, τὴν δὲ μορφὴν τὸ σχῆμα τῆς 
ἰδίας, τὸ δ᾽ ἐκ τότων τὸν ἀνδριάντα τὸ σύνολον. ὥςε εἰ τὸ 
εἶδις τῆς ὕλης πρότερον καὶ μᾶλλον ὄν, καὶ τῇ ἐξ ἀμφοῖν 

΄ Ψ ΑΙ ΔῚ ΨΝ , "»"» ᾿ κ᾿ ’ ν τρότερον ἔςαι διὰ τὸν αὐτὸν λόγον. νῦν μὲν ὃν τύπῳ εἴρη» 

{028 

᾿Επεὶ δ᾽ ἐν ὠἀρχῆϊ! διειλόμεθα. πόσοις ὁρίζομεν τὴν ἐσίαν,ά, 
’ μη ᾿ Ν 

καὶ τούτων ἕν τὶ ἐδόκει. εἶναι τὸ τί ἣν εἶναι, θεωρητέον περὶ 
“«- νι ψΨ ν Ν Ν αὐτοῦ" πρὸ ἔργε γὰρ τὸ μεταβαίνειν εἰς τὸ γνωριμώτερον. 
Ν ᾽ -΄ ’ .“ Ν - Ὁ 

ἡ γὰρ μάθησις ὕτω γίνεται πᾶσι διὰ τῶν ἧττον γνωρίμων 

5 φύσει εἰς τὰ γνώριμα μᾶλλον' καὶ τῦτο ἔργον ἐς ν, ὥσπερ 
ἐν ταῖς πράξεσι τὸ ποιῆσαι ἐκ τῶν ἑκάςῳ ἀγαθῶν τὰ ὅλως 
᾽ ν ᾿ς ἃ ον ᾿ - ,»» ᾿ 
ἀγαθὰ ἑκάςῳ ἀγαθά, ἕτως ἐκ τῶν αὐτῷ γνωριμωτέρων τὼ 

ται τί ποτ᾽ ἐςὶν ἡ ὑσία, ὅτι τὸ μὴ καθ᾽ ὑποκειμένου ἀλλὰ τῇ φύσει γνώριμα αὐτῷ γνώριμα. τὰ δ᾽ ἑκάςοις γνώριμω 
χαδ'᾿ οὗ τὰ ἄλλα. δεῖ δὲ μὴ μόνον ὕτως" οὐ γὰρ ἱκανόν. 

2 “ δ “ Υ͂ Υ :-΄" ,» » , Η αὐτό τε γὰρ τῦτο ἄδηλον, καὶ ἔτι ἡ ὕλη οὐσία γίνεται. εἰ 
γὰρ μὴ αὕτη ἀσία,, τίς ἐςιν ἄλλη δια φεύγει. περιαιρεμέ- 

καὶ πρῶτα πολλάκις ἠρέμα ἐστὶ γνώριμα, καὶ μικρὸν ἢ 
10 οὐδὲν ἔχει τῷ ὄντος" ἀλλ᾽ ὅμως ἐκ τῶν φαύλως μὲν γνω- 

“ γ ,.»» δὲ “ ΔΎ. ἥ ,“ ἐ 

στῶν, αὐτῷ δὲ γνωςων, τὰ ὁλὼως γνως ὦ γνωναι πειρατέον, 
᾿ »“ Υ̓͂ -“ Ὡν γὰρ τῶν ἄλλων οὐ φαίνεται οὐθὲν ὑπομένον. τὰ μὲν μεταβαίνοντας, ὥσπερ εἴρηται, διὰ τότων αὐτῶν. καὶ πρῶ- 

γὰρ ἄλλα τῶν σωμάτων πάθη καὶ ποιήματα καὶ δυνάμεις, 
τὸ δὲ μῆκος καὶ πλάτος καὶ βαΐθδος ποσότητές τινες ὠλλ᾽ 
Ὁ» Ν Ν ν -" ΄, 

εκ ὑσίαι" τὸ γὰρ ποσὸν ὑκ ὑσία, ἀλλὰ μᾶλλον ᾧ ὑπάρ- 15 μουσικῷ εἶναι" 
χε ταῦτα πρώτῳ, ἐκεῖνό ἐς ἡ οὐσία. ἀλλὰ μὴν ἀφαι- 
μμόν μήκυς καὶ πλάτες καὶ βάθος ὑθὲν ὁρῶμεν ὑπολει- 

τόμενον, πλὴν εἶ τι ἔςι τὸ ὁριζόμενον ὑπὸ τότων, ὥςε τὴν 

ὕλην ἀνάγκη φαίνεσθαι μόνην οὐσίαν οὕτω σκοπουμένοις. 

τὸν εἴπωμεν ἔνια περὶ αὐτῇ λογικῶς, ὅτι ἔςι τὸ τί ἦν εἶναι 

ἕκαστον ὃ λέγεται καθ᾽ αὐτό. οὐ γάρ ἐστι τὸ σοὶ εἶναι τὸ 
οὐ γὰρ κατὰ σαυτὲν εἶ μουσικός. ὃ ἄρα 

αὐτὸ κατὰ σαυτόν. οὐδὲ δὴ τῦτο πᾶν᾽ ὁ γὰρ τὸ ὕτως καϑ 
ὡς ἐπιφάνεια λευκόν, ὅτι οὐκ ἔστι τὸ ἐπιφανείᾳ εἶναι τὸ 

λευκῷ εἶναι. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ ἐξ ὠμφοῖν τὸ ἐπιφανείᾳ, 
λευκῇ εἶναι. διὰ τί; ὅτι- πρόσεστιν αὐτό. ἐν ᾧ ἄρα μὴ 

λέγω δ᾽ ὕλην ἢ καθ᾽ αὐτὴν μήτε τὶ μήτε ποσὸν μήτε ἄλλο 20 ἐνέξαι λόγῳ αὐτό, λέγοντι αὐτό, τος ὁ λόγος τῷ τί ἦν εἶναι μήτε τὶ μ μ Ύς Ύ 
μηθὲν λέγεται οἷς ὥριςαι. τὸ ὄν. ἔς γάρ τι καθ᾽ ὃ κατηγο- 
μῆται τότων ἔκαςον, ᾧ τὸ εἶκαι ἕτερον καὶ τῶν κατηγοριῶν 
χάςῃ" τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τῆς οὐσίας κατηγορεῖται, αὕτη 
δὶ τῆς ὕλης. ὥστε τὸ ἔσχατον καθ᾽ αὐτὸ ὅτε τὶ ὅτε ποσὸν 

-“ ΝΣ ’ 
ἑκάςῳ. ὥς᾽ εἰ τὸ ἐπιφανείᾳ λευκῇ εἶναί ἐς τὸ ἐπιφανείᾳ 

Ν 
εἶται λείᾳ, τὸ λευκῷ καὶ λείῳ εἶναι τὸ αὐτὸ καὶ ἔν. ἐπεὶ 

᾽ , 
δ᾽ ἰστὶ καὶ κατὰ τὰς ἄλλας κατηγορίας σύνθετα (ἔςι γὰρ 
τι ὑποκείμενον ἑκα Ὧν τῷ ποιῷ καὶ τῷ ποσῷ καὶ τῷ ἥμενον ἑκάςῳ, οἷον τῷ ποιῷ καὶ τῷ ποσῷ ῷ 

Υ ὃ ᾽ ᾽ “-ρ.᾿ »- »-“ “ ἦτε ἄλλο ὑθέν ἐςιν. ὑδὲ δὴ αἱ ὠποφάσεις" καὶ γὰρ αὗται Ὡς ποτὲ καὶ τῷ πὸ καὶ τῇ κινήσει, σκεπτέον ἄρ᾽ ἔςι λύγος τῷ 

ὑπάρξουσι κατὰ συμβεβηκός. ἐκ μὲν οὖν τούτων θεωροῦσι 
τυμβαΐει ἀσίαν εἶνα; τὴν ὕλην. ἀδύνατον δέ" καὶ γὰρ τὸ 
χωριςὴν καὶ τὸ τόδε τι ὑπάρχει; δοκεῖ μάλιστα τῇ οὐσίᾳ, 
δὸ τὸ εἶδος καὶ τὸ ἐξ ἐμφοεῖν ὑσία δύξειν ἂν εἶναι. μᾶλ- 

. » 4 ΓΝ . ΄, ΑΥΒΕΥ ἐν ὁ τί ἦν εἶναι ἑκάςῳ αὐτῶν, καὶ ὑπάρχει καὶ τότοις τὸ τί ἥν 
»" Φ “ ΄ »“» Υ δ 

εἶναι, οἷον λευκῷ ἀνθρώπῳ τί ἣν λευκῷ ἀνθρώπω. ἔςω δὴ 
Υ ,ὔ ΑΙ Ν 
ὄνομα αὐτῷ ἱμάτιον. τί ἐστι τὸ ἱματίῳ εἶναι; ἀλλά μὴν 

᾿ὐδὲ τῶν καθ᾽ αὐτὸ λεγομένων ἀδὲ τῦτο. ἢ τὸ ὁ καθ᾽ αὐτὸ 

λιν τῆς ὕλης. τὰν Ὧν τοίνυν ἐξ ἀμφοῖν οὐσίαν, χω δὲ 30 λίγπαὶ διχῶς, καὶ τύτου ἐςὶ τὸ μὲν ἐκ προσθέσεως, τὸ δὲ 

τὴν ἔκ τε τῆς ὕλης καὶ τῆς μορφῆς, ἀφετέον: ὑφέρα γὰρ 

καὶ δήλη. φανερὰ δέ πως καὶ ἡ ὕλη. περὶ δὲ τῆς τρίτης 
σχεκτέον᾽ αὕτη γὰρ ᾿ἀπορωτάτη. ὁμολογοῦνται δ᾽ οὐσίαι 

ἦναι τῶν αἰσθητῶν τινές, ὥςε ἐν ταύταις ζητητέον πρῶτον. 

οὖ. τὸ μὲν γὰρ τῷ αὐτὸ ἄλλῳ προσκεῖσθαι λέγεται ὃ ὁρί- 
ζεται, οἷον εἰ τὸ λευκῷ εἶναι ὁριζόμενος λέγοι λευκοῦ εἰν- 

βρώπου λόγον" τὸ δὲ τῷ ἄλλο αὐτῷ, οἷον εἰ σημαύνοι τὸ 
ἑμάτιον λευκὸν ἄνθρωπον, ὁ δὲ ὁρίζοι τὸ ἱμάτιον ὡς λευκόν: 

! 6. τὸ 41. 4. ἀρ} δὲ Τ΄ 2. δὴ δ. Π φαίνεται Α5}75. ἢ 3. λίγν δὲ εἰ 5. τὸν οπι (Ὁ. 9. μὴ Ε5.415: γναΐρο οὐ. ἢ 
10. τε οὐχ «45. ἢ 411. αὐτὴ “46.. }} 13. ποιήματα καὶ] ποιητικαὶ 7. Π 16. ταῦτα αὐτὰ πρώτως ἘΤ. ᾿ ἢ οἱ «46. 11 μὴν καὶ ἀφαιρυ- 

μέν 4Ὁ, ἢ 19. μόνον." Τ΄ ᾿ἰ 20. δὴ 75. ἢ καὶ 855. "} μήτε τι] μηκέτι .5, ὁπ) 275. } 22. ᾧ] ὥςε Ὁ. ἃ 24. καθαυτὸν .5. ἢ 26. ὑπάρ- 

σι ΤΟ αὶ 28. τὸ οἵὰ ΑΔ). ἢ] 29. εἶδος] εἶδος τὸ χωριςὸν ΗΠ. ἡ μᾶλλον εἶναι 1. | 80. τοίγε τῦν Τ' 1] δὴ 2,75. ἢ 34. τε δὐὰ “4, ἢ 
Ὑν}} δὲ (δ. 132. καὶ δηϊθ ἡ οἵ Τ' 

1. ἐπειδὴ ἐν 57... Ἢ ὑριζόμεθα ΗΠ). ἡ 2. δυκεῖ ΕΤ. 1] ἀ. πᾶσι οι 1). ἴ. 5. τῇ φύσει 7. Ἱ τῶτο] τὸ αὐτὸ ΕΤ. ΠΠ 6. ἱν ταῖ!} 

ας Ὁ. ἢ ἑχάςυ 415, 8. αὐτῶ ηνώριμα ογα “46. ἢ 9. ἐστὶ εἀὰ “425. 1{-10. γγωρμιστῶν Τά". ἢ 41. αὐτῶ δὲ γνωςῶν οπι Ε΄. ; 

12. μεταβαίνοντα ,“4δ. Π 45. ὃ ἄρα κατὰ σαυτόν ογὰ .4΄. ἢ 18. λευχὸν “445.: ἢ ἐπιφάνεια λευκή, ὅτε πρόσεστιν .«(᾽. 19. αὐτό 45}, 
αὐἰοτὶ αὔτη. ἢ 20. ἔνεςι Εῤ. ἢ αὐτό ροβὲ λόγῳ οἵχ «45. ἢ αὐτά ᾿.  .21. ἐπιφάνεια λευκὴ οἱ ἐπιφάνεια ἐἶνα; λεία Α. 1 22. τὸ 

λικῷ} εἶναι ἀεὶ τὰ λευκῷ ΥΤ. ἢ ἐπωδὴ ἐστι Εῤ, αὶ 23. καὶ οἵα Τ΄ ἢ 24. τῷ δηῖε ποσῷ οτι ΓΦ. [96. ἑἱκάςω εἶναι αὐτῶν Ε,, ἱκάςν 

αὐτῶν δα, Τ΄ 1 217. τί ἣν λευκῷ ἀνθρώπῳ οπὰ “46. ΠΟ 28. αὐτὸ “45. {Π|:29, ἐδὲ οτχ “45. |} λεγομένων ἀδὲ τῦτο οἵα Τ. ! 80. ἐς τι τὸ 

ἜΤ. 1 31. τῷ} τὸ 5.1 832. τῷ 57. ἡ 833. τῷ] τὸ 2Ὁ. 1Π σημαίνει Τ'. 
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τὸ δὴ λευκὸς ἄνθρωπος ἔςι μὲν λευκόν, ἃ μέντοι τί ἦν εδαι μὲν καὶ ἕν, ὁ τὸ αὐτὸ δὲ καὶ ἦν, ὁ μώτοι ἐδὲ ὁμωνύμως' 
λευκῷ εἶναι, ἀλλὰ τὸ ἱματίῳ εἶναι. ἄρα ἔς! τί ἦν εναί τι ὑδὲ γὰρ ἰατρικὸν σῶμα καὶ ἔργον καὶ σκεῦος λέγεται τε 

ἢ ὕλως ἢ ὅ; ὅπερ γάρ τι ἦν εἶναι ἔςι τὸ τί ἣν εἶναι" ὅταν ὁμωνύμως οὔτε καθ᾽ ἔν, ἀλλὰ πρὸς ἕν. ἀλλα ταῦτα μὲν 

δ᾽ ἄλλο κατ᾽ ἄλλν λέγηται, οὐκ ἔστιν ὅπερ τόδε τι, οἷον ὁ ὁποτέρως τις ἐθέλει λέγειν διαφέρει ἀϑέν" ἐκεῖνο δὲ φανερὸν 

λευκὸς ἄνθρωπος οὐκ ἔστιν ὅπερ τόδε τι, εἴπερ τὸ τόδε τι 5 ὅτι ὁ πρώτως καὶ ἁπλῶς ὁρισμὸς καὶ τὸ τί ἦν εἶναι τῶν 
ταῖς ὑσίαις ὑπάρχει μόνον. ὥςε τὸ τί ἣν εἶναί ἐςιν ὅσων ὁ ὑσιῶν ἐςΐν. καὶ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως ἐςί, πλὴν 

λόγος ἐστὶν ὁρισμός. ὁρισμὸς δ᾽ ἐστὶν οὐκ ὧν ὄνομα λόγῳ οὐ πρώτως. ὦ γὰρ ἀνάγκη, ἂν τῦτο τιθῶμεν, τότε ὁρισμὸν 
ταὐτὸ σημαίνῃ (πάντες γὰρ ἀν εἶεν οἱ Χέγοι ὅροι" ἔσται εἶναι ὃ ὧν λόγῳ τὸ αὐτὸ σημαίνῃ, ἀλλὰ τινὶ λόγῳ. τῦτο 

γὰρ ὄνομα ὁτῳῦν λόγῳ ταὐτόν, ὥςε καὶ ἡ Ἰλιὰς ὁρισμὸς δ᾽ ἐὰν ἑνὸς ἤ, μὴ τῷ συνεχεῖ ὥσπερ ἡ Ἰλιὰς ἢ ὅσα συ» 
ἔςα), ἀλλ᾽ ἐὰν πρώτε τινὸς ἢ" τοιαῦτα δ᾽ ἐςὶν ὅσα Ἀέγε- ιὸ δέσμῳ, ἀλλ᾽ ἐὰν ὁσαχῶς λέγεται τὸ ἕν. τὸ δ᾽ ἣν λέγεται 
ται μὴ τῷ ἄλλο κατ᾽ ἄλλν λέγεσθαι. οὐκ ἔςαι ἄρα ἀθεὶ ὥσπερ τὸ ὄν" τὸ δὲ ὃν τὸ μὲν τόδε τι, τὸ δὲ ποσόν, τὸ δὲ 

τῶν μὴ γένος εἰδῶν ὑπάρχον τὸ τί ἥν εἶναι, ἀλλὰ τούτοις ποιόν τι σημαίνει. διὸ καὶ λευκῷ ἀνθρώκχν ἔς αι λόγος καὶ 
μόνον" ταῦτα γὰρ δοκεῖ οὐ κατὰ μετοχὴν λέγεσθαι καὶ ὁρισμός" ἄλλον δὲ τρόπον καὶ τῷ λευκῇ καὶ ὑσίας. 
πάθος, ἐδ᾽ ὡς συμβεβηκός" ἀλλὰ λόγος μὲν ἔςαι ἑκάστου Ἔχει δ᾽ ἀπορίαν, ἐάν τις μὴ φῇ ὁρισμὸν εἶναι τὸν ἰχϑ 
καὶ τῶν ἄλλων τί σημαίνει, ἐὼν ἢ ὄνομα ὅτι τόδε τῷδε 15 προσθέσεως λόγον, τίνος ἔςαι ὁρισμὸς τῶν ὑχ ἁπλῶν ἀλλὰ 

συνδεδυασμένων; ἐκ προσθέσεως γὰρ ἀνάγκη δηλῖν. λέγω 

ἔςαι ὑδὲ τὸ τί ἦν εἶναι. ἢ καὶ ὁ ὁρισμὸς ὥσπερ καὶ τὸ τί δ᾽ οἷον, ἔστι ῥὶς καὶ κοιλότης, καὶ σιμότης τὸ ἐκ τῶν δυιῖ 

ἐςι πλεοναχῶς. λέγεται" καὶ γὰρ τὸ τί ἐςιν να μὲν τρό- λεγόμενον, τῷ τόδε ἐν τῷδε, καὶ οὐ κατὰ συμβεβηκός γι 
σὸν σημαίνει τὴν. οὐσίαν καὶ τὸ τόδε τι, ἄλλον δὲ ἕκαστον οὔθ᾽ ἡ κοιλότης οὔθ᾽ ἡ σιμότης παθος τῆς ῥινός, ἀλλὰ καϑ' 

τῶν κατηγορουμένων, ποσόν, ποιὸν καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα. 20 αὐτήν᾽ ὑδ᾽ ὡς τὸ λευκὸν Καλλίᾳ ἢ ἀνθρώπῳ, ὅτι Καλλίας 

ὑπάρχει, ἢ ὠντὶ λόγε ἁπλοῦ ἀκριβέξερος" ὁρισμὸς δ᾽ οὐκ 

" ᾿ν ᾿ νν . ΄ μ᾿ ᾽ ᾽ ᾽ : ,ὔ 
ὥσπερ Ὑαρ καὶ τὸ ἐστιν ὑπάρχει πασιν ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως, 
᾽ δ “- ᾿ 7 . νε “ “ ἴ ν. σ» 
ἀλλὼ τῷ μὲν πρώτως τοῖς δ᾽ ἑπομένως, ὕτω καὶ τὸ τί ἐς ιν 

ἣν, Ν Ν ὡπλῶς μὲν τῇ ὑσίᾳ πῶς δὲ τοῖς ἄλλοις" καὶ γὰρ τὸ ποιὸν 
ΟΝ ἃ ν ἃ ᾽» Ω ᾿ Ἀ, Ἀ » ᾽»»ν» ᾿ ᾿ ᾽ 
ἐροίμεθ᾽ ἂν τί ἐςιν, ὥςε καὶ τὸ ποιὸν τῶν τί ἐςὶ μὲν ἀλλ 

λευκὸς ᾧ συμβέβηκεν ἀνθρώπῳ εἶναι, ἀλλ᾽ ὡς τὸ ἄρρεν τῷ 
ζῴῳ καὶ τὸ ἴσον τῷ ποσῷ καὶ πάνθ᾽ ὅσα. λέγεται καϑ' 
αὑτὰ ὑπάρχειν. ταῦτα δ᾽ ἐςὶν ἐν ὅσοις ὑπάρχει ἢ ὁ λύγος 
ἢ τὔνομα, ἧ ἐςὶ τῦτο τὸ πάθος, καὶ μὴ ἐνδέχεται δηλῶσαι 

οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ μὴ ὄντος λογικῶς φασί25 χωρίς, ὥσπερ τὸ λευκὸν ἄνευ τῷ ἀνθρώπε ἐνδέχεται, ἀλλ᾽ 
᾿ νὰ ΝΥ Ν τινες εἶναι τὸ μὴ ὃν ὑχ ἁπλῶς ἀλλὰ μὴ ὄν, οὕτω καὶ τὸ 

ποιόν. δεῖ μὲν ἦν σκοπεῖν καὶ τὸ πῶς δεῖ λέγειν περὶ ἔκα- 
᾽ ᾿ -“ , π᾿ ἃ “-.  κΧ Ἀ ΡΟΝ ων 

ςον, ὁ μὴν μᾶλλον γε ἢ τὸ πὼς ἔχει. διὸ καὶ νῦν ἐπεὶ τὸ 
νστοΣ , ἢ τὸ τί ἦν εἶ ἀν μὲ φὲ οὖ ΄ 

λεγόμενον φανερόν, καὶ τὸ τί ἦν εἶναι ὁμοίως ὑπάρξει πρώ- 

Υ » ᾿ 
οὐ τὸ θῆλν ἄνευ τοῦ ζῴεκ. ὥςε τέτων τὸ τί ἦν εἶναι καὶ ὁ 

᾽ Ἀ 
δρισμὸς ἢ ἐκ ἔςιν ἀθενὸς ἡ ἔςιν ἄλλως, καθάπερ εἰρήκαμα. 

᾽ »“" ,» 

ἔστι δ᾽ ἀπορία καὶ ἑτέρα περὶ αὐτῶν. εἰ μὲν γὰρ τὸ αὐτὸ 
᾽ δ Ν ἥ, .“, ν » ΝΎ Ν ν Σ 
ἐστι σιμὴ ῥὶς καὶ κοίλη ῥίς, τὸ αὐτὸ ἔςαι τὸ σιμὸν καὶ τὸ 

Ν ᾿ “. “ον , Υ ΘΙ ΄ . Ν δ τως μὲν καὶ ἁπλῶς τῇ οὐσίᾳ εἶτα καὶ τοῖς ἄλλοις, ὥσπερ 30 κοῖλον" εἰ δὲ μὴ διὰ τὸ ἀδύνατον εἶναι εἰπεῖν τὸ σιμὸν 
π- »"Ἢ »ἭηΣ ἃ “" 

καὶ τὸ τί ἐςιν οὐχ ὡπλῶς τί ἣν εἶναι, ἀλλὰ ποιῷ ἢ ποσῷ 
Λῃ » ὃ ἵν, ν, Δ ε ,, “ ᾿ - μή τί ἥν εἶναι. δεῖ γὰρ ἡ ὁμωνύμως ταῦτα ᾧφάναι εἶναι ὄντα, 

μ᾿ θώ ὶ ᾽ »" “ ᾿ ΠΕ Ν ἢ προστιθέντας καὶ ἀφαιρῆντας, ὥσπερ καὶ τὸ μὴ ἐπιςητὸν 
᾽ , 2 ) ’΄ ᾽ ΓΙ ». ΄ ς Ω Ψ , ἐπιστητόν, ἐκεὶ τὸ γε. ὀρθόν ἐστι μήτε ὁμωνύμως φάναι 

Υ͂ “ , “,»»" ΄, ᾽ ς- ὁ “κΚ Ν Χ 
ἄνευ τῇ πράγματος ὃ ἐςὶ πάθος καθ᾽ αὑτό (ἔςι γὰρ τὸ σι 

᾿ ,ἷ » ε ν ἃ Ν » αὶ ἃἂ  ν μι δ μὸν κοιλότης ἐν ῥινῇ), τὸ ῥῖνα σιμὴν εἰπεῖν ἢ ὑκ ἔς ιν ἡ δὲς 
Ν ΔΨ ᾽ ,ἷ “Δ, κ᾿ ΟΝ ἢ Ν “ν᾿, ἐ ν «ἡ 

τὸ αὐτὸ ἔςαι εἰρημένον, ῥὶς ῥὶς κοίλη" ἡ γὰρ ῥὶς ἡ σιμὴ ῥὶς 
ΠῚ ΔΛ ζ διὸ Γ νει" Αἱ " ν 7 
ῥὶς κοίλη ἔςαι. διὸ ἄτοπον τὸ ὑπάρχειν τοῖς τοιότοις τὸ τί 

΄ , Ν Ν »-“" Υ͂ ὍΝ μήτε ὡσαύτως, ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ ἰατρικὸν τῷ πρὸς τὸ αὐτὸ 35 ἦν εἶναι" εἰ δὲ μή, εἰς ἄπειρον εἶσιν" ῥινὶ γὰρ ῥινὶ σιμῇ {τι 

4, δὲ 7. ΤΠ 2. εἶναι] ἀνθρώκω 7’. ΠΠ ἱμάτιον ΣΡ. Π 3. ὃν εἶναι δυῖα ἔςι οπὰ “46. ἢ 4. οἷον --- 5. ὅπερ τόδε τι οὐχ 7.4". ἢ 5. π 
οἷὰ ἘΜ". {|| 6. ὁ λόγος ὅσων 7'. ἢ 9. ταὐτόν οπι 4575. 10. ἦ οπι “46. " 11. κατ᾽ ἄλλν οπιὶ ΕΣ, {Π 17. ὁ οαὰ ". ἢ 31. 
τὸ τί ἔστιν ΤΑ . ἢ 28. τοῖς ἄλλοις θὲ γὰρ τὸ ογχὰ “45. δὶ 2. τῶν] τὸ δ. ἢ 27. τὸ οἵα Εδ, ἢ ἑκάςυ Τὶ ὅκατα Εϑ. αὶ 32. εἶναι ρμοεὶ 
φάναι οπιὶ ΤΡ. ΠΠ 35. τὸ ροϑὲ πρὸς οπλ 7. 

2. ἀδιν ΕἼ. 1 γὰρ} γὰρ τὸ Ἐλ. ἢ καὶ ἔργον οχχα ἘΠ. ἢ 3. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 4 ΕἘλ: φείογὶ ταῦτω μὲν οὖν, Π 4. θέλει ἘΤ. Ἶ δι.» 
φέροι δ, ἢ 5. πρῶτος Αδι 1 6. ὅμως “45, οτηϊροῖα ἐςί πλὴν οὐ πρώτως. ἢ 8. ὃ ἐὰν λόγω τῷ αὐτῶ Τ΄, |Π 9. ὅ οπι “45. ἢ ὅσκι Ε. : 
10. λέγιται ἘΦ. ΠΠ 13. δὲ δὲ τὸ οτὰ “45. ᾿ 15. προθέσεως ΤΈ. [| ἔται ὁ ὁρισμὸς “48. ἢ 47. τοῖν Τ', 1 48. τῷ οἵα ἘΤ'. ἵ κατὰ οἱ 

7. ἃ 26. ὁ οπ Ἅ4ΕἸ ἵ 27. ἢ ἴςιν] ἢ εἰ ἔξιν Τ΄ [Π ἀλλ᾽ ὡς καθάπερ Τί, ἀλλὰ καθάπερ ΕΡ, ΠΠ 28. δὲ καὶ ἑτέρα ἀπορία Η. 11 αὐτό 
Ἐπ, ἢ ταυτόν 775. 1} 31. ἔξι γὰρ] καὶ ἔςξι ΕΤ. 1 33. εἰρημένον] εἰρημένον σιμὴ ἃς εἰ 4515, οναϊδεὶφ δὶς δὲς --τ κοίλη. 84. ὃὲς οι 
Τ΄ ᾿ 35. μή] καὶ 7. ἢ δὲν 45, ῥνῆ 5.516", ἢ δι 586, ἢ σιμὴ 48. ἢ} ἔτι οτὰ δ.44850:, 
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ἄλλο ἐνέζαι. δῆλον τούυν ὅτι μόνης τῆς ὑσίας ἐςὶν ὁ ὁρισ- 
μές. εἰ γὰρ καὶ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν, ἀνάγκη ἐκ προσ- 
δέσεως εἶναι, οἷον τῷ ποίξ καὶ περιττῶ" ὁ γὰρ ἄνευ ὠριθμᾷ, 
οὐδὲ τὸ θῆλυ ἄνευ ζῴε. τὸ δ᾽ ἐκ προσθέσεως λέγω ἐν οἷς 

1031 

ὄν, ἔσονται ἄλλαι τ᾽ ὑσίαι καὶ φύσεις καὶ ἰδίαι παρὰ τὰς 
λεγομένας, καὶ πρότεραι οὐσίαι ἐκεῖναι, εἰ τὸ τί ἦν εἶναι 
οὐσίας ἐστίν. καὶ εἰ μὲν ἀπολελυμέώναι ἀλλήλων, τῶν μὲν 

οὐκ ἔςαι ἐπιςήμη, τὰ δ᾽ ἐκ ἔςαι ὄντα. λέγω δὲ τὸ ἀπο- 

συμβαύει δὶς τὸ αὐτὸ λέγειν, ὥσπερ ἐν τότοις. εἰ δὲ τῦτο 5 λελύσθαι, εἰ μήτε τῷ ἀγαθῷ αὐτῷ ὑπάρχει τὸ εἶναι ἀγαθῷ, 
ἀληδές, οὐδὲ συνδυαζομένων ἔσται, οἷον ἀριθμοῦ περιττοῦ " 
ἀλλὰ λανθάνει ὅτι οὐκ ἀκριβῶς λέγονται οἱ λόγοι. εἰ δ᾽ 
ἐπὶ καὶ τούτων ὅροι, ἦτοι ἄλλον τρόπον εἰσὶν ἢ καθάπερ 

δέχθη πολλαχῶς λεκτέον εἶναι τὸν ὁρισμὸν καὶ τὸ τί ἦν 

μήτε τότῳ τὸ εἶναι ἀγαθόν. ἐπιςήμη γὰρ ἑκάςν ἐςὶν ὅταν 
τὸ τί ἥν εἶναι ἐκείνῳ γνῶμεν. καὶ ἐπὶ ἀγαθὰ καὶ τῶν ἄλ- 
λων ὁμοίως ἔχει" ὥς᾽ εἰ μηδὲ τῷ ἀγαθῷ εἶναι ἀγαθόν, ἐδὲ 
τῷ ὄντι ὄν, ἐδὲ τῷ ἑνὶ ὧν. ὁμοίως δὲ πάντα ἐςὶν ἢ ὑδὲν τὼ 

ναι. ὥςε ὡδὶ μὲν ὑθενὸς ἔςαι ῥρισμός, ὑδὲ τὸ τί ἣν εἶναι 10 τί ἦν εἶναι" ὥς᾽ εἰ μηδὲ τὸ ὄντι ὃν, οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐθέν. 

θδοὶ ὑπάρξει πλὴν ταῖς οὐσίαις, ὡδὶ δ᾽ ἔςαι. ὅτι μὲν οὖν ἔτι ᾧ μὴ ὑπάρχει ἀγαθῷ εἶναι, ὑκ ἀγαθόν. ἀνάγκη ἄρω 
ἐν ὁ ὁρισμὸς ὁ τῷ τί ἦν εἶναι λόγος, καὶ τὸ τί ἦν ἐναι ἢ ἣν εἶναι τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀγαθῷ εἶναι καὶ καλὸν καὶ καλῷ 
μόνων τῶν οὐσιῶν ἐστὶν ἢ μάλιςα καὶ πρώτως καὶ ἁπλῶς, εἶναι, ὅσω μὴ κατ᾽ ἄλλο λέγεται, ἀλλὰ καθ᾽ οὐτὰ χὰ 
δῆλον. “ρῶτα. καὶ γὰρ τῖτο ἱκανὸν ἐὰν ὑπάρχη, κἀν μὴ ἦ εἴδη" 

δ Πότερον δὲ ταὐτόν ἐστιν ἢ ἕτερον τὸ τί ἦν εἶναι καὶ 15 μᾶλλον δ᾽ ἴσως κἀν ἢ εἴδη. ἅμα δὲ δῆλον καὶ ὅτι εἴπερ 
ἕκαςον, σκεπτέον. ἔς, γάρ τι πρὸ ἔργα πρὸς τὴν περὶ τῆς 
οὐσίας “ν᾿ ἕκαστόν τε γὰρ οὐκ ἄλλο δυκεῖ εἶναι τῆς 
ἑαυτὸ ὑσίας, καὶ τὸ τί ἦν εἶναι λέγεται εἶναι ἡ ἑκάςε ὑσία. 

ἐπὶ μὲν δὴ τῶν λεγομένων κατὰ συμβεβηκὸς δόξειεν ἄν 

εἰσὶν αἱ ἰδέαι οἷας τινές φασιν, οὐκ ἔσται τὸ ὑποκείμενον 
οὐσία" ταύτας γὰρ οὐσίας μὲν ἀναγκαῖον εἶναι, μὴ καθ᾽ 
ὑποκειμένε δέ" ἔσονται γὰρ κατὰ μέθεξιν. ἔκ τε δὴ τότων 

ὔ 

τῶν λόγων ἣν καὶ ταὐτὸ ὁ κατὰ συμβεβηκὸς αὐτὸ ἕκαςον 
ἕτερον εἶναι, οἷον λευκὸς ἄνθρωπος ἕτερον καὶ τὸ λευκῷ ἀν- 20 καὶ τὸ τί ἦν εἶναι, καὶ ὅτι γε τὸ ἐπίστωσθαι ἕκαςον τοῦτό 
θρώπῳ εἶναι. εἰ γὰρ τὸ αὐτό, καὶ τὸ ἀνθρώπῳ εἶναι καὶ τὸ ἐστι τὸ τί ἣν εἶναι ἐπίστασθαι, ὥστε καὶ κατὼ τὴν ἔκθεσιν 

λευκῷ ἀνθρώπῳ τὸ αὐτό" τὸ αὐτὸ γὰρ ἄνθρωπος καὶ λευ- ἀνάγκη ὧν τι εἶναι ἄμφω. τὸ δὲ κατὰ συμβεβηκὸς λεγό- 
κὺς ἄνθρωπος, ὡς φασίν, ὥςε καὶ τὸ λευκῷ ἀνθρώπῳ καὶ μενον, οἷον τὸ μουσικὸν ἢ λευκόν, διὰ τὸ διττὸν σημαίνειν, 
τὸ ἀνθρώπῳ. ἢ οὐκ ἀνάγκη, ὅσα κατὰ συμβεβηκός, εἶναι οὐκ ἀληθὲς εἰπεῖν ὡς ταὐτὸ τὸ τί ἦν εἶναι καὶ αὐτό" καὶ 

ταὐτά" οὐ γὼρ ὡσαύτως τὰ “ἄκρα γίγνεται ταὐτώ, ὠλλ᾽ 25 γὰρ ᾧ συμβέβηκε λευκὸν καὶ τὸ συμβεβηκός, ὥστ᾽ ἔστι 
ἴσως γ᾽ ἐκεῖνο δόξειεν ἂν συμβαίνειν, τὼ ἄκρα γίγνεσθαι μὲν ὡς ταὐτόν, ἔςι δὲ ὡς ἃ ταὐτὸ τὸ τί ἦν εἶναι καὶ αὐτά" 
ταὐτὰ κατὰ συμβεβηκός, οἷον τὸ λευκῷ εἶναι καὶ τὸ μου- τῷ μὲν γὼρ ἀνθρώπῳ καὶ τῷ λευκῷ ἀνθρώπῳ ὁ ταὐτό, τῷ 
σικῷ εἶναι" δοκεῖ δ᾽ οὔ. ἐπὶ δὲ τῶν καθ᾽ αὐτὰ λεγομώων πάθει δὲ ταὐτό. ἄτοπον δ᾽ ἄν φανείη κἀν εἴ τις ἑκάστῳ 
Ψ Δ ».Ἕ .- γ᾽ ᾽ δ 9 ἊΡ Ἂν Ὺ “ “ μ᾿ ᾿ ν ἈΝ »Σ, κ᾿ ἀρ' ἀνάγκη ταὐτὸν εἶναι; οἷον εἴ τινές εἰσιν ὑσίαι ὧν ἕτεραι ὄνομα θεῖτο τῶν τί ἦν εἶναι" ἔσται γὰρ καὶ παρ᾽ ἐκεῖνο 
΄.» »..4 ΄ ,, [4 Ν γ. . »“ { ̓  [4 “ " φ 4 μή εἰσιν ὑσίαι μηδὲ φύσεις ἕτεραι πρότεραι, οἷας φασὶ τὼς 30 ἄλλο, οἷον τῷ τί ἦν εἶναι ἵππῳ τί ἦν “εἶναι ἵππῳ ἕτερον. 

ἰδίας εἶναί τινες. εἰ γὰρ ἔσται ἕτερον αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν καὶ καΐτοι τί κωλύει καὶ νῦν εἶναι ἔνια εὐθὺς τί ἦν εἶναι, εἴπερ 
τὸ ἀγαθῷ εἶναι, καὶ ζῷον καὶ τὸ ζῴῳ, καὶ τὸ ὄντι καὶ τὸ οὐσία τὸ τί ἦν εἶναι; ἀλλὰ μὴν οὐ μόνον ἕν, ἀλλὰ καὶ ὁ 

4. ἄλλο ἔνέςη Τ' ἄλλο ἔςαι “45, ογχὰ 35.856!, Π μένον 43. ἢ ὃ οι Τ. {ἀ. τὸ θῆλ] ὁ τῷ βέλεος ἘΤ. ἢ λέγομω 41. Ἱ 5. ἂν οὔ 

41. 6. συνδοιαζομένων Τ΄  Ἴ1. λαμβάει Ἐ, ἢ 8. ἤτοι] ἢ τῶ Τ΄ ᾿ὶ 9. εἶναι οχχ Τ. ἢ 10. ὧδ] ὧδ᾽ εἰ Τ. 1 12. ὁ Ῥοϑὶ Ἰεὶν ἀὰ “4 

ἘΝ ἃ ροδὶ εἶναι 8.80 Ἰλούμδσι 1ἰτογασιιπρ ἔδστηθ χυδάγαρίπία, ἢ λόγος --- εἶναι ογὰ Τ' ἢ 18. μόνων ιδ: οσίοχί μόνον. ἢ 17. τε ΟἿὴῺ 
Ἐϑ. 1 20. τῶ δ. } 21. εἰ -- ναι οτὰ ΤΊ ἢ 21. καὶ τὸ “5, καὶ τῷ ἘΔ: οεἰετί οι. ᾿ τῷ 7, οπι Ε. ὶὶ 23. ὥςεἾ εἶναι “44, κα 
83 οἱ 24. τῶ δΊΗ͂Ν ἢ} 26. τ᾽ 4. Π ὧν οπλ “45. Π γινέσθαι ταὐτὰ τὼ κατὰ 445. ἢ 28. εἶναι) εἶναι ὡς Ἐ, οτὰ 8.45, ἢ 29. ἄρ᾽ 
ἐκίγιη 41}, ἀνάγκη ἀὴὲ 5.57: οαἰοατί ἀὰ ἀνώγκη. 30. πρότερον οἷον “45, ἢ} εἶναί τινες τὼς ἰδίας Η75. ἢ 32. τὸ δῖα ὄντι οπὶ 572. 

Ὡ. οὐσία.} καὶ οὐσίαι “45, 11 8. οὐσία Α"}575. } ἃ. ἔςαι ἐπκιςήμη] ἔςιν ἐπιξήέμη Τ. ἃ δὲ] δὴ 2725. " 6. ἐξὶν ὅταν] αὕτη ΚΊ, 
οὔρίδδο σθοχ γνῶμεν. ἵ 7. ἐἶναι ἱκεῖνο “4 : οοἴοσὶ ἐκείνω εἶναι. | 8. ἔχε!) ἐπώγει 7, οτὰ 475. ἢ τὸ 1.8. [9.. τῷ --- τῷ] τὸ -- τὸ ΕΞ. 1] 10. τῶ 
ὄπτι, Ομ58ο ὅν, Τ΄ ἢ 12. καὶ τὸ ἀγαθῷ 77. ] 13. ὅσα] καὶ ὅσα ΕΡ. 11] ἄλλο] ἄλλν Τ΄ ᾿ἱ πρῶτα καὶ καθ᾿ αὑτά Ε5Τ. 1] 14. ὦ “45, ἃ 
ὑπάρχει Τ. ἢ καὶ Η. } 415. ἦ οπὰ “45. ἢ 16. οἴας --- 11. γὰρ] Ἰαουπαπι 3.80", Π 16. φαμὲν Ελ. ΠΟ 417. οὐσία οτὰ Εἴ".  ἀνίγκη 
καρ 4, ναι ἀναγκαῖον 8. ἢ 18. ἔσονται] δέονται 13}. 1] 20. γ4] δὲ «8. ᾿Π τούτων 5.820), 21. καὶ αὐἀὰ 4458." 32. τι οἵὰ «4. ἢ 

23. ἢ] καὶ “45. " 25. συμβαίει ,45.}} λευκῶ ΕἼ, οἵα «45. ἢ 21. καὶ τῷ] καὶ τὸ “41, } 29. τιθεῖτο Α45,ν" ἔσται -- 80. τῷ τί ἦν εἶναι 
οἷ 7. ἢ 30. οἷον αὐὰ .42. [ τῷ] τὸ Κ. ϑορυϑω μων Ι 32. οὐσίαι 7. ἢ οὐ} καὶ οὐ 580), 

ΗἘ 
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λόγος ὁ αὐτὸς αὐτῶν, ὡς δῆλον καὶ ἐκ τῶν εἰρημένων" οὐ 
γὰρ κατὰ συμβεβηκὸς ἕν τὸ ἑνὶ εἶναι καὶ ἕν. ἔτι εἰ ἄλλο 

ἔςαι, εἰς ἄπειρον εἶσιν" τὸ μὲν γὰρ ἔς αι τί ἦν εἶναι τῷ ἑνός, 
τὸ δὲ τὸ ἕν, ὥςε καὶ ἐπ᾽ ἐκείνων ὁ αὐτὸς ἔςαι λόγος. ὅτι 

μὲν ἵν ἐπὶ τῶν πρώτων καὶ καθ᾽ αὐτὰ λεγομένων τὸ ἑκάςῳ 
εἶναι καὶ ἔκαςον τὸ αὐτὸ καὶ ἕν ἐςι, δῆλον. οἱ δὲ σοφις!- 

κοὶ ἔλεγχοι πρὸς τὴν θέσιν ταύτην φανερὸν ὅτι τῇ αὐτῇ 
λύονται λύσει, καὶ εἰ ταὐτὸ Σωκράτης καὶ Σωκράτει εἶναι" 

οὐθὲν γὰρ διαφέρει ὅτε ἐξ ὧν ἐρωτήσειεν ὧν τις, ὅτε ἐξ ὧν 

ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Ζ. 

δὲ γίγνεται ὅσων τὸ εἶδος ἐν τῇ ψυχῇ. εἶδος δὲ λέγω τὸ 
τί ἣν εἶναι ἑκάςυ καὶ τὴν πρώτην ὑσίαν. καὶ γὰρ τῶν ἔνα» 
τίων τρόπον τινὰ τὸ αὐτὸ εἶδος" τῆς γὰρ στερήσεως ὑσία ἡ 

ΙΒ ὦ « Ω ΦφΦ' ἃ τ ,ὔ : ,ὔ Ἁ ᾽ Ζ οὐσία ἡ ἀντικειμένη, οἷον ὑγίεια, νόσν᾽ ἐκείνης γὰρ ὠπυσίῳ 
5 δηλῦται ἡ νόσος, ἡ δ᾽ ὑγίεια ὁ ἐν τῇ ψυχῇ λόγος καὶ ἐν 
ΠΝ , , νον ῃ . ἘΠΕῚ τῇ ἐπιςήμη. γίγνεται δὴ τὸ ὑγιὲς νοήσαντος ὕτως" ἐπειδὴ 

Δ... ῃ, . ἡ 2: ΔΨ δε ΄ φΦ:- τοδὶ ὑγίεια, ἀνάγκη, εἰ ὑγιὲς ἔς. αι, τοδὶ ὑπάρξαι, οἷον ὁμαν 
“ ᾽ μῚ 

λότητα, εἰ δὲ τῦτο, θερμότητα. καὶ ἕτως ἀεὶ νοεῖ, ἕως ἂν 
᾽ ,ὕ ᾽ν “ ὰ ΣΝ ΄ Γ ᾿ “ ἀγάγῃ εἰς τῦτο ὃ αὐτὸς δύναται ἔσχατον ποιεῖν. εἶτα ἤδη 

͵ὕὔ ,ὔ »“Ἢ Ἀ »“Ἢ Ν Δ λύων ἐπιτύχοι. πῶς μὲν ἵν τὸ τί ἦν εἶναι ταὐτὸν καὶ πῶς το ἡ ἀπὸ τούτον κίνησις ποίησις καλεῖται, ἡ ἐπὶ τὸ ὑγιαίνει, 

ὁ ταὐτὸν ἑκάςῳ, ἦρται. 
τῶν δὲ γιγνομένων τὰ μὲν φύσει γήρεται, τὼ δὲ 

τέχνη, τὰ δὲ ἀπὸ ταὐτομάτα. πάντα δὲ τὰ γιγνόμενα ὑπό 
τέ τινὸς γίγνεται καὶ ἔκ τινος καὶ τί. τὸ δὲ τί λέγω καθ᾽ 

Ί 
ὥςε συμβαίνει τρόπον τινὰ ἐξ ὑγιείας τὴν ὑγίειαν γίνεσθαι 

καὶ τὴν οἰκίαν ἐξ οἰκίας, τῆς ἄνευ ὕλης τὴν ἔχεσαν ὕλην" 

ἡ γὰρ ἰατρική ἐστι καὶ ἡ οἰκοδομικὴ τὲ εἶδος τῆς ὑγιείας 
καὶ τῆς οἰκίας. λέγω δ᾽ οὐσίαν ἄνευ ὕλης τὸ τί, ἦν ἐδαι. 

ἑκάςην κατηγορίαν" ἢ γὰρ τόδε ἡ ποσὸν ἢ ποιὸν ἢ πῦ. αἱ τ. τῶν δὲ γενέσεων καὶ κινήσεων ἡ μὲν νόησις καλεῖται ἡ δ 
δὲ γενέσεις αἱ μὲν φυσικαὶ αὗταί εἰσιν ὧν ἡ γένεσις ἐκ 

φύσεώς ἐςιν. τὸ δ᾽ ἐξ Ὦ γίγνεται, ἣν λέγομεν ὕλην" τὸ δ᾽ 

ὑφ᾽ οὗ, τῶν φύσει τι ὄντων" τὸ δὲ τί, ἄνθρωπος ἢ φυτὸν 
ἃ ἄλλο τι τῶν τοιύτων, ἃ δὴ μάλιςα λέγομεν ἀσίας εἶναι. 

ποίησις, ἡ μὲν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ εἴδους νόησις, ἡ δ᾽ 
ὠπὸ τῷ τελευταία τῆς νοήσεως ποΐησις. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν 

ἄλλων τῶν μεταξὺ ἕκαςον γίγνεται. λέγω δ᾽ οἷον εἰ ὑγια» 

νεῖ, δέοι ἂν ὁμαλυνθῆναι. τί ἦν ἐξὶ τὸ ὁμαλυνθῆναι; τοδί 
ἅπαντα δὲ τὰ γιγνόμενα ἢ φύσει ἢ τέχνη ἔχει ὕλην᾽ δυ- 20 τῦτο δ᾽ ἔς αι εἰ ϑερμανθήσεται. τῦτο δὲ τί ἐςι:; τοδί, ὑπάρ» 

Ἀ Ἁ . ν μὰ ᾽ν. Δ “ ᾽ νατὸν γὰρ καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι ἔκαςον αὐτῶν, τοῦτο δ 

ἐςὶν ἐν ἑκάςῳ ὕλη. καθόλε δὲ καὶ ἐξ οὗ φύσις καὶ καθὸ 
δ τυ ἐν ν , , ᾿ ν Ἂ γὼ 

φύσις" τὸ γὰρ γιγνόμενον ἔχει φύσιν, οἷον φυτὸν ἢ ζῷον. 

καὶ ὑφ᾽ οὗ, ἡ κατὰ τὸ εἶδος λεγομένη φύσις ἡ ὁμοειδής" 

χει δὲ τῳδὶ δυνάμει" τῦτο δ᾽ ἤδη ἐπ’ αὐτῷ. τὸ δὴ ποιοῦν 

καὶ ὅθεν ἄρχεται ἡ κίνησις τοῦ ὑγιαίνειν, ἐὼν μὲν ἀεὶ 

τέχνης, τὸ εἶδός ἐ ἐστι τὸ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐὰν δ' ὠπὸ ταύτο. 

μάτου, ἀπὸ τούτου ὅ ποτε τῇ ποιεῖν ἄρχει τῷ ποίῶντι ἀτὶ 

αὕτη δ᾽ ἐν ἄλλῳ" ἄνθρωπος γὰρ ἄνθρωπον γεννᾷ. ὕτω μὲν 2 τέχνης, ὥσπερ καὶ ἐν τῷ ἰατρεύειν ἴσως ὠπὸ τῷ θερμαύεν 
ἦν γίγνεται τὰ γιγνόμενα διὰ τὴν φύσιν, αἱ δ᾽ ἄλλαι γε- 
έ ΄ » » νυ ε ΄ ΕΘ νέσεις λέγονται ποιήσεις. πᾶσαι δ᾽ εἰσὶν αἱ ποιήσεις ἢ ἀπὸ 

τέχνης ἢ ἀπὸ δυνάμεως ἢ ἀπὸ διανοίας. τούτων δέ τινες 

γίγνονται καὶ ἀπὸ ταὐτομάτου καὶ ἀπὸ τύχης παραπλη- 

σίως ὥσπερ ἐν τοῖς ἀπὸ φύσεως γιγνομένοις" 
κἀκεῖ ταὐτὰ καὶ ἐκ σπέρματος γίγνεται καὶ ἄνευ σπέρ- 
ματος. περὶ μὲν ἦν τότων ὕςερον ἐπισκεπτέον, ἀπὸ τέχνης 

1. καὶ οπὶ 7΄. ἢ οὔτε 575. Π 2. καὶ οηχ «4. {Π ἔτι εἴ] εἴτι εἰ Τ΄. Π 3. ἔξαι οπι Τ᾽. [Π|ἕςαι τὸ τί 7. 1} τῦ ἑνός 4415, 

ἡ ἀρχή, τοῦτο δὲ ποιεῖ τῇ τρίψει" ἡ θερμότης τοίνυν ἡ δ 
τῷ σώματι ἣ μέρος τῆς ὑγιείας ἢ ἕπεταί τι αὐτῇ τοιοῦτον 

ὅ ἐςι μέρος τῆς ὑγιείας, ἢ διὼ πλειόνων" τῦτο δ᾽ ἔσχατον 

τὸ ποίῶδν, καὶ τὸ ὕτως μέρος ἐςὶ τῆς ὑγιείας καὶ τῆς οἰκίας, 
ἕνια γὰρ 30 οἷον οἱ λίθοι, καὶ τῶν ἄλλων. ὥς ε καθάπερ λέγεται, ἀδύ- 

νάτον γενέσθαι εἰ μηθὲν προῦύπάρχοι. ὅτι μὲν οὖν τι μέρος 

ἐξ ἀνάγκης ὑπάρξει, φανερόν" ἡ γὰρ ὕλη μέρος" ἐνυπάρ" 

τὸ ὑὸς εὗαι 
ἘΠ τὸ ἣν ἐναι Τ': οοἰοτὶ τὸ ἑὴ εἶναι, Π ἀ, ἔφαι ὁ αὐτὸς χ4δ. }} 5. ροβῖ τῶν Ἰασιῃδπι Πἰπτογαγατι {πὶ 866 ̓, ΠΟ 6. καὶ δηῖθ ἦν οπὶ 

45. ἣ πῦ εἰ 18. τι οπὶ "75, {[ 418. ὄντος 7', ΠΠ τί] τι ὁ ΕΤ. "" 241 
“45, καὶ ἔν οὐχ "7. ἢ 8. εἰ] εἰς 45. { Σωκράτει] σωκράτην 45, ἢ 9. ἐρωτηϑθὴς “45, ἐρντηθεη 575. 1] 42. δὲ οπι 45. ἢ γίνονται 5 ἴ 

. τούτω 856», 1] 22. ἐν 45, αὶ ἐν Τ᾽: οοἴοτί ἡ. ΠΟ 23. ἡνωυμένον Τ΄ ἢ 
ἢ οπὶ δ. ἢ" 24. ἐφ᾽’ Κά, ἢ ἡ ροβὶ φύσις οπὶ ΒΡ, ΠΠ[26. ὅν οἵα ΖΤ'΄ ἢ 21. πᾶσαι δ᾽ εἰσὶν αἱ ποιήσεις οτα Οὐ. “ἢ οτα “40. ἢ 28. ἀπὶ 
δΔηΐϊθ δικνοίας ὐἀὦ “424, } 30. ὑπὸ ΕἘΘΤ. ἢ 31. ταῦτα 8. 

4. δ᾽ Τδι ἢ δὲ ροβὶ εἶδος οπι Ο». 4. 4] ἡ πῇ ὑσία ΕἼ, οπὶ 85.4.81 0,, ἢ 5. δηλῦῆται ογὰ «45, {καὶ ἂν τῇ] καὶ ὁ ἐν τῇ Ζ, 

καὶ ἦν, 1 6. δὲ 57.442, 1] ὕτως οπι .5. 7. τὸ δι᾿ ὑγίειαν 5ὅΤ. 1 ἔςαι οπι .45. ὶ ὁμαλότητι 7. ΠΟ 8. εἱ δὲ τῶτο, θερμότητα οἵδ 

Το Ἰ 9. εἰς τὸ αὐτὸ δύνασθαι τὸ ἔσχατον 445. Π 10. τούτου ΕΠ": οοϊογὶ τούτων. ἢ 11. τὴν ὑγίειαν ἐκ τῆς ὑγιείας Σ΄, ῃ 12. ροβὶ καὶ 

Ἰασυπαπὶ ΒΩ, ἢ 43. 1] εἰ Ζ7΄. 1 ἔστι ροβὲ οἰκοδομικὴ Τ', οτὰ 2, ἢ ἡ οεἀὰ ΕΣ Η5. ἢ τῆς ὑγιείας καὶ τῆς οἰκοδομίας Ἐ, τῆς οἰκίας καὶ 

τῆς ὑγείας εἰσι ΕἸ αὶ 4Ἴ. τίλυς ἘΞ. ἢ καὶ ἐπὶ τῶν ΕΤ. ἢ 418. τῶν μεταξὺ ἕκαςον οὐα 57). ἢ ὑγιαίνει 7. ἢ 419. δέοι ἄν .42: οεἰετγὶ δεῖ ἢ 

20. τί ουχ «45, 1 21. δὲ -- τῦτο οηγ 7΄. ἢ τωδὶ}] )9 τοῦ Ε. " 22. τὸ 44. } 24. ἄρχεται ΗΠ, ἀρχὴ 57. 25. ὡς ὅπερ 575. ἢ θερμῆ 

5. 11 26. τοίνυν] ὅν “45. ἢ ἡ ὁτὰ ἀπ, ἢ 27. ἢ ἕπεται -- 28. ὑγιείας οι Τα, {Π 28. ἢ διὼ --- 29. ὑγιείας οἵα ΟΣ, ᾿ 28. ἔσχιιτόν 
ἐρι τὸ ΕΣ ἢ 29. καὶ τὸ ὕτως μέρος φ}] τὸ μέρος Α551. 1} 31. τῇ τὸ Ε5Τ. [ 32. ὑπάρξει ἐξ ἀνάγκης Τ᾿ [φανερόν οτα Ζ΄. 



χει γὰρ καὶ γίγνεται αὕτη. ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τῶν ἐν τῷ 
λόγῳ. ἀμφοτέρως δὲ λέγομεν τὸς χαλκῦς κύκλες τί εἰσι, 
καὶ τὴν ὕλην λέγοντες ὅτι χαλκός, καὶ τὸ εἶδος ὅτι σχῆμα 

τοιόνδε᾽ καὶ τοῦτό ἐς! τὸ γένος εἰς ὃ πρῶτον τίθεται. ὁ δὴ 
χαλχοῦς κύκλος ἔχει ἐν τῷ λόγῳ τὴν ὕλην. ἐξ οὗ δὲ ὡς 
ὕλας γύεται ἔνια, λέγεται, ὅταν γένηται, οὐκ ἐκεῖνο ἀλλ᾽ 

ἐκεινον, οἷον ὁ ἀνδριὼς ἃ λίθος ἀλλὰ λίθινος. ὁ δ᾽ ἄνθρω- 

τος ὁ ὑγιαίνων οὐ λέγεται ἐκεῖνο ἐξ δ" αἴτιον δ᾽ ὅτι γίγνε- 
ται ἐκ τῆς στερήσεως καὶ τοῦ ὑποκειμένου ὃ λέγομεν τὴν 

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Ζ, 4033 

τινος ἂν ποιοίη ἄλλκ' τῦτο γὰρ ὑπέκειτο. οἷον ποιεῖν χαλ- 
κῆν σφαῖραν" τοῦτο δὲ οὕτως ὅτι ἐκ τουδί, ὅ ἐςι χαλκός, 

τοδὶ ποιεῖ, ὅ ἐςι σφαῖρα. εἰ ἦν καὶ τῦτο ποιεῖ αὐτό, δῆλον 

ὅτι ὡσαύτως ποιήσει, καὶ βαδιοῦνται αἱ γενέσεις εἰς ἄπει 

5 ρον, Φανερὸν ἄρα ὅτι ὑδὲ τὸ εἶδος, ἢ ὀτιδήποτε χρὴ καλεῖν 
Ἁ ᾽ -“ Η “ ΄ ᾽ ,ὔ » δ» Ψψ; »» 

τὴν ἐν τῷ αἰσθητῷ μορφήν, ὁ γίγνεται, ἀδ᾽ ἔςιν αὐτῷ γώε- 

σις, ἀδὲ τὸ τί ἣν εἶναι" τῦτο γάρ ἐςιν ὃ ἐν ἄλλῳ γίγνεται 
ἢ ὑπὸ τέχνης ἢ ὑπὸ φύσεως ἢ δυνάμεως. τὸ δὲ χαλκῆν 

- " -» - ΝΣ “Ὲ , σφαῖραν εἶναι ποιεῖ. ποιεῖ γὼρ ἐκ χαλκοῦ καὶ σφαίρας" 
ὕλην, οἷον καὶ ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ κάμνων γίγνεται ὑγιής. ι0 εἰς τοδὶ γὰρ τὸ εἶδος ποιεῖ, καὶ ἔςι τῆτο σφαῖρα χαλκῇ. 
μᾶλλον μέντοι λέγεται γίγνεσθαι ἐκ τῆς ςερήσεως, οἷον ἐκ τοῦ δὲ σφαίρᾳ εἶναι ὅλως εἰ ἔστι γίνεσις, ἴκ τινός τι ἔς αἱ, 
κάμνοντος ὑγιὴς ἢ ἐξ ἀνθρώπου. διὸ κάμνων μὲν ὑγιὴς οὐ δεήσει γὰρ διαιρετὸν εἶναι ἀεὶ τὸ γιγνόμενον, καὶ εἶναι τὸ 
λέγεται, ἄνθρωπος δὲ καὶ ἄνθρωπος ὑγιής. ὧν δ᾽ ἡ ςέρησις μὲν τόδε τὸ δὲ τόδε, λέγω δ᾽ ὅτι τὸ μὲν ὕλην τὸ δ᾽ εἶδος. 
ἔδηλος καὶ ἀνώνυμος, οἷον ἐν χαλκῷ σχήματος ὁποιξῶν ἢ εἰ δή ἰςι σφαῖρα τὸ ἐκ τῇ μέσο σχῆμα ἴσον, τύτι τὸ μὲν 

ὦ τλόθοις καὶ ξύλοις οἰκίας, ἐκ τότων δοκεῖ γίγνεσθαι ὡς 15 ἐν ᾧ ἔς αἱ ὃ ποιεῖ, τὸ δ᾽ ἐν ἐκείνῳ, τὸ δ᾽ ἅπαν τὸ γεγονός, 
ἐκεῖ ἐκ καμνοντος. διὸ ὥσπερ ἀδ᾽ ἐκεῖ ἐξ Ὦ τῦτο ἐκεῖνο οὐ οἷον ἡ χαλχῇ σφαῖρα. φανερὸν δὴ ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι 
λέγεται, οὐδ᾽ ἐνταῦθα ὁ ἀνδριεὶς ξύλον, ἀλλὰ παράγεται τὸ μὲν ὡς εἶδος ἢ ἐσία λεγόμενον ὁ γίγνεται, ἡ δὲ σύνοδος 
ζύλινος, ὁ ξύλον, καὶ χαλκῦς ἀλλ᾽ ὁ χαλκός, καὶ λίθινος ἡ κατὼ παύτην λεγομένη γίγνεται, καὶ ὅτι ἐν παντὶ τῷ 

ἀλλ᾽ Κἡὶ λίθος, καὶ ἡ οἰκία πλινθίνη ἀλλ᾽ ὁ πλίνθοι, ἐπεὶ ἀδδ γενομένῳ ὕλη ἕνεςι, καὶ ἔςι τὸ μὲν τόδε τὸ δὲ τόδε. πότε- 
ὡς ἐκ ξύλου γίγνεται ἀνδριὰς ἢ ἐκ πλίνθων οἰκία, ἐαΐν τις Ὧ ρον ὧν ἔςι τις σφαῖρα παρὰ τάσδε ἣ οἰκία παρὰ τὰς πλί»- 
«φίδρα ἐπιβλέπῃ, οὐκ ὧν ὡπλῶς εἴποι, διὰ τὸ δεῖν μετα. θές, ἢ ὑδ᾽ ἄν ποτε ἐγίγνετο, εἰ ὕτως ἦν, τόδε τι; ἀλλὼ τὸ 

βάλλοντος γίγνεσθαι ἐξ ἴ, ἀλλ᾽ ὑχ ὑπομένοντος. διὰ μὲν τοιόνδε σημαίνει, τόδε δὲ καὶ ὡρισμένον ἀκ ἔςιν, ἀλλὰ ποιεῖ 

ἦν τῦτο ὕτως λέγεται. “ καὶ. γεννᾷ ἐκ τοῦδε τοιόνδε καὶ ὅταν γεννηθῇ, ἔστι τόδε 
8 ᾿Ἐπὴ δὲ ὑπό τινός τε γίγνεται τὸ γνγνόμενον (τῦτο δὲ τοιόνδε. τὸ δ᾽ ἅπαν τόδε Καλλίας ἢ Σωκράτης ἐςὶν ὥσπερ 
λέγω ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς γενέσεώς ἐς) καὶ ἔκ τινος (ἔξω δὲ Ὁ ἡ σφαῖρα ἡ χαλκῇ ἡδί, ὁ δ᾽ ἄνθρωπος καὶ τὸ ζῷον ὥσπερ 

Κὴ ἡ ςέρησις τῦτο ἀλλ᾽ ἡ ὕλη" ἤδη γὰρ διώρισται ὃν τρό. σφαῖρα χαλκῇ ὅλως. φανερὸν ἄρα ὅτι ἡ τῶν εἰδῶν αἰτία, 
τὸν τῆτο λέγομεν) καὶ ὃ γίγνεται (τῦτο δ᾽ ἐςὶν ἢ σφαῖρα ὡς εἰώθασί τινες λέγειν τὰ εἴδη, εἰ ἔςιν ἅττα παρὰ τὼ καθ᾽ 
ἔ κύχλος ἢ ὅ τι ἔτυχε τῶν ἄλλων), ὥσπερ ἀδὲ τὸ ὑποκε. ἕκαςα, πρός τε τὼς γινέσεις καὶ τὰς ὑσίας ὑθὲν χρήσιμα" 

Μινὸν ποιεῖ τὸν χαλκόν, οὕτως οὐδὲ τὴν σφαῖραν, εἰ μὴ οὐδ᾽ ἀν εἶεν διά γε ταῦτα οὐσίαι καθ᾽ αὐτάς. ἐπὶ μὲν δή 

κατὰ συμβεβηκός, ὅτι ἡ χαλκῇ σφαῖρα σφαῖρά ἐστιν, 39 τινων καὶ φανερὸν ὅτι τὸ γεννῶν τοίῶτον μὲν οἷον τὸ γεννώ- 
ἐκείνην δὲ ποιεῖ; τὸ γὰρ τόδε τι ποιεῖν ἐκ τῇ ὅλως ὑποκει- 
μένε τόδε τι ποιεῖν ἐςΐν. λέγω δ᾽ ὅτι τὸν χαλκὸν ςρογγύ- 
λιν ποιεῖν ἐςὶν ὁ τὸ ςρογγύλον ἢ τὴν σφαῖραν ποιεῖν, ἀλλ᾽ 
ἑτερόν τι, οἷον τὸ εἶδος τοῦτο ἐν ἄλλῳ. εἰ γὰρ ποιεῖ, ἔκ 

μένον, οὐ μώντοι τὸ αὐτό γε, οὐδ᾽ ἐν τῷ ἀριθμῷ ἀλλὰ τῷ 
εἴδει, οἷον ἐν τοῖς φυσικοῖς" ἄνθρωπος γὰρ ἄνθρωπον γεννῷ, 
ἂν μή τι παρὰ φύσιν γένηται, οἷον ἵππος ἡμίονον. καὶ 

ταῦτα δὲ ὁμοίως" ὃ γὰρ ἂν κοινὸν εἴη ἐφ᾽ ἵππου καὶ ὄνου, 

4. αὐτή Τ᾽ 1 2. χαλπῦς Δ ΕΠ: οοἰοτὶ πολλὺς. 11 8. καὶ εἰ τὴν “45. 1 5. χαλκὸς “46, 1] τὴν] καὶ τὴν 525. ἃ δὲ ΕΔ". ἢ χε- 

ται ὡς ὕλης Η75. 11 6. γίνηται] λέγηται Εδ. ΠΟ 7. ἐκεῖνον δ0Η". ἢ ὃ γοδβὶ οἷον οἷχυ Ἐ5Τ. ἢ 9. ἐκ πὶ Ε". ἢ 11. ἐκ τῆς φερήσεως 

Ῥρεῦω Τ᾿ { 12. μὲν ὁ ὑγιὴς Τ΄ ἢ 13. καὶ] καὶ ὁ “45, Π 14. συνώνυμος Τ΄ ἢ ὃς ὶκ χαλκῷ Ἐ. ᾿Π σχῆμα τὸ ΤΗ͂Σ. 1} ὁποιοῦν ΤΗ͂Ν, 
ποι οὖν Ἐ. ἢ 11. ἱτεῦθεν 5. ἢ 19. ἰπὰ] ὡς εἰ Τ' 1 21. ἐπιβλέπη σφόδρα ΕΤ. ἢ εἶπε «48: οεἰετί εἴποιε. 25. δὴ Τ΄ ἢ 21. 3] τί 

ΡΝ ἡ Τὶ ἢ 34. τι οπὶ 7΄. ἢ ποιεῖν οπὶ «46. ἢ ὅλον Τ' ἢ 32. τι εὐἀὰ “42, ἢ 33. ποιεῖν ἰςὶ»] ποιῆσαι 4551. 

4, ποιὴῆ ἀλλ᾽ ὕὅ Τ', ποιοίη ἢ ἄλλν Ἀ [ξ ποιεῖ 46, ἢ 2. ἰςι»ν ὁ χαλκὸς Τ΄. || 3. τόδε 445. 1} 8) ὅτι 45..Ὦ 5. ὅτε ΕΤ. ᾿ 6. ὁ οἵα 

ἍΝ Ὶ ΞἸς εἶναι] ἐἶναι τοῦτο Τί εἶναι τσύτω Ε. 1} 8. ἢ ῥγίυ οπὶ «46. ἢ 9. καὶ σφαίρας] σφαῖραν 445. ἢ 10. τὸ] τοῦ τὸ ΕΤ. "ἢ 14. 
ται ἘΣ. 12. ἔνα, οἵα Τ΄ ἢ ἀὰ οι «45. 1 138. τὸ δὲ οὔγ «46, || τὸ μὴ] τὴν μὲν 71. Π 14. δέ Τ᾿ ἢ 15. δ] οὐ 44. 1} 11. 3] 
ἡ “41 ἃ ὡς Ε. ἃ 18. ἄκαντι ΕΤ. ἢ 19., ἔνεςι] ἰςὶ 4.55. 1 20. τι Τί || τάδε Ε. 1 21. ἀλλ᾽ ὅτι τοιόνδε ἘΤ. ἢ[23. τόδε] δῆλον 

Ἧλ,1 Ὧ5. ἡδί οτχ 7. ἢ 28. τὰς ροεὶ καὶ εὐὰ 51} ἢ χρησίμη «45. ἢ 29. ἱαντάς “4δ. ἢ 30. καὶ οὐκ 4515. 34. ἀλλ᾽ ἵν τῶ 
ἜΤ. ἃ 33. ἰὰν Τ' 
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οὐκ ὠνόμασται τὸ ἐγγύτατα γένος, εἴη δ᾽ ἂν ἄμφω ἴσως 
οἷον ἡμώνος. ὥςε φανερὸν ὅτι ὑθὲν δεῖ ὡς παράδειγμα εἶδος 
κατασκευάζειν (μάλιστα γὰρ ἂν ἐν τούτοις ἐπεζητοῦντο" 

ὑσίαι γὼρ αἱ μάλιςα αὗταῦ ὠλλὰ ἱκανὸν τὸ γεννῶν ποιῆ- 

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΎΣΙΚΑ Ζ. 

μει τὸ εἶδος, καὶ ἀφ᾽ ὃ τὸ σπέρμα, ἐςί πως ὁμώνυμον. οὐ 
γὰρ πάντα οὕτω δεῖ ζητεῖν ὡς ἐξ ἀνθρώπου ἄνθρωπος (καὶ 
γὰρ γυνὴ ἐξ ἀνδρός" διὸ ἡμίονος οὐκ ἐξ ἡμιόνο), ἀλλ᾽ ἐὰν 
μὴ πήρωμα ἧ. ὅσα δὲ ὠπὸ ταὐτομώτε ὥσπερ ἐκεῖ γίγνν 

σαι καὶ τοῦ εἶδες αἴτιον εἶναι ἐν τῇ ὕλῃ. τὸ δ᾽ ἅπαν ἤδη 5 ταὶ, ὅσων ἡ ὕλη δύναται καὶ ὑφ᾽ αὐτῆς κινεῖσθαι ταύτην 

τὸ τοιόνδε εἶδος ἐν ταῖσδε ταῖς σαρξὶ καὶ ὀστοῖς Καλλίας τὴν κίνησιν ἣν τὸ σπέρμα κινεῖ" ὅσων δὲ μή, ταῦτα ἀδὺ- 
καὶ Σωκράτης" καὶ ἕτερον μὲν διὰ τὴν ὕλην, ἑτέρα γάρ, νατα γίγνεσθαι ἄλλως πως ἢ ἐξ αὐτῶν. οὐ μόνον δὲ τε 
ταὐτὸ δὲ τῷ εἴδει" ἄτομον γὰρ τὸ εἶδος. τῆς οὐσίας ὁ λόγος δηλοῖ τὸ μὴ γίγνεσθαι τὸ εἶδυς, ἀλλὰ 

9 ᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν τις διὰ τί τὰ μὲν γίγνεται καὶ τέχνῃ περὶ πάντων ὁμοίως τῶν πρώτων κοινὸς ὁ λόγος, οἷον ποσοῦ 
καὶ ὠπὸ ταὐτομάτα, οἷον ὑγίεια, τὰ δ᾽ ἕ, οἷον οἰκία. αἴτιον τὸ ποιοῦ καὶ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν. γίγνεται γὰρ ὥσπερ ἡ 
δ᾽ ὅτι τῶν ἡ ὕλη ἡ ἄρχυσα τῆς γενέσεως ἐν τῷ ποιεῖν βχϑ Ύ ς 

καὶ γίγνεσθαί τι τῶν ἀπὸ τέχνης, ἐν ἢ ὑπάρχει τι μέρος 
ον ’, - ,΄ 2 » -« ει} .,.Ὁ τὸ πρώγματος, ἡ μὲν τοιαύτη ἐςὶν οἷα, κινεῖσθαι ὑφ᾽ αὑτῆς, 

ἡ δ᾽ ὅ, καὶ ταύτης ἡ μὲν ὡδὶ οἷα τε, ἡ δὲ ἀδύνατος" πολλὼ 

χαλκῆ σφαῖρα, ἀλλ᾽ οὐ σφαΐζρα οὐδὲ χαλκός, καὶ ἐπὶ 
χαλκοῦ, εἰ γίγνετωι (ἀεὶ γὰρ δεῖ προύπάρχειν τὴν ὕνν 
καὶ τὸ εἶδος), ὕτως καὶ ἐπὶ τῷ τί ἐςτ καὶ ἐπὶ τῷ ποῖ καὶ 
ποσῇ καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως κατηγοριῶν" οὐ γὰρ γίγνεται 

γὰρ δύναται μὲν ὑφ᾽ αὑτῶν κινεῖσθαι ὠλλ᾽ οὐχ ὡδί, οἷον ις τὸ ποιὸν ὠλλὰ τὸ ποιὸν ξύλον, ὁδὲ τὸ ποσὸν ἀλλὰ τὸ το’ 

ὀρχήσασθαι. ὅσων ἕν τοιαύτη ἡ ὕλη, οἷον οἷ λίθοι, ἀδύνα- σὸν ξύλον ἢ ζῷον. ἀλλ᾽ ἴδιον τῆς οὐσίας ἐκ τούτων λαβίν 

τὸν ὡδὶ κινηθῆναι εἰ μὴ ὑπ᾿ ἄλλιυ, ὠδὶ μώτοι ναί" καὶ τὸ ἔςιν ὅτι ἀνάγκη προὐπάρχειν ἑτέραν ὑσίαν ἐντελεχείᾳ ὕσαν 
αὖρ. διὰ τῦτο τὰ μὲν ὡκ ἔξαι ἄνευ τῷ ἔχοντος τὴν τέχνην, ἢ ποιεῖ, οἷον ζῶον, εἰ γίγνεται ζῷον" ποιὸν δ᾽ ἢ ποσὸν οὐκ 
τὼ δ᾽ ἔξαι" ὑπὸ γὰρ τούτων κινηθήσεται τῶν οὐκ ἐχόντων ἀνάγκη ὠλλ᾽ ἢ δυνάμει μόνον. 

μὲν τὴν τέχνην, κινεῖσθαι δὲ δυναμένων αὐτῶν, ἢ ὑπ’ ἄλ- Ὁ ᾿Επὲὶ δὲ ὁρισμὸς λόγος ἐςί, πᾶς δὲ λόγος μέρη ἔχε, Ὁ 

λὼν οὐκ ἐχόντων τὴν τέχνην, ἢ ἐκ μέρος. δῆλον δ᾽ ἐκ τῶν ὡς δ᾽ ὁ λόγος πρὸς τὸ πρᾶγμα, καὶ τὸ μέρος τῷ λόγε πρὸς 
εἰρημένων καὶ ὅτι τρόπον τινὼ πάντα γίγνεται ἐξ ὁμωνύμν, Ἶὸ μέρος τῷ πρώγμωτος ὁμοίως ἔχει, ὠπορεῖται ἤδη πότερον 
ὥσπερ τὼ φύσει, ἢ ἐκ μέρους ὁμωνύμου, οἷον ἡ οἰκία ἐξ δεῖ τὸν τῶν μερῶν λόγον ἐνυπάρχειν ἐν τῷ τοῦ ὅλι λόγῳ 
οἰκίας, ἢ ὑπὸ νοῦ (ἡ γὰρ τέχνη τὸ εἶδος), ἢ ἐκ μέρους ἢ ἢ οὖ. ἐνίων μὲν γὼρ φαίνονται ἐνόντα, ἐνίων δ᾽ ἧ. τὸ μὺ 

ἔχοντός τι μέρος, ἐὰν μὴ κατὰ συμβεβηκὸς γίγνηται" τὸ 25 γὰρ κύκλν ὁ λόγος ἐχ ἔχει τὸν τῶν τμημάτων, ὁ δὲ τῆν 
γὰρ αἴτιον τῇ ποιεῖν πρῶτον καθ᾽ αὑτὸ μέρος. θερμότης γὰρ 
ἡ ἐν τῇ κινήσει θερμότητα ἐν τῷ σώματι ἐποίησεν" αὕτη 
δ᾽ ἐστὶν ἢ ὑγίεια ἢ μέρος, ἢ ἀκολουθεῖ αὐτῇ μέρος τι τῆς 
ὑγιείας ἢ αὐτὴ ἡ ὑγίεια" διὸ καὶ λέγεται ποιεῖν, ὅτι ἐκεῖνο 

συλλαβῆς ἔχει τὸν τῶν στοιχείων" καΐτοι διαιρεῖται καὶ ὁ 

κύκλος εἰς τὰ τμήματα ὥσπερ καὶ αὶ συλλαβὴ εἰς τὰ ον 
χεῖα. ὅτι δ᾽ εἰ πρότερω τὰ μέρη τοῦ ὕλου, τῆς δ᾽ ὀρθῆς τὶ 
ὀξεῖα μέρος καὶ ὁ δάκτυλος τῷ ζῴε, πρότερον ἂν «Ὦ ἡ ὑζεῖα 

ποιεῖ τὴν ὑγίειαν ᾧ ἀκολυθεϊκαὶ συμβέβηκε θερμότης. ὥς ε 3 τῆς ὀρθῆς καὶ ὁ δάκτυλος τῷ ἀνθρώπε. δυκεῖ δ᾽ ἐκεῖνα εἶναι 
ὥσπερ ἐν τοῖς συλλογισμοῖς πάντων ὠρχὴ ἡ ὑσία (ἐκ γὰρ 
τοῦ τί ἐστιν οἱ συλλογισμοί εἰσιν), ἐνταῦθα, δὲ αἱ γενέσεις. 
ὁμοίως δὲ καὶ τὰ φύσει συνιςώμενα τούτοις ἔχει. τὸ μὲν 

πρότερα" τῷ λόγῳ γὼρ λέγονται ἐξ ἐκείνων, καὶ τῷ εἶα! 
δὲ ἄνευ ἀλλήλων πρότερα. ἢ πολλαχῶς λέγεται τὸ μέρος, 

ὧν εἷς μὲν τρόπος τὸ μετρῖν κατὰ τὸ ποσόν. ἀλλὰ τοῦτ 
γὰρ σπέρμα ποιεὶ ὥσπερ τὰ ὠπὸ τέχνης" ἔχει γὰρ δυνά- μὲν ἀφείσθω" ἐξ ὧν δ᾽ ἡ οὐσία ὡς μερῶν, τοῦτα σκεπτέον. 

4. ἕηντάτω Τ΄ ἢ Δ, αἱ οπι «45. ἢ 8. ταντὰ “4. [τῷ εἴδει] τωδὶ 7. ἢ 9. καὶ τέχνῃ οτὰ «45, ἢ 12. ἀπὸ τῆς τέχνης Τ' ἴ 14 
εἰ 15 οἱ 11. ὧδε 45. 11 15. δυνατὰ Ἐ. ἢ 47. μέντ᾽ εἶναι 45, ἢ] 20. μὲν οτα «4515. ἢ ἃ οτα «44, ΠΠ 231. δ᾽ οπι 415. ἢ 92. καὶ σαὶ 
ῬΔ, Π πάντα τρόπον τινὰ δ, τρόπον τινὰ ἅπαντα ΕΥ̓͂, ᾿ὶ ὁμωνύμων Τ' || 23. ὥσπερ --- ὁμωτύμου στὰ Τ΄ ἢ 24. μέρους ἢ] μέρους σννωνύμον 

ἢ δ᾿ οἱὰ «49. ἢ 25. τῇ τὸ “48. ΠΠ γόητα, 5. ἢ 26. αἴτιον οτα «45. 11 28. ἢ ὑγίεια] ἥτοι ὑγίια ἘΤ. ᾿] 29. ἡ αὐἀά Ε.45Σ. ἢ 80. καὶ 

ὦ σνυμβίβηκε Τ' οτκ Ἠ, 1" καὶ θερμότης Ε. Ἰ 33. δὴ Ε. Ἰ 34. τὸ ἙἘ. 11 δύναμιν 44, 

ἅ, χὼς] πρῶτον 45, ἢ 2. δὴ ζητῇ Τ΄. ἢ 3. ἀλλ᾽ οι «45. || 4. ὅσα δὲ οἵα 2,71, δὲ οπι ΕΞ, ἢ 5, δύναται οπι «4, ἢ 6. ἀδύνατον 
Τ. ἹΠἸ. αὐτοῦ Η5. 41. καὶ -- 12. γίγνεται οἵα 115. 1} 12. εἰ αἀὰ 5.425. 1} ἀὴ] εἰ “445. ἢ 17. ἀναγκαῖον ΡῈ, 1 ἑτέραν] ἐὰ ἑτέρῳ 
ἘΤ.Ὶ ὗσαν ἱντελεχεία Τ᾿ δ 18. εἰ γίγνεται ζῷον οἵα «45. {Π[ 19. ἢ οἵα “41. 1} 20. δὲ ὁρισμὸς] δὲ ὁ ὁρισμὸς ΕἸ, δὲ ὁ ὁρισμὸς ΤΗ͂Ν Ἱ 

ἔχει μέρη Τὰ, ἢ 24. τῷ --- 22. μέρος οπι «46. 1 23. δεῖ οπρ Τ΄ [Π τοῦ ὅλ.] ὅλω Η. 11] 24. καὶ οὔ οτν «45. } ἐπ᾽ ἐνίων Τ᾽ 45. ἢ ἐνέντς 
ἜΤ... ὶ ἱκ᾿ ἱνίων Τ. ἢ 26. καίτοι] καίτοι καὶ “445, καὶ ΕΔ, {καὶ οτι Σ᾿. ἢ 28. πρότερον Τι48, ἢ τὸ μέρος 48, ἢ 29. τῷ -- 30. 
δάκτυλος οχτὴ “4᾽. 1] 30. εἶναι οἵχὰ 7᾽. ἢ 31. καὶ τῷ] καὶ τὸ Τ΄ 32. ἢ οτν ΕΡ. 



ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤᾺ ΦΎΣΙΚΑ Ζ. 103 

εἰ οὖν ἐστὶ τὸ μὲν ὕλη τὸ δ᾽ εἶδος τὸ δ᾽ ἐκ τούτων, καὶ ὕλῃ" ὁμωνύμως γὼρ λέγεται κύκλος ὅ τε ὡκλῶς λεγό- 
ἐσία ἧ τε ὕλη καὶ τὸ εἶδος καὶ τὸ ἐκ τότων, ἔςι μὲν ὡς μενος καὶ ὁ καθ᾽ ἕκαςα, διὰ τὸ μὴ εἶναι ἴδιον ὄνομω τοῖς 

καὶ ἡ ὕλη μέρος τινὸς λέγεται, ἔςι δ᾽ ὡς ἴ, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν καθ᾽ ἕκαςον. εἴρηται μὲν ἣν καὶ νῦν τἀληθές, ὅμως δ᾽ ἔτι 
ὁ τῷ εἶδις λόγος. οἷον τῆς μὲν κοιλότητος οὐκ ἔςι μέρος σαφέςερον εἴπωμεν ἐπαναλαβόντες. ὅσα μὲν γὼρ τῷ λόγα 
ἡ σάρξ (αὕτη γὰρ ἡὶ ὕλη ἐφ᾽ ἧς γίγνεται), τῆς δὰ σιμό- 5 μέρη καὶ εἰς ἃ διαιρέϊται ὁ λόγος, ταῦτα πρότερα, ἃ 

τητος μέρος" καὶ τῷ μὲν συνόλε ἀνδριάντος μέρος ὁ χαλ- πάντα ἢ ἕνια. ὁ δὲ τῆς ὀρθῆς λόγος οὐ διαιρεῖται εἰς 
χός, τὸ δ᾽ ὡς εἶδες Ἀεγομένε ἀνδριάντος οὗ. λεκτέον γὰρ ὀξείας λόγον, ἀλλὰ τὰς ὀξείας εἰς ὀρθήν" χρῆται γὼρ ὃ 
τὸ εἶδος καὶ ἢ εἶδος ἔχει ἕκαςον, τὸ δ᾽ ὑλικὸν οὐδέποτε ὁριζόμενος τὴν ὀξεῖαν τῇ ὀρθῇ" ἐλώττων γὰρ ὀρθῆς ἡὶ ὀξεῖα. 
καθ᾽ αὑτὸ λεκτέον. διὸ ὁ μὲν τῷ κύκλου λόγος οὐκ ἔχει ὁμοίως δὲ καὶ ὁ κύκλος καὶ τὸ ἡμικύκλιον ἔχουσιν" τὸ 
τὸν τῶν τμημάτων, ὃ δὲ τῆς συλλαβῆς τὸν τῶν ςοιχείων" 10 γὰρ ἡμικύκλιον τῷ κύκλῳ ὁρίζεται καὶ ὁ δάκτυλος τῷ 
τὰ μὲν γὰρ ςοιχεῖα τὸ λόγε μέρη τῷ εἶδυς καὶ ὑχ ὕλη, ὅλῳ" τὸ γὰρ τοιόνδὲ μέρος ἀνθρώπε δώκτυλος. ὥσθ᾽ ὅσα 
τὰ δὲ τμήματα οὕτως μέρη ὡς ὕλη ἐφ᾽ οἷς ἐπιγίγνεται" μὲν μέρη ὡς ὕλη καὶ εἰς ἃ διαρεῖται ὡς ὕλην, ὕςερα" 
ἐγγυτέρω μώτοι τῷ εἶδες ἢ ὁ χαλκός, ὅταν ἐν χαλκῷ καὶ ὅσα δὲ ὡς τὸ λόγε καὶ τῆς οὐσίας τῆς κατὼ τὸν λόγον, 
ςρογγυλότης ἐγγύηται. ἔς. δ᾽ ὡς ὑδὲ τὼ φοιγρεῖα, πάντα πρότερα, ἢ πάντα ἢ ἔνια. ἐκεὲὶ δὲ ἡ τῶν ζῴων Ψυχή ἢ 
τῆς συλλαβῆς ἐν τῷ λόγῳ ἐνέξαι, οἷν ταδὶ τὼ κήρινα (5 (το γὰρ ὑσία τῷ ἐμψύχιο) ἡ κατὼ τὸν λόγον ἐσία καὶ 
ἢ τὼ ἐν τῷ ἀέρι" ἤδη γὰρ καὶ ταῦτα μέρος τῆς συλλα- τὸ εἶδυς καὶ τὸ τί ἣν εἶναι τῷ τοιῷδε σώματι" ἕκαστον 
βὴς ὡς ὕλη αἰσθητή. καὶ γὼρ ἡ γραμμὴ ὧς εἰ διαιρου» γὴν τὸ μέρος ἐὰν ὁρίζηται καλῶς, ἀκ ἄνευ τὰ ἔργε ὁριεῖ- 
βόη εἰς τὼ ἡμίση φθείρεται, αὶ ὁ ἄνθρωπος εἰς τὼ ὀςξῶ ται, ὃ ὑχ ὑπάρξει ἄνευ αἰσθήσεως" ὥςε τὰ ταύτης μέρη 

καὶ νεῦρα καὶ σάρκας, διὰ τῦτο καὶ εἰσὶν ἐκ τότων ὕτως πρότερα, ἢ πάντα ἢ ἔνια, τῷ συνόλε ζῴε, καὶ καθ᾽ ἕκα- 
ὡς ὄντων τῆς ὁσίας μερῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ὕλης, καὶ τῷ μὲν Ὁ ςον δὴ ὁμοίως. τὸ δὲ σῶμα καὶ τὰ τούτου μόριω ὕςερα 
συνόλα μέρη, τῷ εἶδες δὲ καὶ ὦ ὁ λόγος ἀκέτι". διόπερ ὁδ᾽’ ταύτης τῆς οὐσίας, καὶ διαιρεῖται εἰς ταῦτα ὡς εἰς ὕλην 
ἐν τοῖς λόγοις. τῶν μὲν οὖν ὀέφαι ̓  τῶν τοιότων μερῶν ὄχ ἡ ὑσία ἀλλὰ τὸ σύνολον. τῷ μὲν ἦν συνόλε πρότερα 
λόγος, τῶν δ᾽ οὐ δεῖ ἐνεῖναι, ἂν μὴ ἢ τοῦ συνειλημμέν" ταῦτ᾽ ἴςιν ὥς, ἔςι δ᾽ ὡς ὅ, ὑδὲ γὰρ εἶναι δύναται χρρι- 
διὰ γὰρ τοῦτο ἔνια μὲν ἐκ τούτων ὡς ὠρχῶν ἐςὶν εἰς ἃ ζόμενα" οὐδὲ γὼρ ὁ πάντως ἔχων δάκτυλος ζῴον, ἀλλ 
φθείρονται, ἔνια δ᾽ ἀκ ἔςιν. ὅσα μὲν ἦν συνειλημμένα τὸ 25 ὁμώνυμος ὁ τεθνεώς. ἔνια δ᾽ ἅμα, ὅσα κύρια καὶ ἐν ᾧ 
εἶδος καὶ ἡ ὕλη ἐςΐν, οἷον τὸ σιμὸν ἢ ὁ χαλκῦς κύκλος, πρώτῳ ὁ λόγος καὶ ἡ ὑσία, οἷον εἰ τοῦτο καρδία ἢ 
ταῦτα μὲν φθείρεται εἰς ταῦτα καὶ μέρος αὐτῶν ἡ ὕλη" φαλος" διαφέρει γὰρ ὑθὲν πότερον τοῦτον. ὁ δ᾽ ἄνθρωπος 
ὅσα δὲ μὴ συνείληπται τῇ ὕλῃ ἀλλ᾽ ἄνευ ὕλης, ὧν οἱ καὶ ὁ ἵππος καὶ τὰ ὕτως ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἕκας α᾽ καθόλε δ᾽ 
λόγοι τοῦ εἴδους μόνον, ταῦτα δ᾽ οὐ φθείρεται, ἢ ὅλως ἢ ὑκ ἔςιν ὑσία, ἀλλὰ συύνολόν τι ἐκ τυδὶ τῇ λόγι καὶ τησδὶ 
οὗτοι οὕτω γε. ὥς᾽ ἐκεύων μὲν ἀρχαὶ καὶ μῴη τὰ ὑφ᾽ Ὁ τῆς ὕλης ὡς καθόλε᾽ καθ᾽ ἕκαςον δ᾽ ἐκ τῆς ἐσχώτης ὕλης 

αὑτά, τοῦ δ᾽ εἴδους οὔτε μέρη ὅτ᾽ ἀρχαὶ ταῦτα. καὶ διὰ ὁ ἸΣωκράτης ἤδη ἐς, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. μέρος 
Ἧτο φθείρεται ὁ πήλινος ἀνδριὼς εἰς πηλὸν καὶ ἡ σφαῖα μὲν οὖν ἐςὶ καὶ τοῦ εἶδες (εἶδος δὲ λέγω τὸ τί ἦν εἶνα 
εἰς χαλκὸν καὶ ὁ Καλλίας εἰς σάρκα καὶ ὁς, ἔτι δὲ καὶ τῷ συνόλε τὰ ἐκ τῷ εἶδες καὶ τῆς ὕλης αὐτῆς. ἀλλὰ 

ὁ κύκλος εἰς τὼ τμήματα" ἔς, γάρ τι ὃ συνείληπται τῇ τὸ λόγυ μέρη τὼ τὰ εἶδες μόνον ἐςίν, ὁ δὲ λόγος ἐςὶ τὸ 

Δ. ὁ στὰ Τ. ἢ ἡ σὰρξ μέρος “45. ἢ 5. ἢ οτα Ἐ. ἢ ἀφ᾽ 7. Π 6. μέρος τι. καὶ ΕΤ. ἢ Ἴ. δος Τ. ἢ 10. συλλαβῆς ἔχει τὸν «45. ἢ 
12. τμήματα τούτων οὕτως 45, ἢ 41Δ. ἄχαντα 413. ἢ 17. ἐκ οτχλ 331’. ἢ ἀὰ Τ᾿ || 18. ἐς] ςοιχεῖα Τ. ἢ 49. ἴςιν 3, ἐκεῖν᾽ “45. ἢ 21. 

Ν}] καὶ 45. Ὁ 22. ον] οὖν οὐκ ἜΘ, ογα 45, ἢ 33. ἰὰν μὴ τῷ «Α". ΠΠ 9η.. γὰρ τούτον ΤΙ ἢ ὡς οτα «49. ἢ 85. ὅσα] ἴσα “ὁ ἢ 47. 
αὶ τὸ μέρος Τ. ἢ 28. τῇ] ἡ .5. {1 ἄνευ τῆς ὕλης οἷον λόγοι ΕΤ. 39. ἃ οὐ τοιούτω γε «45, καὶ οὔτι οὕτω γε Ἐ, ἢ ὅτι οὕτως τε Τ. ἢ 80. 

πὸ ὑφ᾽ αὐτά] ταῦτα «45. 11 34. ταῦτα οπι “46. [| 32. καὶ -- 33. χαλχὸν οἵα 275. ἢ 33. δὲ ὁμοίως ὁ .45, ἢ 34, τις ὃς ΕΤ. 
1. λέγεται ὁ κύχλος Τ. ἢ 2. οἱ Ε. ἢ 3. καὶ τῦν οτα ΖΤ. [δέ τι 57. [Π[|9. ὁ εξ τὸ ῥτίυς οχὰ ΕΤΖ". ᾿ὶ 12. ὕλη] εἰς ὅλην Τ΄ ἢ 

ὁ} ὡς ες Ε. Κ 15. καὶ τὸ εἶδος ἐσία δ. 1 16. τοιρότω ΕΖ. Πἑκιίστου ΕΤ. 417. καλῶς] τὸ μέρος καλῶς «45. ΠΠ 18. ὑπάρχει δΤ' 
ἘΠ, ἢ ταύτης] τοιαῦτα Τ. [ἱ 21. αὐτὰ Τ. ἢ 22. ὑχ ἡ ἐσία] ὑκ ὑσίαν «45. ὁ ἦν οἱ 28. ἔςνν ὡς οὰ ΖΤ. || 24. οὐ Ἐδ. ἢ παντοίως Η3 

ὥλως πῶς 445, ἢ 21. φέρων τὸ ἡνξεν ᾿ 28. ὁ οἷαι “45, ἢ τὰ] ταῦτα “45. 1) 33. καὶ] ὥσπερ καὶ ἘΞ. αὶ τῷ [.] τῷ ἐκ (δ.  «ἢ.} 
ὡς 451. 84. Ἰὰ τῇ ἰῷ τὸ Σ᾿, 
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καθόλυ" τὸ γὰρ κύκλῳ εἶναι καὶ κύκλος καὶ ψυχῇ εἶναι 

καὶ ψυχὴ ταὐτό. τοῦ δὲ συνόλου ἤδη, οἷον κύκλε τεδί, 

τῶν καθ᾿ ἕκας αἵ τινος ἢ αἰσθητὰ ἢ νοητῷ (λέγω δὲ νοητὸς 

μὲν οἷον τὸς μαθηματικός, αἰσθητὰς δὲ οἷον τὸς χαλκοῦς 

καὶ τὸς ξυλίνες), τύότων δὲ οὐκ ἔςιν ὁρισμός, ἀλλὰ μετὰ 9 
νοήσεως ἢ αἰσθήσεως γνωρίζονται. ἀπελθόντας δ᾽ ἐκ τὰς 
ἐντελεχείας οὐ δῆλον πότερέν ποτέ εἰσιν ἢ ὑκ εἰσί, ἀλλ᾽ 

ἀεὶ λέγονται καὶ γνωρίζονται τῷ καθόλε λόγῳ" ἡ δ᾽ ὕλη 

ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΎΣΙΚΑ Ζ. 

τότοις, ὥσπερ κἂν εἰ οἱ κύκλοι πάντες ἑωρῶντο χαλκοῖ 
(ὐδὲν γὰρ ἂν ἧττον ἦν ὁ χαλκὸς ὑθὲν τῷ εἴδεολ, χαλεπὸν 
δὲ ὠφελεῖν τοῦτο τῇ διανοίῳ. οἷον τὸ τοῦ ἀνθρώπε εἶδε, 

ἀεὶ ἐν σαρξὶ φαίνεται καὶ ἐςοἷς καὶ τοῖς τοιύτοις μέρεσιν' 
ἄρ᾽ οὖν καὶ ἐςὶ ταῦτα μέρη τῇ εἶδες καὶ τῷ λόγν, ἃ οὖ, 
ἀλλ᾽ ὕλη; ἀλλὰ διὼ τὸ μὴ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων ἐπιγίγνεσθαι 
ὠδυνατῶμεν χωρίσαν ἐπεὶ δὲ τῶτο δοκεῖ μὲν ἰνδέχεσθαι, 
ἄδηλον δὲ πότε, ἀπορῦσί τινες ἤδη καὶ ἐπὶ τῇ κύκλν καὶ 

ἄγνωστος καθ᾽ αὑτήν. ὕλη δ᾽ ἡ μὲν αἰσθητή ἐστιν ἡ δὲ τῷ τριγώνα, ὡς οὐ προσῆκον γραμμαῖς ὁρίζεσθαι καὶ τῷ 

γοητή, αἰσθητὴ μὲν οἷον χαλκὸς καὶ ξύλον καὶ ὅση κινητὴ το συνεχεῖ, ἀλλὰ πάντα ταῦτα ὁμοίως λέγεσθαι ὡσανὼ 
ὕλη, νοητὴ δὲ ἡ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ὑπάρχεσα μὴ ἢ αἰσθητά, 

οἷν τὰ μαθηματικά. πῶς μὲν ὃν ἔχει περὶ ὅλε καὶ μέ- 
ρες, καὶ περὶ τῷ προτέρε καὶ ὑςέρα, εἴρηται. “πρὸς δὲ τὴν 
ἐρώτησιν ἀνάγκη ὠπαντᾶν, ὅταν τις ἔρηται πότερον ἡ ὀρθὴ 

καὶ ἐξ ὧν εἰσί, τὰ μέρη, ὅτι ὁχ ὡπλῶς, εἰ μὲν γάρ ἐς! 

καὶ ἡ ψυχὴ ζῷον ἔμψυχον ἢ ἕκαςον ἢ ἑκάςε, καὶ κύ- 

κλος τὸ κύκλῳ εἶναι, καὶ ἡ ὀρϑὴ τὸ ὀρθὴ εἶναι καὶ ἡ 
οὐσία ἡ τῆς ὀρθῆς, τὶ μὲν καὶ τινὸς φατῶν ὕςερον, οἷον 

σάρκες ἢ ὀςῶ τῷ ἀνθρώπν καὶ χαλκὸς καὶ λίθος τοῦ ἀν» 
δριάντος" καὶ ἀνάγουσι πάντα εἰς τὺς ἀριθμάς, καὶ γραμ- 
μῆς τὸν λόγον τὸν τῶν δύο εἶναί φασιν. καὶ τῶν τὲς 
ἰδέας λεγόντων οἱ μὲν αὐτογραμμὴν τὴν δυάδα, οἱ δὲ τὶ 

καὶ ὁ κύκλος καὶ τὸ ζῷον πρότερον, ἢ εἰς ἃ διαιροῦνται 15 εἶδος τῆς γραμμῆς" ἵνια μὲν γὰρ εἶναι ταὐτὰ τὸ εἶδος 
καὶ οὗ τὸ εἶδος, οἷον δυάδα καὶ τὸ εἶδος δυάδος. ἐπὶ 

γραμμῆς δὲ οὐκ ἔστι. συμβαΐει δὴ ἦν τε πολλῶν εἶδες 
εἶναι, ὧν τὸ εἶδος φαίνεται ἕτερον, ὅπερ καὶ τοῖς Πυϑα» 
γορείοις συνέβαινεν" καὶ ἐνδέχεται ἣν πάντων ποιεῖν αὐτὸ 

τῶν ἐν τῷ λόγῳ καί τινος ὀρθῆς. καὶ γὰρ ἡ μετὰ τὴς Ὁ εἶδος, τὰ δ᾽ ἄλλα μὴ εἴδη" καίτοι οὕτως ἣν πάντα ἴςαι. 

ὕλης ἡ χαλκῆ ὀρθή, καὶ ἡ ἐν ταῖς γραμμαῖς ταῖς καθ’ ὅτι μὲν οὖν ἔχει τινὰ ὠπορίαν τὰ περὶ τοὺς ὁρισμύς, καὶ 
ἕκαςα" ἡ δ᾽ ἄνευ ὕλης τῶν μὲν ἐν τῷ λόγῳ ὑςέρα, τῶν διὰ τίν᾽ αἰτίαν, εἴρηται. διὸ καὶ τὸ πάντ᾽ ἀνάγειν ὕτω καὶ 
δ᾽ ἐν τῷ καθ᾽ ἕκαςα μορίων προτέρα. ὡπλῶς δ᾽ ὁ φατέον. ἀφαιρεῖν τὴν ὕλην περίεργον" ἔνια γὰρ ἴσως τόδ᾽ ἐν τῷδ᾽ 

᾿σίναξί) - εἰ δ᾽ ἑτέρα καὶ μή ἐξιν ἡ ψυχὴ ζῷον, καὶ ὕτω τὰ μὲν ἐςίν, ἢ ὡδὶ ταδὶ ἔχοντα. καὶ ἡ παραβολὴ ἡ ἐπὶ τῇ ζῴη 
δι4 ἐοίη ἐςς φατέον τὰ δ᾽ ὁ φατέον, ὥσπερ εἴρηται. Ὡς ἣν εἰώθει λέγειν Σωκράτης ὁ νεώτερος, οὐ καλῶς ἔχε" 

41 ᾿Απορεῖται δ᾽ εἰκότως καὶ ποῖα τοῦ εἴδους μέρη καὶ 
ὅν πος ον .π ΣΌΝ ἂν 

ἀπάγει γὰρ ὠπὸ τὸ ἀληθῶς, καὶ ποιεῖ ὑπολαμβαίνειν ὡς 

ποῖα οὔ, ὠλλὰ τοῦ συνειλημμένου. καίτοι τότε μὴ δήλυ ἐνδεχόμενον -εναι τὸν ἄνθρωπον ἄνευ τῶν μερῶν, ὅττῃ 
ἄνευ τοῦ χαλκῆ τὸν κύκλον. τὸ δ᾽ οὐχ ὅμοιον" αἰσθητὴν 
γάρ τι τὸ ζῷον, καὶ ἄνευ κινήσεως ὑκ ἔςιν ὁρίσασθαι, δι 

οὗ, ἐών μὴ ἧ φανερά, οὐδὲ ὁ λόγος ἔςαι φανερὸς ὁ τοῦ 30 ἀδ᾽ ἄνευ τῶν μερῶν ἐχόντων πῶς. ὁ γὰρ πάντως τῇ ἀν 
πράγματος. ὅσα μὲν οὖν φαίνεται ἐπιγιγνόμενα ἐφ᾽ ἐτές θρώπε μέρος ἡ χείρ, ἀλλ᾽ ἡ δυναμένη τὸ ἔργον ἀποτελεῖ, 
ρὼν τῷ εἴδει, οἷον κύκλος ἐν χαλκῷ καὶ λίθῳ καὶ ξύλῳ, ὥςε ἔμψυχος ὅσα" μὴ ἔμψυχος δὲ ἃ μέρος. περὶ δὲ τὸ 

ταῦτα μὲν δῆλα εἶναι δοκεῖ ὅτι ὑδὲν τῆς τῇ κύκλι ὑσίωας μαθηματικά, διὰ τί οὐκ εἰσὶ μέρη οἱ λόγοι τῶν λόγων; 
ὁ χαλκὸς ὁδ᾽ ὁ λίθος διὰ τὸ χωρίζεσθαι αὐτῶν. ὅσα δὲ οἷον τῇ κύκλε τὼ ἡμικύκλια" ὁ γάρ ἐςιν αἰσθητὰ ταῦτα. 
μὴ ὁρᾶται χωριζόμενα, οὐθὲν μὲν κωλύει ὁμοίως ἔχειν 35 ἢ οὐθὲν διαφέρει; ἔςαι γὰρ ὕλη ἐνίων καὶ μὴ αἰσθητῶν' 

ὄντος ὑκ ἔςιν ὁρίσασθαι ἔκαςον' τῷ γὰρ καθόλε καὶ τοῦ 
εἶδες ὁ ὁρισμός" ποῖα ὧν ἐςὶ τῶν μερῶν ὡς ὕλη καὶ ποῖα 

2. ἤδη] ἃ Ἐ5Τ. ἵἱ τιδὶ καὶ τῶν ΕΘΤ. ἢ 3. ἢ Ροϑὲ τινος οπὶ 15. || 5. τὺς ἀὰ .4Ὁ. ἢ 7. ποτέ οτὰ “25. ἢ 9. ἐστιν οαα ΤΥ. ἢ 10. 

διανοητή Τί ἢ ὅσα κινεῖται, Οπιῖ550 ὕλη, 4 Ρ. ΠΠ 11. γοητὴ] ἡ 4. ἢ μὴ οπιὶ 115. 11 αἰσθητοῖς Ἐδ, ΠΠΠ 12, οἷον] ὄντα 45. 1} ὅλυ καὶ πε 
μέρυς 3, μέρνς καὶ ὅλου 5. 1 13. περὶ τῷ οπι ΤΡ, ᾿Π| 14. ἅπαντα Τ΄ ἃ ἐρωτᾷ Τ΄ || 15. πρότερα Ε΄. ἢ διαιρεῖται 4». ἢ 16. τὼ μίρ 

οπι 15. ἢΠ| 17. ἢ ἔμψυχον (ἔμψυχος Ε) ἢ ἕκαςον ἘΔ ΕΣ, ἢ ἵκαςον ἢ ἔμψνχον δ. } ἢ] ἢ Ἐ. ᾿Π καὶ ὁ κύκλος ἘΡ. 1 418. καὶ ἡ δηίε ἐρδὲ 

οὐχ .45. 11 25. σὺ οἵὰ .5. ἢ 26. τοῦ] ἕςαι τοῦ 45, ἐςι τοῦ ΕΔ. ἢ 27. δηλῶντος ἐκ Τ. ᾿ 29. ποῖα ζ)] ἃ ποῖα ὅν (5, 

4. εἰ οαχ 445. ΠΟ 2. ἐδὲν δηῖα τῷ οπὶ ΕΖ. ἢ 3. τοῦτον 445. 1} τὸ οπι .5. ᾿] 5, μέρη ταῦτα ΕΤ. 1 6. ἄλλω ΤΑ5. ἢ 7. μὲν εἰ 8. 

πότε οπὶ Τ. ἰἰ 8. καὶ τῇ] καὶ ἐπὶ τῷ ΕΥΤ. ἢ 10. πάντα καὶ ταῦτα .45, ταῦτα πώτα Τ. ἱ 14. καὶ χαλκὸς --- ἀνδριάντος οτὰ 575. ἢ τῦ ἐν 

δριάντος 45: ςοἴετί κύκλου.  Ο12. πάντας .5. ἢ 15. τὸ αὐτὸ 4. ἢ 16. τὸ ροβῖ καὶ οπι «45, ἢ 17. δὴ ,δ. 1} οὐκέτι 5,175. ἢ 19. αὐτὸ 

ποιεῖν Τ΄ || 21. ἀπορίαν τιὰ ΕΤ. τὰ οπι Τ. || ἀριθμύς 15. 1 22. διὸ καὶ ογχῃ 7. [ τὸ οτχ “45. || 23. περὶ ἔργον Τ. ἢ 29. τ| τὶ 

ἴσως ΕΤ. ἢ 30. ὑδ᾽ οπλ «45. 1} 31. ἡ δία χείρ οἱχ .4᾽. ἢ 34, τῇ οὐἀὰ “25, 



ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤἈΑΔ ΦΥΣΙΚΑ Ζ. 

καὶ παντὸς γὰρ ὅλη τίς ἐστιν ὃ μή ἐστι τί ἦν εἶναι καὶ 
εἶδυς αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ ἀλλὰ τόδε τι. κύκλε μὲν οὖν οὐκ 

ἧσται τῷ καθόλου, τῶν δὲ καθ᾿ ἕκαςα ἔςαι μέρη ταῦτα, 

ὅστερ εἴρηται πρότερον" ἔςι γὰρ ἡ ὕλη ἡ μὲν αἰσθητὴ ἡ 
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εἶναι ἕκαςον ἐπὶ τινῶν μὲν ταὐτέν, ὥσπερ ἐκὶ τῶν πρώ- 
᾽ ,»" Φ ,ὔ ,ὔ .- » 

τῶν οὐσίων, οἷον καμπυλότης καὶ καμπυλύτητι εἰναι, εἰ 

πρώτη ἐςΐν. λέγω δὲ πρώτην ἣ μὴ λέγεται τῷ ἄλλο ἂν 

ἄλλῳ εἶναι καὶ ὑποκειμέῳ ὡς ὕλη. ὅσα δ᾽ ὡς ὕλη ἣ 

δὲ νοητή, δῆλον δὲ καὶ ὅτι ἡ μὲν ψυχὴ ὑσία ἡ πρώτη, 5 ὡς συνειοιμμένα τὴ ὕλῃ, ὁ ταὐτό, ὑδὲ κατὰ συμβεβη- 

τὸ δὲ σῶμα ὕλη, ὁ δ᾽ ἄνθρωπος ἢ τὸ ζῷον τὸ ἐξ ὠμφοῖν 
ὡς καθόλου" ἸΞωκράτης δὲ καὶ Κορίσκος, εἰ μὲν καὶ ἡ 
ψυχὴ διττόν" οἱ μὲν γὰρ ὡς ψυχήν, οἱ δ᾽ ὡς τὸ σύνολον" 

ἐ δ᾽ ἁπλῶς ἡ ψυχὴ δε καὶ σῶμα τόδε, ὥσπερ τὸ κα- 

κὸς ὅ, οἷον ὁ Σωκράτης καὶ τὸ μουσικόν" ταῦτα γὰρ 
ταὐτὰ κατὰ συμβεβηκός. 

Νῦν δὲ λέγωμεν πρῶτον, ἐφ᾽ ὅσον ἐν τοῖς ἀναλυτι- 12 
,, κοῖς περὶ ὁρισμοῦ μὴ εἴρηται" ἡ γὰρ ἐν ἐκείνοις ὠπορία, 

βάλου τε καὶ τὸ καθ᾽ ἕκαστον. πότερον δ᾽ ἔστι παρὰ τὴν τὸ λεχθεῖσα πρὸ ἔργου τοῖς περὶ τῆς ὑσίας ἐςὶ λόγοις. λέγω 
Υ ὕλην τῶν τοιότων οὐσιῶν τις ἄλλη, καὶ δεῖ ζητεῖν οὐσίαν 

»“ 2 »" 
αὐτῶν ἑτέραν τινὰ οἷον ὠριθμοὺς ἥ τι τοιοῦτον, σκεπτέον 

ὕξερον. τούτου γὰρ χάριν καὶ περὶ τῶν αἰσθητῶν οὐσιῶν 

δὲ ταύτην τὴν ἀπορίαν, διὰ τί ποτε ἔν ἐς ιν Ὦ τὸν λόγον 

ὁρισμὸν εἶναι φαμέν, οἷον τοῦ ἀνθρώπου τὸ ζῷον δίπουν" 
ἔςω γὰρ ἧὅτος αὐτῷ λόγος. διὰ τί δὴ τῦτο ἕν ἐςὶν ὠλλ᾽ 

τειρώμεθα διορίζειν, ἐπεὶ τρόπον τινὰ τῆς φυσικῆς καὶ ἀ πολλα, ζῷον καὶ δίπουν; ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ ἄνθρωπος 
δυτέρας φιλοσοφίας ἔργον ἡ περὶ τὰς αἰσθητὰς οὐσίας 15 καὶ λευκὸν πολλὰ μέν ἐστιν, ὅταν μὴ ὑπάρχῃ θατέρῳ 
διωρία" ὁ γὰρ μόνοι περὶ τῆς ὕλης δεῖ γνωρίζειν τὸν φυ- θάτερον, ἕν δέ, ὅταν ὑπάρχῃ καὶ πάθη τι τὸ ὑποκείμενον 
τοιόν, ἀλλεὰ καὶ τῆς κατὰ τὸν λόγον, καὶ μᾶλλον. ἐπὶ ὁ ἄνθρωπος" τότε γὰρ ἣν γίγνεται καὶ ἔςιν ὁ λευκὸς ἄν. 
ἂ τῶν ὁρισμῶν πῶς μέρη τὰ ἐν τῷ λόγῳ, καὶ διὰ τί εἷς ὄρωπος. ἐνταῦθα δ᾽ ὁ μετέχει θατέρου θάτερον" τὸ γὼρ 
λόγος ὁ ὁρισμός (δῆλον γὰρ ὅτι τὸ πρᾶγμα ἕν, τὸ δὲ γένος ὁ δοκεῖ μετέχειν τῶν διαφορῶν" ἅμα γὰρ ἂν τῶν 

τρῶγμα τινὶ ἦν, μέρη γε ἔχον) σκεπτέον ὕςερον. 20 ἐναντίων τὸ αὐτὸ μετεῖχεν" αἱ γὰρ διαφοραὶ ἐναντίαι, αἷς 
Τί. μὲν οὖν ἐστὶ τὸ τί ἦν εἶναι καὶ πῶς αὐτὸ καθ’ διαφέρει τὸ γένος. εἰ δὲ καὶ μετέχει, ὁ αὐτὸς λόγος, εἴς 

αὐτό, καθόλκ περὶ παντὸς εἴρηται, καὶ διὰ τί τῶν μὲν ὁ περ εἰσὶν αἱ διαφοραὶ πλείες, οἷον πεζόν, δίπυν, ἄπτερον. 
λόγος ὁ τῷ τί ἦν εἶναι ἔχει τὰ μόρια τοῦ ὁριζομέν, τῶν διὰ τί γὰρ ταῦθ᾽ ἕν ἀλλ᾽ ὁ πολλά; ὁ γὰρ ὅτι ἐνυπάρ- 
δ᾽ οὖ, καὶ ὅτι ἐν μὲν τῷ τῆς ὑσίας λόγῳ τὰ ὕτω μόριω χει" οὕτω μὲν γὰρ ἐξ ἁπάντων ἔσται ἦν. δεῖ δέ γε ἣν 
ὡς ὕλη ὑκ ἐνέςαι. ὑδὲ γὰρ ἔςιν ἐκείνης μόρια τὴς ὁσίας 25 εἶναι ὅσα ἐν τῷ ὁρισμῷ" ὁ γὰρ ὁρισμὸς Χόγος τίς ἐστιν 
ἐλλὰ τῆς συνόλης' ταύτης δέ γ᾽ ἔςι πως λόγος καὶ οὐκ εἷς καὶ ὁσίας, ὥσθ᾽ ἑνός τινος δεῖ αὐτὸν εἶναι λόγον' καὶ 
ἕπτ. μετὼ μὲν γὼρ τῆς ὕλης οὐκ ἔςιν (ἀόριστον γάρ), γὰρ καὶ οὐσία ἕν τι καὶ τόδε τι σημαΐει, ὡς φαμώ. δεῖ 
κατὰ τὴν πρώτην δ᾽ ὑσίαν ἔςιν, οἷον ἀνθρώπε ὁ τῆς ψυχῆς δ᾽ ἐπισκοπεῖν πρῶτον περὶ τῶν κατὰ τὼς διαιρέσεις ὁρι» 
λόγος. ἡ οὐσία γάρ ἐστι τὸ εἶδος τὸ ἐνόν, ἐξ οὗ καὶ τῆς σμῶν. οὐθὲν γὰρ ἕτερόν ἐστιν ἐν τῷ ὁρισμῷ πλὴν τό τε 
ὕλης ἡ σύνοδος λέγεται οὐσία, οἷον ἡ κοιλότης" ἐκ γὰρ 30 πρῶτον Χεγόμενον γένος καὶ αἱ διαφοραί: τὰ δ᾽ ἄλλα 

ταύτης καὶ τῆς ῥινὸς σιμὴ ῥὶς καὶ ἡ σιμότης ἐς" δὶς γὰρ γώη ἐςὶ τό τε πρῶτον καὶ μετὰ τότου αἱ συλλαμβανό- 
ὦ τότοις ὑπάρξει ἡ ῥίς. ἐν δὲ τῇ συνόλῳ ὑσίᾳ, οἷον ῥινὶ μεναι διαφοραί, οἷον τὸ πρῶτον ζῷον, τὸ δ᾽ ἐχόμενον 
τιμῇ ἢ Καλλίᾳ, ἐνέσται καὶ ἡ ὕλη. καὶ ὅτι τὸ τί ἦν ζῶον δίπουν, καὶ πάλιν ζῷον δίπουν ἄπτερον" ὁμοίως δὲ 

4, γὰρ οὕλη τίς στιν εἰ καὶ -- 2, τι οὐὰ ,45, Π 2. κύχλν -- 3. καθόλου] τῦ μὲν καθόλυ κύκλυ ἐκ ἔξαι μέρη καθόλν Δ. ἢ 5. 
ΜῈ] ὑχ αἰσθητή Τ΄ ἢ καὶ οτὰ “44. Π 7. εἰ οἵὰ Τ᾽. ᾿ καὶ εὐὰ “42. ἢ 8. διττόν] σωκράτης διττόν “45, ἢ οἱ δ] ἡ ἡ δ᾽ 57. Ἰ] 9. 

καὶ οτὴ 44“. ἢ τόδε] τὸ δὲ “ὁ. 1} τὸ “445. ἢ 10. ἔστι τι παρὰ ΕΥ͂. 11. τις δαῖο οὐσιῶν ΕΥ͂, οἵα ΚΡ. ἢ ζητεῖν τὴν οὐσίαν “45. Ἰ 43. 
αὐτῶν ογὰ 4“. ἢ! ἀριθμὸς 5. } 14. ἐπὲὴ] ἢ ἱπὴ “45. 1 17. ἐπὶ] εἰ “42.. Π 18. μερισμῶν δ. 1} 22. καθόλυ οπι 5. ὁ οπι 4’. ᾿ 23. 

ὁ οἷ ΣΡ. ἢ 24. ᾿ν Τί ἢ 25. ἕνεξιν δ, οπηϊβεὶα ὑδὲ -- 27. ἔςιν.ὄ αὶ 25. ἱκέα Η. 1} 26. συτόλου Τ᾽, συνόδου ἘΞ. ἢ δέ 11 δ᾽ 7. 1} 29. 

δ οὐσία ΕἼΤ. Ε 30. σύνολος ΕΤ. ἢ 31. δι.] δι᾽ ἃ 44.}ῃ 32. ὑπάρχει .5. }} 33. ἢ οπι 745. Π} ἔνεστι ΕΣ, ἢ τὸ τί οτὰ “42. 

1. εἶναι καὶ ἴκαςον ἘΞ ἢ 3. καμπυλότης καὶ ογαὰ 4᾽. ἢ εἰ] ἡ 67.445. 3. πρῶτον ἢ “45. τὸ “445..}} 5. ὡς τὰ συπειλημμένα «4, ἢ 

6. οἷον σωκράτης καὶ μουσικός “45. ἢ Ἴ. ταῦτα δ, πάντα Τ', κατὰ καὶ κατὰ ἘΜ. } 8. λέγομεν ΤΗ͂Ξ, λίγν ΕΡ. ἢ 9. μὴ] μοι Τί, οτὰ 

ἘΠῚ 10. λόγοις ἐςί “45. Ώ4ἰ11. ὃν οπὶ 4. ἰς.] ἔςι τὸ ὁριςὸν 5. ΕΡ. Π12. τοῦ] ὃ τοῦ ΕΤ. 13. ἔξω -- 14. δίπουν οἵα ΤΑ͂5. ἢ] 16. 

Ὁ] ἐ Ὁ. 1. 41. τῦτο δ. 1 19. ἂν οπὰ «45. ἢ 22. αἱ οπι Ε. ἢ 23. ἀὶ γὰρ ὅτι ἐνυπάρχει οπι .5. 25. ᾽ν ΕΤ. ἢ 26. ἐσία ΕΤ. ἢ ὧσο 
τ Σ ̓ λόγον ἐν, 67. ἢ ἈΤΆΗΣ [ 28. σκοπεῖν Ε΄. ἃ 39. τε ογὰ «45. Π 30. καὶ διαφοραὶ “45, καὶ ἡ διαφορά ἘΡ εἰ »ς Ἐ, ἢ 

ἴ, τῦτο 8. 
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κἂν διὰ πλειόνων λέγηται. ὅλως δ᾽ οὐθὲν διαφέρει διὰ ᾿Επεὶ δὲ περὶ τῆς οὐσίας ἡ σκέψις ἐςί, πάλιν ἐπ) 

πολλῶν ἢ δὶ ὀλίγων λέγεσθαι, ὥστ᾽ οὐδὲ δὺ᾽ ὀλίγων ἢ νέλθωμεν. λέγεται δ᾽ ὥσπερ τὸ ὑποκείμενον ὑσία, εἶναι καὶ 

διὰ δυοῖν' τοῖν δυοῖν δὲ τὸ μὲν διαφορὰ τὸ δὲ γένος, οἷον τὸ τί ἦν εἶναι, καὶ τὸ ἐκ τότων καὶ τὸ καθόλε. περὶ μὴ 
τὸ ζῶον δίπουν τὸ μὲν ζῷον γένος, διαφορὰ δὲ θάτερον. ἦν τοῖν δυοῖν εἴρηται" καὶ γὰρ περὶ τῷ τί ἦν εἶναι καὶ ἢ 

ἵν τὸ γος ἁπλῶς μή ἐςξι παρὼ τὼ ὡς γόώους εἴδη, 5 ὑποκειμένε, ὅτι διχῶς ὑπόκειται, ἢ τόδε τι ὄν, ὥσπῳ τὶ 

ἃ εἰ ἴςι μὲν ὡς ὕλη δ᾽ ἐςίν (ἡ μὲν γὰρ φωνὴ γένος καὶ ζῷον τοῖς πάθεσιν, ἢ ὡς ἡ ὕλη τῇ ἐντελεχείᾳ. δικᾶ ἃ 

ὕλη, αἱ δὲ διαφοραὶ τὰ εἴδη καὶ τὰ φοιζοεῖα ἐκ ταύτης καὶ τὸ καθόλε αἴτιόν τισιν εἶναι μάλιςα, καὶ εἶναι ἀρχὰ 
ποΐσιν), φανερὸν ὅτι ὁ ὁρισμός ἐςιν ὁ ἐκ τῶν διαφορῶν τὸ καθόλα᾽ διὸ ἐπέλθωμεν καὶ περὶ τότε. ἔοικε ε γὰρ ἀδ- 
λόγος. ἀλλὼ μὴν καὶ δεῖ γε διαιρεῖσθαι τὴν τῆς διαφο- γώτον εἶναι οὐσίαν εἶναι ὁτιοῦν τῶν καϑόλο καθόλου, ̓λεγρμίτων. 
ρᾶς διαφοράν, οἷον ζῴου διαφορὼ τὸ ὑπόπουν" πάλιν τῷ 10 πρώτη μὲν γὰρ ὑσία, ἴδιος ἑκάςῳ ἢ ἢ ὑχ ὑπάρχει 
ζῴου τὰ ὑπόποδος τὴν διαφορὰν δεῖ εἰδέναι ἣ ἧ ὑπόπουν. τὸ δὲ καθόλυ κοινόν" τῦτο γὰρ λέγεται ; καθόλε ὃ κλείσῃ 
ὥς ὁ λεκτέον τῇ ὑπόποδος τὸ μὲν πτερωτὸν τὸ δὲ ἅπτε- ὑπέρ πέφυκεν. τίνος ἦν ὑσία τῦτ ̓ ἴξαι; ἢ ̓ γὰρ ὡπτά»- 
ρον, ἐανπερ λέγῃ καλῶς, ἀλλὰ διὰ τὸ ὠδυνατεῖν ποιήσει τῶν ἢ ὑθενός. ἁπάντων δ᾽ ὑχ οἷόν τε᾿ ἑνὸς δ᾽ εἰ ἔςαι, καὶ 

αὖτο" ἀλλ ἢ τὸ μὲν σχιζόπουν τὸ δ᾽ ἄσχιςον" αὗται τἄλλα τῦτ᾽ ἔςιαι" ὧν γὰρ μία ἡ ὑσία, καὶ τὸ τί ἦν εἶαι 
γὰρ διαφοραὶ ποδός" ἡ γὼρ σχιζοποδία ποδύτης τις. καὶ 15 ἣν καὶ αὐτὰ ἕν. ἔτι ὑσία, λέγεται τὸ μὴ καθ᾽ ὑποκειμόν, 

ὕτως ἀεὲ βέλεται βαδίζειν ἕως ἂν ἔλθῃ εἰς τὼ ἀδιάφορα. τὸ δὲ καθόλου καθ᾿ ὑποκειμένου τινὸς λέγεται ἀεί, ἀλλ' 
τότε δ᾽ ἔσονται τοσαῦτα εἴδη ποδὸς ὅσαιπερ αἱ διαφοραί, ρα ὕτω μὲν ἐκ ἐνδέχεται ὡς τὸ τί ἦν εἶραι, ἐν τότῳ ἃ 
καὶ τὰ ὑπόκοδα ζῷα ἴσα ταῖς διαφοραῖς. εἰ δὴ ταῦτα ἐνυκάρχειν, οἷον τὸ ζῷον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἵππῳ. ἐῶ 
ὅτως ἔχει, φανερὸν ὅτι ἡ τελευταία διαφορὼ ἡ ὑσία τοῦ δῆλον ὅτι ἔςι τις αὐτῇ λόγος. διαφέρει δ᾽ ὑθὰν ἐδ᾽ εἰ μὲ 
πράγματος ἔσται καὶ ὁ ὁρισμός, εἴπερ μὴ δεῖ πολλάκις 20 πάντων λόγος ἐςὶ τῶν ἐν τῇ οὐσία" ὀθὲν γὰρ ἧττον ὑσία 
ταὐτὰ λέγειν ἐν τοῖς ὅροις" περίεργον γάρ. συμβαίνει δέ τῦτ᾽ ἴςαι τινός, ὡς ὁ ἄνθρωπος τῷ ἀνθρώπε ἐν ᾧ ὑπάρχι: 
γε τῦτο" ὅταν γὰρ εἴπῃ ζῷον ὑπόπιν δίπουν, ὑθὲν ἄλλο ὥςε τὸ αὐτὸ συμβήσεται πάλιν" ἔξαι γὰρ ὑσία ἐκεῖνον 
εἴρηκεν ἢ ζῷον πόδας ἔχον, δο πόδας ἔχον" κἀν τοῦτο οὐσία, οἷον τὸ ζῷον ἐν ᾧ ὡς ἴδιον ὑπάρχαι. ἔτι δὲ κὰ 
διαιρῇ τῇ οἰκείῳ διαιρέσει, πλεονάκις ἐρεῖ καὶ ἰσώκις ταῖς ὠδύνατον καὶ ἄτοπον τὸ τόδε καὶ ὑσίαν, εἰ ἔςιν ἔκ τινι, 
διαφοραῖς. ἐὰν μὲν δὴ διαφορᾶς. διαφορὰ γίγνηται, μία 15 μὴ ἐξ οὐσιῶν εἶναι μηδ᾽ ἐκ ἐκ τοῦ τόδε τι, ἀλλ᾽ ἐκ ποιοῦ" 

» ᾿ 1.} ὁγῶῷ, ἔξαι ἡ τελευταία τὸ εἶδος καὶ ἡ ὑσία" ἐὰν δὲ κατὼ συμ» πρότερον γὰρ ἔςαι μὴ ὑσᾷ τε καὶ τὸ ποιὸν ἐσίας τε καὶ 

εὟ 

ἘΞ ͵ ἘΠ᾿ τὰ 

ΝΜ" .Χ. τον την 
Ἵ: 

βεβηκός, οἷον εἰ φθρθ" τὸ ὑπόποδος τὸ μὲ λευκὸν τὸ δὲ τῷ τόδε. δκῷ ἀδύνατον" ὅτε λόγῳ γὰρ οὖν οὔτε ε χρίνῳ οὖπι 

᾿μέλαν, τοσαῦται ὅσαι ὧν αἱ ἱ τομαὶ ὦ ὧσιν. ὥςε φανερὸν ὅ ὅτι γενέσει. οἷόν τε τὰ πάθη τῆς οὐσίας εἶναι εἶναι πρότερα" ἵσται 
71" ἐσ Ὁ ὃ ὁρισμὸς λόγος ἰξν ὁ ἐκ τῶν διαφορῶν, καὶ τότων τῆς το γὰρ χωριςά. ἔτι τῷ Σωκράτει ὑσίᾳ ὀυπάρζει ὁ ὑσία, ὅξι 

Ἢ ̓μχελέν, “) βαυταίας κατά γε τὸ ὀρθόν. δῆλον δ᾽ ὧν εἴη, εἴ τις μετατά- 30 δυοῖν ἔςαι οὐσία. ὅλως δὲ συμβαῴει, εἰ ἔςιν ὑσία ὁ ἀν» 

ἦτ ὦ 

ὁ είας 
΄ 

το τ 43) ἐξειε τὰς τοιότους ὁρισμός, οἷον τὸν τῷ ἀνθρώκπε, λέγων ζῷον θρωπος καὶ ὅσα οὕτω λέγεται, μηθὲν τῶν ἐν τῷ λόγῳ 
“Μὰ δίαυν ὑπόπον᾽ περίεργον γὼρ τὸ ὑπόπεν εἰρημών τῷ δίπο- εἶναι μηθενὸς ὁσίαν, μηδὲ χωρὶς ὑπάρχειν αὐτῶν μηδ᾽ δ 

δὸς. τάξις δ᾽ ἐκ. ἔςιν ἐν τῇ ὑσίᾳ" πῶς γὼρ δεῖ νοῆσαι τὸ ἄλλῳ, λέγω δ᾽ οἷον ἐκ εἶναί τι ζῷον παρὰ τὰ τινά, οὐδ᾽ 
μὲν ὕςερον τὸ δὲ πρότερον; περὶ μὲν ἦν τῶν κατὰ τὰς διαιρέ. ἄλλο τῶν ἐν τοῖς λόγοις οὐθέν. ἔκ τε δὴ τότων θεωροῦσι 
σεὶς ὁρισμῶν τοσαῦτα εἰρήσθω τὴν πρώτην, ποῖοί τινές εἰσιν. 35 φανερὸν ὅτι οὐθὲν τῶν καθόλε ὑπαρχόντων ὑσίω ἐςί, καὶ 

1. καὶ ἰὼν «44. ἢ 2. δι’ ῥτίογεμη οὐκ “45. ἢ ἢ. τῇ τὸ ΣΤ. ἢ 7. ἐχ] δ᾽ 'κ ΕΞ Π᾿ 8. ὁ ροδὲ ὅτι οἵὰ Τ' ἢ 10. ζώω Τ' 14. κι 
“44.013. περ ὁοπὰ .5. ἢ λέγηται (57. 1] δυνατεῖν “45, ἀδύτατον 5. 14. ἢ 415, εἰ οοἰετί, ἢ 20. ὁ οι Τ' ἢ 21. τὸ αὐτὸ Σ᾿, οπι Τ' ἢ 
23. ὃ] εἰ μὴ “45. } πόδας ροεῖ ζῷον οἵα ΕΤ. ἢ ἔχον αἰϊαγατα δηΐ δύο 8, οτὰ Τ' ἢ 25. γίγνεται 8, γέται ΤΈΞ. ἢ 21. διαιρεῖ 8.45.1} 
28. τοσαῦτα «48, 1 80. δ᾽ οταὰ Τ. 31. λόγον (5. {[ 35. τὴν πρώτην οἵη Σ, 

4. δὴ ΣῊ, ἢ Ἰρὶν ἡ σκέψις Τ' ἢ 5. ἢ οπι «48. { 6. ὁ οτι 57. ἢ 1. ἀρχὴ 8. ἢ 9. εἶναι ρτίυξ οπὰ «47, αἰίοττιιι Τ' ἢ 10. 12}] γὦ 
ἢ 8.445, αὶ ὑσίκ ἡ ἑκάςν ἴδιος ἱκάςν Ε εἰ οχηίδβεο καὶ .5, ὑσία καὶ ἱκάςν Τ. ἢ ἢ ὑχ ὑπάρχει ἄλλο Τ᾿ 12 οἱ 13. τώτων ΕΔΤ. ἵ 13. 
δ ἐξι ἘΞ ἢ 14. ροσὶ ἔξαι (δ ἢ γὰρ παντὸς ἢ ὑδενός. ΠΟ 47. τύτῳ] αὐτῶ ἘΘΎΥ͂, 5, καὶ ἐν αὐτοῖς ἥτοι τοῖς ὑποκειμένοις Ε' ἰηῖετ τοτραβ. ἢ 
418. ἐυπάρχει 5. ἴ τὸ ζῶνν οἵα Τ. {[ 19. ἔξαι 5. ἢ 23. 5] ὦ εἶδε. ΤΑΝ. 1 24. τὸ τόδε] τότε δὲ Τ΄ [καὶ τὴν ὁσίαν Κὸ. ἢ 25. ἐκ τῇ 
ποῷ Τ' ἢ 26. ἀσία τε] ὁσία δὲ Τ᾿ τε οὐχ «48. ἢ 27. τῶτο δὲ “415. } 29. γὰρ καὶ χωριςά “48. || σωκράτη Τὶ ἢ ἐσίᾳ οἵα ἈΑ, ροϑὶ ὑσίε 
ροηΐι 7. ἢ 30. οὐσίαι Τ᾿ ἢ ἄλλως 51.45.1) 82. "] ἣν ἐν Ζ45, ἃ 84. λογικοῖς ΗΠ. 1 οὐδὲν γάρ. ἔκ «48. Ε τῇ ἂ Ζ' 
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ὅτι ἐδὲν σημαίνει τῶν κοινῇ κατηγορεμένων τόδε τι, ἀλλὰ 
τοιόνδε, εἰ δὲ μή, ἄλλα τε πολλὰ συμβαίνει καὶ ὁ τρί- 
τος ἄνθρωπος. ἔτι δὲ καὶ ὧδε δῆλον. ἀδύνατον γὼρ ὑσίαν 
ἔξ οὐσιῶν εἶναι ἐνυκαρχεσῶν ὡς ἐντελεχείᾳ" τὼ γὰρ δύο 

1039 

ἐν τοῖς ἦσι χωρὶς ἂν ἔςαι, καὶ διὰ τί ὁ καὶ χωρὶς αὐτῇ 
ἔξαι τὸ ζῷον τῦτο; ἔπειτα εἰ μὲν. μεθέξει τῷ δίποδος καὶ 
τῷ πολύποδος, ὠδύνατόν τι συμβαίνει" τἀναντία γὰρ ἅμα 
ὑπάρξει αὐτῷ ἑνὶ καὶ τῷδέ τινι ὄντι. εἰ δὲ μή, τίς ὁ τρό- 

ὕτως ἐπελεχείῳ ἀδέχοτε ἣν ἐντελεχείᾳ, ἀλλ᾽ ἐὰν δυνάμει ς τος ὅταν εἴπῃ τις τὸ ζῷον εἶναι δίπον ἢ πεζόν; ἀλλ᾽ ἴσως 
ἂο 

ἔξαι ὦ ἕν, οἷον ἡ διπλασία ἐκ δύο ἡμίσεων δυνάμει 
γ' γὰρ ἐντελέχεια χωρίζει. ὥστε εἰ ἡ οὐσία ἕν, οὐκ 
ἕρει ἐξ οὐσιῶν ἐνυπαρχεσῶν, καὶ κατὰ τῦτον τὸν τρόπον 
ὺ τὰν Δημόκριτος ὀρθῶς" ἀδύνατον γὰρ εἶναί φησιν ἐκ 

ὖἦ 

δῥο ἢ, 
ἡ 

σύγκειται καὶ Φετείαι ἢ μέμοιξαι. ἀλλὰ παντα ἄτοπα. 
ἀλλ᾽ ἕτερον ἐν ἑκάςῳ. οὐκοῦν ἄπειρα ὡς ἔπος εἰπεῖν ἔξαι 

ὧν ἡ ὁσία ζῷον" ἀ γὰρ κατὰ συμβεβηκὸς ἢ ἔκ ζῴε ὁ ἄν- 

θρωπος, ἔτι πολλὼ ἔξαι αὐτὸ τὸ ζῷον οὐσία τε γὰρ τὸ 
ἐν ἡ ἐξ ἑνὸς δύο γινέσθαι" τὰ γὰρ μεγέθη τὰ ἄτομα 0 ἐν ἑκάςῳ ζῷον" ὁ γὰρ κατ᾽ ἄλλο λέγεται. εἰ δὲ μή, ἐξ 

τὸς ὑσίας ποιεῖ, ὁμοίως τοίνυν δῆλον ὅτι καὶ ἐπ᾽ ἀριθμοῦ 
ἔζε, εἴπερ ἐξὶν ὁ ἀριθμὸς σύνθεσις μονάδων, ὥσπερ λέγε- 
ται ὑπό τινων" ἢ γὰρ ὑχ ἣν ἡ δυάς, ἢ ὑκ ἔςι μονὰς ἐν 
αὐτῇ ἐντελεχείᾳ. ἔχει δὲ τὸ συμβαῖνον ἀπορίαν. εἰ γὰρ 

ἐκείνου ἔςαι ὁ ἄνθρωπος καὶ γῴος αὐτοῦ ἐκεῖνο. καὶ ἔτι 
ἰδέαι ἅπαντα ἐξ ὧν ὁ ἄνθρωπος. ὑκῶν ἐκ ἄλλε μὲν ἰδέα 
ἔςαι ἄλλου δ᾽ οὐσία" ἀδύνατον γάρ. αὐτὸ ἄρα ζῷον ἂν 
ἕκαστον ἔσται τῶν ἐν τοῖς ζῴοις. ἔτι ἐκ τίνος τοῦτο καὶ 

΄ - δ δ » ΩΝ - “ ἃ 
μήτε ὧς τῶν καθόλε οἷόν τ᾽ εἶναι μηδεμίαν οὐσίαν διὰ τὸ .5 πῶς ἐξ αὐτῷ ζῷον; ἢ πῶς οἷόν τε εἶναι τὸ ζῷον ὃ ὑσία, 
πιόνδε ἀλλὰ μὴ τόδε τι σημαίνειν, μήτ᾽ ἐξ οὐσιῶν ἐνδέ- 
χεται ἐντελεχαείῳ εἶναι μηδεμίαν ὑσίαν σύνθετον, ἀσύνθε- 

τῶν ἂν εἴη οὐσίᾳ πᾶσα, ὥς᾽ οὐδὲ λόγος ὧν εἴη οὐδεμιῶς 
οὐσίας. ἀλλὰ μὴν δυκεῖ γε πᾶσι καὶ ἐλέχθη πάλαι ἢ 
μόνον εἶναι οὐσίας ὅρον ἢ 
εὐδινὸς ἄρ᾽ ἔςιαι ὁρισμός" ἢ τρόπον μέν τινα ἔςαι, τρόπον 
δ τοὰ οὕ. δῆλον δ᾽ ἔσται τὸ λεγόμενον ἐκ τῶν ὕστερον 
βᾶλλον. 

4 Φανερὸν δ᾽ ἐξ αὐτῶν τούτων τὸ συμβαῖνον καὶ τοῖς λόγι οὐκ ἔςιν ὅτως ὥςε φθεβεσθαι" ὑδὲ γὰρ γένεσις (οὐ. ᾧ) κε Ἅ ἐδί. 
τὰς ἰδέας λέγεσιν οὐσίας τε καὶ χωριςὰς εἶναι, καὶ ἃ ὦμα 55 γὰρ γίγνεται τὸ οἰκίᾳ εἶναι ἀλλὰ τὸ τῇδε τῇ οἰκίᾳ), ἀλλ᾽ 51 8ὲ υσῆ, ἊΝ 

εἶδος ἐκ τοῦ γῴους ποιῶσι καὶ τῶν διαφορῶν. εἰ γάρ ἄνευ γενέσεως καὶ φθορᾶς εἰσὶ καὶ ἐκ εἰσίν" δέδεικται γὰρ ἘΣ ΩΣ: 
ὡ τὰ εἴδη καὶ τὸ ζῷον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἵππῳ, ἦτοι ὅτι οὐθεὶς ταῦτα γεννᾷ οὐδὲ ποιεῖ; διὰ τοῦτο δὲ καὶ τῶν ““.. ᾿ , ̓ 
ἦν καὶ ταὐτὸν τῷ ὠριθμῷ ἐστὶν ἢ ἕτερον. τῷ μὲν γὰρ ἀσιῶν τῶν αἰσθητῶν τῶν καθ᾽ ἕκαςα ὅθ᾽ ὁρισμὸς ὅτ᾽ ἀπό- . Ὁ ἐν 

ὁ λέγων λόγῳ δῆλον ὅτι ἕν" τὸν γὰρ αὐτὸν διέξεισι λόγον 

μάλιστα" νῦν δ᾽ οὐδὲ ταύτης. ἢ 

τοῦτο αὐτὸ παρ᾽ αὐτὸ τὸ ζῷον; ἔτι δ᾽ ἐπὶ τῶν αἰσθητῶν 
ον ΚΆΘΒΣ ὦ 2 δ. ἢ ᾽ , » ἮΝ ἈΝ ταῦτά τε συμβαίνει καὶ τότων ἀτοπώτερα. εἰ δὴ ἀδύνα- 

τον οὕτως ἔχειν, δῆλον ὅτι οὐκ ς ἔςιν εἶδὴ αὐτῶν ὕτως͵ ὥς 
τινές φασιν. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἡ οὐσία ἑτέρα τό τε σύνολον καὶ ὁ λόγος 15 
"Ὁ : “, ἌΝ) νι ᾿ (λέγω δ᾽ ὅτι ἡ μὲν ἕτως ἐςὶν ἐσία σὺν τῇ ὕλῃ συνειλαιμυ» 

μένος. ὁ λόγος, ἡ δ᾽ ὁ λόγος ὅλως), ὅσαι μὲν ἦν ὕτω λέ- 
γένται, τούτων μὲν ἔστι 

δειζίς ἐςῖν, ὅτι ἔχουσιν ὕλην ἧς ἡ φύσις τοιαύτη ὥς" ἐν- 

διατέρῳ. εἰ ὃν ἐς τις ἄνθρωπος αὐτὸς καθ᾽ αὑτὸν τόδε 3) δέχεσθαι καὶ εἶναι καὶ μή" διὸ φθαρτὰ πάντα τὰ καθ᾽ 
τι καὶ κεχωρισμένον, ἀνάγκη καὶ ἐξ ὧν, οἷον τὸ ζῷον καὶ 
τὸ δίπυν, τόδε τι σημαίνειν καὶ εἶναι χωρις ἃ καὶ οὐσίας" 
ὦστε καὶ τὸ ζῷον. εἰ μὲν οὖν τὸ αὐτὸ καὶ ἕν τὸ ἐν 
ι᾿ - ᾽ ΄ Ψ ΝῚ .“ -» Ν ἵππῳ καὶ τῷ ἀνθρώπῳ, ὥσπερ σὺ σαυτῷ, πῶς τὸ ἂν 

τῷ 

ἕκαςα αὐτῶν. εἰ ἕν ὅ τ᾽ ἀπόδειξις τῶν ἀναγκαίων καὶ ὁ 
ὁρισμὸς ἐπιςημονικός, καὶ ὑκ ἐνδέχεται, ὥσπερ ὑδ᾽ ἐπις ή- 
μην ὁτὲ μὲν ἐπιςήμην ὁτὲ δ᾽ ἄγνοιαν εἶναι, ἀλλὰ δόξα τὸ 
τοιστόν ἐς ιν, ἕτως οὐδ᾽ ἀπόδειξιν οὐδ᾽ ὁρισμόν, ἀλλὼ δύξα 

φθορά" καὶ γὰρ γύεσι" τοῦ δὲ ἐςίᾳ κί : 

4. τόδε] τὸ τόδε ΕΠ, Π 8. γὰρ οἵὰ ΑΛ Η", ἢ ἀ, ὡς] ὕτως ὡς ἘΘΤ. Ἷ τὰ -- 5. ὕτως ἱντελεχεία, οτὰ .5. ἢ 6. ἡ] εἰ «45. 1 
ἢ. γε] ἣν ΤΊ ἢ εἰ οἵχὰ Ε, 1 9. ὃ Τ' 11. δῆλον ὅτι οἵα 77. ἢ ἐπὶ τῷ ἀριθμοῦ 7. ἢ 12. ὁ οπι “45. [σύνθεσις οἵα «45. 13. 4] ἢ 
ΤΊ δεξι ΕΖΤ. 15. διὰ τοσόνδε Τ. ἃ 17. σύνθετον ολ ἘΘΤΗ͂Ν. | 19. πᾶσα 45. ᾿ 20. οὐσίας εἶναι 45. 1} 24. τοῦτο 3. ἢ 25. 

ὦτίας τε χωριςὰς 45, χωριςάς τε οὐσίας ΕΔ. ᾿' ἅμα οἵὰ .δ. ἢ 26. τὸ] καὶ τὸ ΕΤ. ἃ 28. μὲν οἵαὰα .5. [! γὰρ οτὴ «45. ἢ 29. ὁ λέγων 

ἀίξωσι λόγον “45,}} 30. αὐτὸ καϑ᾿ αὐτὸ ΕΤ. 1! τόδε] καὶ τόδε ΕΣ, τὸ τόδε δ. ΠΠ 31. καὶ ροβὲ τι οἵα ΤΈΣ, καὶ -- 32. τι οἵα 5. ἢ 33. 
ν τὸ δἠὰ ,.45. }} 834. καὶ τῷ ἀνθρώπω δοὐὰ “4, ἢ σὺ σαντῶ] αὐτὸς αὐτῶ 445. ἢ πῶς οἵα «4Ὁ,. 1] τὸ ἔν αὐὰ 425. 

4. ἐν χωρὶς ὅσιν ἘΤ, ἰγχωὼὰς ὄσιν δ. ᾿ χωρὶς αὐτῷ] αὐτὸ 445. Π 2. τῆτο] ἑαυτὸ 45. 1 μὶν μὴ μεθέξει Τ. ᾿ ἀ. τῶ δέοντι Τ΄ τιὴ 

οἱὰ 4}, αὶ ὁ οῃὰ «46. [1 5. τι τί. 43.. 1 ροβὲ πεζόν ΕΣ ἃ ζῶον ἄπιν. ἢ 8. γὰρ] καὶ (8. 11 ὁ χα “4Ὁ. 1 9. τὸ ροϑὶ αὐτὸ οτὰ Τ. ἢ 
12. ΓΙ ἰδέα Ἐ. Ηὶ 13. ἣν ὐἀά “445, ἢ 14. ἔσται ἕκαστον Ε΄. 5. }} τούτον ἘΘΤ. ἢ 15. ζώου ἘΘΤ. ἴὰ Ε γς αὐτοζών. ᾿ τὸ ζῷον] 5ς οὐσία 
ΕῚ, δ οχὰ «42, }} 16. δ1 δὲ καὶ Τί 18. ἰδέα, ΕΤ. 21. 3] εἰ ΒΡ. 1 22. ὅλως οτχ «45, 1] 28. ἔστι καὶ φθιρά 45, 1 24. ὥςε οτὰ 
δ ἃ ἐδὶν Ε, ὁ 4, ἢ 28. ὅτ᾽ ἀριθμὸς Τ᾿ ἢ 31. αὐτῶν οαχ 5. 1 33. ὁτὲ μὲν ἐπιξήμην οἵα “45, ἢ 35. ἀπόδειξις οὐδ᾽ ὁρισμὸς 4), 

1: 



ΕΑ ς Ὅν δοκοῦν τἰνο κοΐ. ὦ πῶξα, ὀννσικεξές εἰσύ᾽͵ Τὸς γη 

λοι ί σι. σεον, τῷ ων μ} ἘᾺΝ 

- 

1040 ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Ζ. 

ἐστὶ τοῦ ἐνδεχομένον ἄλλως ἔχειν, δῆλον ὅτι οὐκ ὧν εἴη νὸς ἄρα ὁ λόγος. ἀλλ᾽ ἦν τῶν καθ' ἕκαςα ὁ ἥλιος, ὥστῃ 
αὐτῶν ὅτε ὁρισμὸς ὅτε ἀπόδειξις. ἀδηλά τε γὰρ τὰ φθει- Ἰκλέων ἢ ἸΞωκράτης, ἐπεὶ διὰ τί ἐδεὶς ὅρον ἐκφέρει αὐτῶν 
ρόμενα τοῖς ἔχουσι τὴν ἐπιςήμην, ὅταν ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἰδέας; γένοιτο γὰρ ἄν δῆλον πειρωμένων ὅτι ἀληᾶς τὸ 
ἀπέλθῃ" καὶ σωζομένων τῶν λόγων ἐν τῇ ψυχῇ τῶν νῦν εἰρημένον. : : 
αὐτῶν οὐκ ἔςαι οὔτε ὁρισμὸς ἔτι οὔτε ἀπόδειξις. διὸ δεῖ α Φανερὸν δ᾽ ὅτι καὶ τῶν δοκυσῶν εἶναι ὑσιῶν αἱ πλί δ 

τῶν πρὸς ὅρον, ὅταν τις ὁρίζηταί τι τῶν καθ' ἕκαςα, μὴ ςαι δυνάμεις εἰσί, τά τε μόρια τῶν ζῴων" οὐθὲν γὰρ ἀν 
ἀγνοεῖν ὅτι ἀεὶ ἀναιρεῖν ἔςιν" ὁ γὰρ ἐνδέχεται ὁρίσασθαι. χωρισμένον αὐτῶν ἐστίν" ὅταν δὲ χωρισθῇ, καὶ τότε ὅντα 
ὑδὲ δὴ ἰδέαν ὑδεμίαν ἔςιν ὁρίσασθαι" τῶν γὼρ καθ᾿ ἕκω- ὡς ὕλη πάντα, καὶ γὴ καὶ πῦρ καὶ ἀήρ" ἀθὲν γὰρ αὐτῶν 
φον ἡ ἰδέα, ὡς φασί, καὶ χωριςή. ἀναγκαῖον δ᾽ ἐξ ὀνο- ἕν ἐστιν, ἀλλ᾽ οἷον ὁ ὀρρὸς πρὶν ἢ πεφθῇ καὶ γώηταί τι 
μάτων εἶναι τὸν λόγον. ὄνομα δ᾽ ὁ ποιήσει ὁ ὁριζόμενος" το ἐξ αὐτῶν ἦν. μάλιςα δ᾽ ἄν τις τὰ τῶν ἐμψύχων ὑτο» 
ἄγνωςον γὰρ ἔςαι. τὼ δὲ κείμενα κοινὰ πᾶσιν. ὠνάγκη λαβαι μόρια καὶ τὰ τῆς ψυχῆς πάρεγγυς ἄμφω γίνε 
ὧρα ὑκάρχειν καὶ ἄλλῳ ταῦτα" οἷον εἴ τις σὲ ὁρίσαιτο, σθαι, ὄντα καὶ ἐντελεχείᾳ καὶ δυνάμει, τῷ ἀρχὰς ἔχεν 
ζῷον ἐρεῖ ἰσχνὸν ἢ λευκὸν ἢ ἕτερόν τι ὃ καὶ ἄλλῳ ὑπάρ- κινήσεως ἀπό τινος ἐν ταῖς καμπαῖς" διὸ ἔνια ζῷα δια» 
ζει. εἰ δέ τις φαΐ) μηθὲν κωλύειν χωρὶς μὲν πάντα πολ- ρύμενα ζῆ. ἀλλ᾽ ὅμως δυνώμει πάντ᾽ ἔςιαι, ὅταν ἧ ἣν καὶ 

᾿ ΝΡ λοῖς, ἅμα δὲ μόνῳ τούτῳ ὑπάρχειν, λεκτέον πρῶτον μὲν ι6 συνεχὲς φύσει, ἀλλὰ μὴ βίᾳ ἢ καὶ συμφύσει" τὸ γὰρ 
ἰδ. γ. εὐ ζξεν δε, καὶ ἀμφοῖν, οἷον τὸ ζῷον δίπεν τῷ ζῴῳ καὶ τῷ δίς. τοῖστον πήρωσις. ἐπεὶ δὲ τὸ ἐν λέγεται ὥσπερ καὶ τὸ ἦν 

ἰδῶ για ἰξμικοδῃ δὶ, καὶ τοῦτο ἐπὶ μὲν τῶν ἀϊδίων καὶ ἀνάγκη εἶναι, καὶ ἡ ὑσία ἡ τῷ ἑνὸς μία καὶ ὧν μία ἀριθμῷ ἣν ἀριθμᾷ, 
ε Φσέοξ,, πρότερά γ᾽ ὄντα καὶ μέρη τοῦ συνθέτου. ἀλλὰ μὴν καὶ φανερὸν ὅτι ἦτε τὸ ἕν ὅτε τὸ ἣν ἐνδέχεται ὑσίαν εἶναι τῶν 
τὰν ΡΎ Με ς ρις, εἴπερ τὸ ἄνθρωπος χωριςόν" ἢ γὰρ ἀθὲν ἢ ἄμφω. πραγμάτων, ὥσπερ ἐδὲ τὸ ςοιχείῳ εδαι ἢ ἀρχῇ" ἀλλὰ 

εἰ μὲν οὖν μηθέν, ὑκ ἔςαι τὸ γώος παρὰ τὰ εἴδη" εἰ δ᾽ Ὦ ζυτῶμεν τίς οὖν ἡ ἀρχή, ἵνα εἰς γνωριμώτερον ἀναγίγων 
ἔσται, καὶ ἡ διαφορά. εἶθ᾽ ὅτι πρότερα τῷ εἶναι" ταῦτα μεν. μᾶλλον μὲν οὖν τούτων οὐσία τὸ ὃν καὶ ὃν ἢ ἥ τὶ 
δὲ οὐκ ἀνταναιρεῖται. ἔπειτα δὲ εἰ ἐξ ἰδεῶν αἱ ἰδέαι ἀρχὴ καὶ τὸ ςοιχεῖον καὶ τὸ αἴτιον, ὕπω δὲ ὁδὲ ταῦτα, 
(ἀσυνθετώτερα γὼρ τὰ ἐξ ὧν), ἔτι ἐπὶ πολλῶν δεήσει εἴπερ μηδ᾽ ἄλλο κοινὸν μηθὲν ὑσία" ὑδενὶ γὰρ ὑπάρχει ἡ 
κἀκεῖνα κατηγορεῖσθαι ἐξ ὧν ἡ ἰδέα, οἷον τὸ ζῷον καὶ τὸ ὑσία ἀλλ᾽ ἢ αὐτῇ τε καὶ τῷ ἔχοντι αὐτήν, οὗ ἐςὶν ὑσία. 
δίπον. εἰ δὲ μή, πῶς γνωρισθήσεται; ἔσται γὰρ ἰδέα τις 25 ἔτι τὸ ἣν πολλαχῇ οὐκ ἂν εἴ ὦμα,, τὸ δὲ κοινὸν ἅμα 

ἣν ἀδύνατον ἐπὶ πλειόνων κατηγορῆσαι. ἢ ἑνός. οὐ δυκεῖ πολλαχῇ ὑπάρχει" ὥστε δῆλον ὅτι οὐθὲν τῶν καθόλου 

δέ, ἀλλὰ πᾶσα ἰδέα εἶναι μεθεκτή, ὥσπερ οὖν εἴρηται, ὑπάρχει παρὼ τὰ καθ᾽ ἕκαστα χωρίς, ἀλλ᾽ οἱ τὰ εἶδ 
λανθάνει ὅτι ἀδύνατον ὁρίσασθαι ἐν τοῖς ἀϊδίοις, μάλιστα λέγοντες εἶναι τῇ μὲν ὀρθῶς λέγουσι χωρίζοντες αὐτώ, 
δὲ ὅσα μοναχαί, οἷον ἥλιος ἢ σελήνη. ὦ μόνον γὰρ δια- εἴπερ οὐσίαι εἰσί, τῇ δ᾽ οὐκ ὀρθῶς, ὅτι τὸ ἂν ἐπὶ πολλῶν 

μαρτάνωσι τῷ προστιθέναι τοιαῦτα ὧν ἀφαιρουμένων ἔτι 30 εἶδος λέγυσιν. αἴτιον δ᾽ ὅτι οὐκ ἔχυσιν ἀποδῦναι τίες αἱ 
ἔςαι ἥλιος, ὥσπερ τὸ περὶ γὴν ἰὸν ἢ νυκτικρυφές, ὧν γὼρ τοιαῦται οὐσίαι αἱ ἄφθαρτοι παρὰ τὼς καθ᾽ ἕκαστα καὶ 
φῇ ἢ φανῇ, ὑκέτι ἔςαι ἥλιος" ἀλλ᾽ ἄτοπον εἰ μή" ὁ γὰρ αἰσθηπάς. ποιοῦσιν οὖν τὰς αὐτὰς τῷ εἴδει τοῖς φθαρτοῖς 
ἥλιος ὑσίαν τινὼ σημαίνει. ἔτι ὅσα ἐπ᾿ ἄλλου ἐνδέχεται, (ταύτας γὰρ ἴσμεν), αὐτοάνθρωπον καὶ αὐτόῤκπον, προς» 

οἷον ἐὰν ἕτερος γύηται τοῶτος, δῆλον ὅτι ἥλιος ἔςααι. κοι- θώτες τοῖς αἰσθητοῖς τὸ ῥῆμα τὸ αὐτό. καίτοι κἀν εἰ μὴ 

ἀ. τϑλϑη Τ. 11 τῶν ἐν τῇ ψυχῆ λόγων αὐτῶν Τ᾿ ἢ 6. ἕκαςον ἘΜ. ἢ 1. ἀὴ οἵα Ε΄. ἢ 8. δεῖ Τ᾿ ἢ ὁρίσασθαι] ἀναιρεῖν ΕΞ. ἢ 3. 
ἐξ ὧν ὀνομάτων Τ, ἢ 12. καὶ ἄλλως τοιαῦτα .8. ογὰ Τ' [οἷον “45 εἴ 29 Ἐ: ςοἰεγὶ καὶ. ἢ σὲ οτὰ Σ᾽ ΙΗ. ἢ ὁρίσαι τὸ Τ' ἢ 18. ὑχάρχα 

ΤΑ͂Ν. 1 15. λεκτέον αὐἀὰ .25} εἰ ος ΕΚ. ΠΠ 16. ὅτι καὶ] ὅτι τὸ “4Ὁ. 1 17. καὶ ροβὶ ἀϊδίων οχῃ 1. }Π ἀνάγκη γε εἶαι ΕΤ. ἢ 18. 

συγτεϑέντος 5. ἢ 20. γένος} ζῶον Εῤ. αὶ 22. ἔπειτα] ἔτι ὃς Ἐ. 1Π δὲ οἵα .45. ἵΠ 26. κατηγορεῖσϑαι Τ΄ Π 27. πᾶσιν 5. ἢ 28. ἀδύνατόν ἰςῃ 
ὁρίσασθαι ΕΒ, κα 29. 3] καὶ Τ΄  ροβὶ σελήνη ἘΦ ἢ γῆ. Π γὼ] δὲ δὲ Ε. 11 ἁμαρτάτωσι ἘΞ. ἢ 30. τὰ τοιαῦτα Τ᾿ ΠΠ 81. πεῤ] ὑτὺ 
Ἧ. Ἵ γήνιον νυκτικρυφές Υ, ἢ] ἄν γὰρ ςἢ] ὧν γὰρ δὲ τῆ Ὑ', ἄνδρες τῇ Ε. ἢ 32. 7 ἃ ἀὰ Η5. ἢ ἔςαι οχα Τ 

2. ὅρκον 8. 1 5. καὶ ἐκ τῶν 8. {Πὐσιῶν εἶναι ΕΤ, ᾿ 9. ὁ αἀὰ «425. { ὀρρὸς ἘΔ εἰ ος Ε: οοἰετὶ σωρὸς. ἢ 15. καὶ κὐὰ .42. ἢ 46. 

ἐπειδὴ δι Π 417. ἡ ροβῖ καὶ οἵη ΕΣ. ἢ 19. ἡ ἀρχή ΚΤ. ἢ 20. γνωριμώτερα (8, γνωριμωτέραν Τι δ. 1 ἀνώγωμεν Τ. Π 24. ὃ εἀὰ 4) 
ἘΡΗ), Ἢ αὐτῇ] αὐτή ΤΧ' ᾿ 25. ἔτι] ἔτι εἰ Τί ἢ Ὁ] ὃν “45. καὶ 26. ὥστε --- 21. ὑπάρχει οτι Υ. ἡ 27. χωρίς ογὰ «4. ἢ 28. εἶναι. αὐά » 

ἘΠῚ ἢ 81. παρὰ] πρὸς Τ. |ἰ 82. ποιοῦντες τὰς “45, 1] 33. ταῦτα 5, τὰς αὐτὰς τὸ μὲν «45, ΠΠϊ ἴσμεν οπκ «45. ΠΠ} καὶ] τὸ δὲ. .46, ὃ 84, 
εἰ οἵα Τ. 



μα. “"» υυστι τοὐὖἍἵ κανυτ ἐὰν ΚΝ οΣ ΓΤ" ιν. ν - ,- το νὸ --τ ----- Ἢ νὉ) 

ΤΩΝ ΜΕΤᾺ Τὰ ΦΌΣΙΚΑ Ζ. 4041 

δμώων τὼ δἴξω, οὐθὲν ἂν ἧττον! οἶμαι ἦσαν σὐσίαι οἷον ἄνθρωπος τί ἐστι ὕπεται διὰ τὸ ἁπλῶς λέγεσθαι, 

ἐΐδιοι παρ᾽ ἃς ἡμεῖς ἤδειμεν" ὥςε καὶ νῦν ἰ μὴ ἔχοιμεν ἀλλὰ μὴ διορίζειν ὅ ὅτι τάδε ἢ τόδε. ἀλλὰ δεῖ διαρθρώ- 

τύπος εἰσ, ἀλλ᾽ εἶναί γέ τινας ἴσως ἀναγκαῖον. ὅτι μὲν σαντας ζητεῖν" εἰ δὲ μή, κοινὸν τῷ μηθὲν ζητεῖν καὶ τοῦ 
οδὖν οὔτε τῶν καθόλου λεγομένων ὑθὲν ἀσίω, ἔτ᾽ ἐςὶν ὑσίςα ζητεῖν τι γίγνεται. ἐπεὶ δὲ δεῖ ἔχειν τε καὶ ὑπάρχειν τὸ 
᾿μιμί τς δῆλον. 3. εἶναι, δῆλον δὴ ὅτι τὴν ὕλην Χητεῖ διὰ τί ἐςιν" οἷον οἰκίᾳ 

4 τ Ἶ ξεὶ λέγειν καὶ ὁποῖόν τι τὴν οὐσίαν, πάλιν ταδὶ διὰ τί; ὅτι ὑπάρχει ταδί, ὃ ἣν οἰκίᾳ εἶναι. καὶ ἄν- 

ἄλλην οἷν ἀρχὴν ποιησάμενοι λέγωμεν" ἴσως γὰρ ἐκ τός θρωπος ὁδί, ἢ τὸ σῶμα τοῦτο τοδὶ ἔχον. ὥστε τὸ αἴτιον 
των ἔςαι δῆλον καὶ περὶ ἐκείνης τῆς ὑσίας ἥτις ἐςξὶ κεχω- Ὡυτεῖται τῆς ὕλης" τῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ εἶδος ᾧ τί ἐςιν" τοῦτο 

ρμυμένη τῶν αἰσθητῶν οὐσιῶν. ἐπεὶ οὖν ἡ ὁσία ὠρχὴ καὶ δ᾽ ἡ ὑσία. φανερὸν τοίνυν ὅτι ἐπὶ τῶν ἁπλῶν ἐκ ἔςι ζήτη- 
αἰτία τις ἐστίν, ἐντεῦθεν μετιτέον. ζητεῖται δὲ τὸ διὰ, τί ιο σις ἐδὲ δίδαξις, ὠλλ᾽ ἕτερος τρόπος τῆς ζητήσεως τῶν τοιό- 
ἀὴ οὕτως, διὰ τί ἄλλο ἄλλῳ τινὶ ὑπάρχει. τὸ γὰρ ζη- τῶν. ἐπεὶ δὲ τὸ ἔκ τινος σύνθετον ὕτως ὥς: ἣν εἶναι τὸ πᾶν, 
τῷ διὰ τί ὁ μυσικὸς ἄνθρωπος ἄνθρωπος μουσικός ἐστιν, ἀλλὰ μὴ ὡς σωρὸς ἀλλ᾽ ὡς ἡ συλλαβή, ἡ δὲ συλλαβὴ 
ἔποι ἐστὶ τὸ εἰρημένον ζατεῖν διὰ τί ὁ ἄνθρωπος μουσικός οὐκ ἔστι τὰ ςοιχεῖα, ἐδὲ τὸ 5 α ταὐτὸ τῷ αὶ καὶ α, ἐδ’ 
ἰκο, ἢ ἄλλο. τὸ μὲν ἔν διὰ τί αὐτό ἐςὶν αὐτό, ὑθν ἐξι ἡ σὰρξ πῦρ καὶ γῆ" διαλυθέντων γὰρ τὰ μὲν ὑκέτι ἐς ίν, 
ὑπ. δεῖ γὼρ τὸ ὅτι καὶ τὸ εἶναι ὑπάρχειν δῆλα ὄντα, 15 οἷον ἡ σὰρξ καὶ ἡ συλλαβή, τὰ δὲ στοιχεῖα ἔςι, καὶ τὸ 
λέγω δ᾽ οἷον ὅτι ἡ σελήνη ἐκλείπει. αὐτὸ δὲ ὅτι αὐτό, πῦρ καὶ καὶ γῆ. ἔςιν ἄρα τι ἡ συλλαβή, ὁ μόνον τὰ ςοι- 

ὧς λόγος καὶ μία αἰτία ἐπὶ πάντων, διὰ τί ὁ ἄνθρωπος χεῖα τὸ φωνῆεν καὶ ἄφωνον, ἀλλὰ καὶ ἕτερόν τι" καὶ ἡ 
ἀνόρωπος ἢ ὁ μυσικὸς μυσικός" πλὴν εἴ τις λέγοι ὅτι ἀδιαί. σὰρξ οὐ μόνον πῦρ καὶ γὴ ἢ τὸ θερμὸν καὶ ψυχρόν, 
μον πρὸς αὑτὸ ὄκαςον" τῦτο δ᾽ ἦν τὸ ἑνὶ εἶναι. ὠλλὰ τῦτο ἀλλὰ καὶ ἕτερόν τι. εἰ τοίνυν ἀνάγκη κἀκεῖνο ἢ ςοιχεῖον 
κοινόν τε κατοὰ πάντων καὶ σύντομον. ζητήσειε δ᾽ ἄν τις 20 ἢ ἐκ ςοιχείων εἶναι, εἰ μὲν ςοιχεῖον, πάλιν ὁ αὐτὸς ἔς αι 
δὰ τί ὁ ἄνθρωπός ἐστι Ὧῷον τοιονδί, τοῦτο μὲν τούυν λόγος" ἐκ τότε γὰρ καὶ πυρὸς καὶ γῆς ἔςαι ἡ σὰρξ καὶ 
ὅλον ὅτι Ὁπῖ διὼ τί ὅς ἐςιν ἄνθρωπος ἄνθρωπός ἐςιν. ἔτι ἄλλου, ὥστ᾽ εἰς ἄπειρον βαδιεῖται" εἰ δ᾽ ἐκ στοιχείου, 
ἡ ἄρα κατά τινος {πεῖ διὰ τί ὑ ὑπάρχει. ὅτι δ᾽ ὑπάρχει, δῆλον ὅτι οὐχ ἑνὸς ἀλλὰ πλειόνων, ἣ ἐκεῖνο αὐτὸ ἔσται, 

δὶ δῆλον εἶναι" εἰ γὰρ μὴ ὕτως, ἀθὲν ζητεῖ. οἷον διὰ τί ὥς ε πάλιν ἐπὶ τότε τὸν αὐτὸν ἐρῦμεν λόγον καὶ ἐπὶ τῆς 
βρντᾷ, διότι ψόφος γίγνεται ἐν τοῖς νέφεσιν" ἄλλο γὰρ 25 σαρκὸς ἢ συλλαβῆς. δόξειε δ᾽ ὧν εἶναί τι τοῦτο καὶ οὐ 
οὕτως κατ᾽ ἄλλνε ἐςὶ τὸ ζητάμενον. καὶ διὰ τί ταδί, οἷον στοιχεῖον, καὶ αἴτιόν γε τῷ εἶναι τοδὶ μὲν σάρκα τοδὶ δὲ 
πλίνθοι καὶ λίθοι, οἰκία. ἐςίν; φανερὸν τοίνυν ὅτι ζητεῖ τὸ συλλαβήν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ὑσία δ᾽ ἑκάςν 
αἴτιον" τοῦτο δ᾽ ἐτὶ τὸ τί ἦν εἶναι, ὡς εἰπεῖν λογικῶς. ὃ μὲν τοῦτο᾽ τῦτο γὼρ αἴτιον πρῶτον τῷ εἶναι" ἐπεὶ δ᾽ ἔνια 
ἐπ᾿ ἐνίων μέν ἐςι τίνος ἕνεκα, οἷον ἴσως ἐπ᾽ οἰκίας ἢ κλίέξ, οὐκ ὀσίαι τῶν πραγμώτων, ἀλλ᾽ ὅσαι ὑσίαι κατὰ φύσιν 
τς, ἐπ᾿ ἐνίων δὲ τί ἐκίνησε πρῶτον" αἴτιον γὰρ καὶ τῦτο. 3 καὶ φύσει συνεςήκασι, φανείη ἂν καὶ αὕτη ἡ φύσις ἀσία, 
ἀλλὰ τὸ μὲν τοιῦτον αἴτιον ἐπὶ τῷ ὝΡΙΝΌΣΙ Ὁπεῖται καὶ ἥ ἐςιν ὁ ςοιχεῖον ἀλλ᾽ ἀρχή. φοιχεῖον δ᾽ ἐςὶν εἰς ὃ δια:- 

φέρεσθαι, βώτερυν δὲ καὶ ἐπὶ τῷ εἶναι. λανθάνει δὲ μά- ρεῖται ἐνυπάρχον ὡς ὕλην, οἷον τῆς συλλαβῆς τὸ α καὶ 
λιστὰ τὸ ὑπύμδο ἐν τοῖς μῊ καταλλήλως λεγομένοις, τὸ ἢ. 

4. οὐδ᾽ Ὑ΄ Ἵ οἴμαι ἧττον 8. 1 2. ἃ 415. 1} εἴδημεν Τὶ ἢ ἔχομεν ΕΤ. ἵ 3. γἢ τε Α, οἵα 7. ἢ 17. οἷον ογα ἘΠ, ἢ λέγομεν 8. ὕ 
9. ὑσία καὶ ἀρχὴ καὶ ΗΠ. ἃ 11. ἀὴ οτὰ .4}Ἐ. [ἀλλο] ἄλλό τι ΕΤ. ἢ 12. διὰ] καὶ διὰ Τ᾿ Π μουσικὸς ἄνθρωπός Ἐ.5. ἢ 16. αὐτοῦ 

ἘΦΎ. 1 αὐτοῦ 8. }} 17. αἰτία οἷν ΕΞ. ᾿Π 18. ὁ μουσικὸς ομχ «45. 1} 19. ἐὴ}] ᾿ν ΕΘ5Τ. || 20. καὶ τὸ σύντομον Τ. [ 21. ὁ οχχὰ “43. ἴ 

82, διὰ τί οχὰα «45. ἢ ὅς ἐς] ὅςις Τ. 23. τῇ] τὸ δ. 1 25. διατί 451, 1} 26. τοῦ .415. 1 21. λίθοι καὶ πλήϑοι 45. 1} 28. ὃ] ἢ 
8. ᾧ 29. ἰςι τὸ τίνος ΕΠ, 1} 82. τῷ τί εἶναι ΤΊ ἢ 33. τὸ] τί ἐς, τὸ Η7:. ἢ κατ᾽ ἄλλων Ἐ6Τ. 

4. τῇ κα καὶ διὰ τί ΚΕ, Ἷ ροβὶ ζητεῖται (8 καὶ φθείρεσθαι, θάτερον δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ εἶναι. Π 2. ὃ οπι «45. ΠΤ διορθώσαντας ΕἼ. Ἷ 38. 
»ἀὰ τοῦ ζητεῖν τι οτὰ «45. ἢ 6. δὴ οπν .5. ἢ ζητῶ Τ᾿ ᾿ 6. ταῦ οπι “45. [ διὰ τίς ὅτι] διότι “45. ἢ} δ ἤν οαχ “45, ἢ 7. τοῦ «4. ἢ 

τῦτο οἷν (δ, Ε 9. φανερὸν -- 10. δίδκξις οπὰ δ. ἢ 14. τὸ] τῶν 575. ἢ ὡς τὸ ΕΛ. ἢ 12, ἀλλὰ] ἂν 45. ἢ δὲ] τε 445. ΠΠ 18. ἔςαι 
“1, ἃ ἐδὲ ταυτὸ τὸ καὶ αὶ Τί ὑδὲ τῷ ἴα αὐτὸ τῷ αὶ καὶ α ΑΔ ΕΔΗ. ἢ 1λ. ἡ οπὶ .δ. ᾿Π καὶ οπι Τ΄ τὸ 45. 1} ἔςαι Τ.' ἢ 15. ἡ 

Ροδ καὶ οἵα Τ' ἢ τὰ -- 16. συλλαβή οι .δ. ἢ 16. ἄρα τι ἡ συλλαβη].δὲ τῆς συλλαβῆς 451. ἢ 17. καὶ ἡ -- 19. τι οπιὶ Τ. ἢ 19. 

ἐ] ἔτι 5. ἢ 50. λόγος ἔξαι ἘΘΤ. ἡ 22. ἔτι ἀλλὰ Υί, εἴ τι ἄλλο 45, ἢ στοιχείων ΤΗ͂Ι, ἢ 24. τότυ] γε Τὸ Π λόγον ἐρῦμεν Τ. ||:25. 

δ᾽ οἵα Μέδ. ἢ τοισῦτο 5.Τ. ἢ 36. τονδὶ --- τουδὶ 5. ἢ 21. ὅκαςον 5. ἢ 28. τῷ εἶται πρῶτον “45. ἢ 29. ὅσαι] αἱ 43. ἢ κατὰ φύσιν καὶ 

αὰ..45, 380. καὶ φύσει οπι .δ. | ὧν] ὰρ ἄν τισι 8, ὧν τισι ἘΤ. ἢ κω] ὑδνε οἵα Ε. ᾿ὶ 88. τὸ οτὰ .45. 
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Η πάλιν δὲ κάμνον. ὁμοίως δὲ καὶ κατ᾽ ὑσίαν ὃ νῦν μὲν ἐν 
᾿ γενέσει, πάλιν δ᾽ ἐν φθορᾷ, καὶ νῦν μὲν ὑποκείμενον ὡς 

Ἔκ δὴ τῶν εἰρημένων συλλογίσασθαι δεῖ; καὶ συνα- τόδε τι, πάλιν δ᾽ ὑποκείμενον ὡς κατὰ ςέρησιν. καὶ ἀχο- 

γαγόντας τὸ κεφάλαιον τέλος ἐπιθεῖναι. εἴρηται δὴ ὅτι λυθῦσι δὴ ταύτῃ αἱ ἄλλαι μεταβολαί. τῶν δ᾽ ἄλλων ἃ 
τῶν ὀσιῶν ζητεῖται τὼ αἴτια καὶ αἱ ἀρχαὶ καὶ τὰ στοι- 5 μιᾷ ἢ δυοῖν αὕτη οὐκ ἀκολουθεῖ" οὐ γὰρ ἀνάγκη, τι 
χεῖα. οὐσίαι δὲ αἱ μὲν ὁμολογόμεναί εἰσιν ὑπὸ πάντων, ὕλην ἔχει τοπικήν, τῦτο καὶ γεννητὴν καὶ φθαρτὴν ἔχιν. 

᾿ περὶ δὲ ἐνίων ἰδίᾳ τινὲς ἀπεφήναντο. ὁμολογούμεναι μὲν τίς μὲν ἦν διαφορὰ τῷ ἁπλῶς γίγνεσθαι καὶ μὴ ἁπλῶς, 

ὦ Το, ς 

τ᾿ 

παζειξα 

Γ7. ΐ «οὐ ἀν 

αἱ φυσικαί, οἷον πῦρ γὴ ὕδωρ ἀὴρ καὶ τἄλλα τὰ ἑπλᾶ ἐν τοῖς φυσικοῖς εἴηται. ' 
σώματα, ἔπειτα τὰ φυτὰ καὶ τὼ μόρια αὐτῶν, καὶ τὰ Ἐπεὶ δ᾽ ἡ μὲν ὡς ὑποκειμένη καὶ ὡς ὕλη ὑσία ὁμο-2 
ζῷα καὶ τὰ μόρια τῶν ζῴων, καὶ τέλος ὁ ὑἐρανὸς καὶ τὰ 10 λογεῖται, αὕτη δ᾽ ἐςὶν ἡ δυνάμει, λοιπὸν τὴν ὡς ἐνέργειαν 
μόρια τῷ ὑρανᾷ ἰδίᾳ δέ τινες ἀσίας λέγεσιν εἶναι τά τ᾽ 

γ. -“ 
εἶδὴ καὶ τὰ μαθηματικά. ἄλλας δὲ δὴ συμβαίνει ἐκ τῶν 

΄ ἢ ᾽ ν,7 Κ ᾽ Ὶ ν - ΄ » λόγων ὑσίας εἶναι, τὸ τί ἦν εἶναι καὶ τὸ ὑποκείμενον. ἔτι 
ἄλλως τὸ γώος μᾶλλον τῶν εἰδῶν καὶ τὸ καθόλου τῶν 

οὐσίαν τῶν αἰσθητῶν εἰπεῖν τίς ἐςιν. Δημόκριτος μὲν οὖν 
τρεῖς διαφορὰς ἔοικεν οἰομένῳ εἶναι" τὸ μὲν γὰρ ὑποκέ- 

“ Ὁ ἃ ν».. , δὶ " μένον σῶμα τὴν ὕλην ἣν καὶ ταὐτόν, διαφέρειν δὲ 
Π ». ἡ » . ἀ “ὠκψΨ» Ω δὶ «6 » Ψ ῥνσμῷ, ὅ ἐςι σχῆμα, ἢ τροπῇ, ὅ ἐςι θέσις, ἢ διαθιγὴ» ὁ 

“ - . , καθ᾿ ἕκαστα. τῷ δὲ καθόλου καὶ τῷ γένει καὶ αἱ ἰδέαι 15 ἐστι τάξις. φαίνονται δὲ πολλαὶ διαφοραὶ ὅσαι, οἷον τὰ 

᾿ συνάπτουσιν" κατὰ τὸν αὐτὸν γὰρ λόγον ὑσίαι δοκῦσιν εἶναι. 
ἐπεὶ δὲ τὸ τί ἦν εἶναι ὑσία, τότε δὲ λόγος ὁ ὁρισμός, διὰ 

τῦτο πεὶ ὁρισμῷ καὶ περὶ τῷ καθ᾿ αὑτὸ διώριςαι. ἐπὲὶ δὲ 
ὃ ὁρισμὸς λόγος, ὁ δὲ λόγος μέρη ἔχει, ἀναγκαῖιν καὶ 

μὲν συνθέσει λέγεται τῆς ὕλης, ὥσπερ ὅσα κράσει καθά: 
περ μελίκρατον, τὰ δὲ δεσμῷ οἷον φάκελος, τὰ δὲ κόλλῃ 
οἷον βιβλίον, τὰ δὲ γόμφῳ οἷον κιβώτιον, τὰ δὲ τλείρσι 

τότων, τὰ δὲ θέσει οἷον οὐδὸς καὶ ὑπέρθυρον (ταῦτα γὰρ 

περὶ μέρες ἦ ἦν ἰδεῖν, ποῖα τῆς σίας μέρη καὶ ποῖα ἦ" καὶ "τῷ κεῖσθαί πως διαφέρε), τὰ δὲ χρένῳ οἷον δεῖπνον καὶ 
εἰ ταῦτα, καὶ τῇ ὁρισμῆ. ἔτι τοίνυν οὗτε τὸ καθόλε ὑσία 
οὔτε τὸ γένος. περὶ δὲ τῶν ἰδεῶν καὶ τῶν μαθηματικῶν 

ὕςερον σκεπτέον" παρὰ γὰρ τὼς αἰσθητὰς οὐσίας ταύτας 
λέγυσί τινες εἶναι. νῦν δὲ περὶ τῶν ὁμολογουμένων οὐσιῶν 

ἄριστον, τὰ δὲ τόπῳ οἷον τὰ πνεύματα, τὰ δὲ τοῖς τῶν 
αἰσθητῶν πάθεσιν οἷν σκληρότητι καὶ μαλακότητι καὶ 

πυκνότητι καὶ μανότητι καὶ ξηρότητι καὶ ὑγρότητι" καὶ 
τὼ μὲν ἐνίοις τούτων τὰ δὲ πᾶσι τούτοις, καὶ ὅλως τὰ 

ἐπέλθωμεν. αὗται δ᾽ εἰσὶν αἱ αἰσθηταί" αἱ δ᾽ αἰσθηταὶ 25 μὲν ὑπεροχῇ τὼ δὲ ἐλλείψει. ὥςε δῆλον ὅτι καὶ τὸ ἔςι 
οὐσίαι πᾶσαι ὕλην ἔχουσιν. ἔς δ᾽ ὑσία τὸ ὑποκείμενον, 

ἄλλως μὲν ἡ ὕλη (ὕλην δὲ λέγω ἢ μὴ τόδε τι οὖσα 

ἐνεργείᾳ, δυνάμει ἐστὶ τόδε τι), ἄλλως δ᾽ ὁ λόγος καὶ ἡ 
μορφή, ὃ τόδε τι ὃν τῷ λόγῳ χωριςόν ἐςιν. τρίτον δὲ τὸ 

τοσαυταχῶς λέγεται" ἀδὸς γάρ ἐςιν ὅτι ὕτως κεῖται, καὶ 
τὸ εἶναι τὸ ὕτως αὐτὸ κεῖσθαι σημαΐει, καὶ τὸ κρύςαλ- 
λον εἶναι τὸ οὕτω πεπυκνῶσθαι. ἐνίων δὲ τὸ εἶναι καὶ 
πᾶσι τότοις ὁρισθήσεται, τῷ τὰ μὲν μεμῖχθαι, τὼ δὲ κε: 

ἐκ τούτων, οὗ γύεσις θην καὶ φθορά ἐ ἐςι, καὶ χωριςὸν ὃ) κρᾶσθαι, τὼ δὲ δεδέσθαι, τὰ δὲ πετυχνῶσθαι, τὰ δὲ ταὶ 

ἁπλῶς" τῶν γὰρ κατὰ τὸν ᾿χόγον ὑσιῶν αἱ μὲν αἱ 1 δ᾽ οὖ. 

ὅτι δ᾽ ἐςὶν οὐσία καὶ ἡ ὕλη, δῆλον" ἐν πάσαις γὼρ ταῖς 
ἀντικειμέναις μεταβολαῖς ἐςί τι τὸ ὑποκείμενον ταῖς με- 

ἄλλαις διαφοραῖς κεχρῆσθαι, ὥσπερ ἢ χὲὸρ ἢ πός. »ν 
πτέα ἦν τὰ γέη τῶν διαφορῶν" αὗται γὰρ ἀρχαὶ ἔσιν" 

ται τῷ εἶναι, οἷον τὰ τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον ἢ πυκνῷ 

ταβολαῖς, οἷον κατὰ τόπον τὸ νῦν μὲν ἐνταῦθω, πάλιν δ᾽ μανῷ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιούτοις" πάντα γὰρ ταῦτα 
ἄλλοθι, καὶ κατ᾽ αὔξησιν ὃ νῦν μὲν τηλικόνδε, πάλιν δ᾽ 35 ὑπεροχὴ καὶ ἴλλεψίς ἐ ἐςιν. εἰ δέ τι σχήματι ἢ λειότητι 

ἔλαττον ἃ μεῖζον, καὶ κατ᾽ ἀλλοίωσιν ὃ νῦν μὲν ὑγιές, καὶ τραχύτητι, πάντα εὐθεῖ καὶ καμπύλῳ. τοῖς δὲ τὸ 

8. συλλογίζεσθαι ἘΘΤ. ΠΠσυναγαγόντα 48, συκίγοντας ἘΜ. ἢ Δ. ὃς δὲ Ἑ. Π 17. ἰδίων Ὦιά Τ΄ ἢ 8. ἀὴρ εἰ 9. καὶ γροδὶ φυτὼ οἢ 
7. 10. ὁ οἵα «45. ἢ 11. δῆ τε “5. || 12. δεῖ συμβαίνειν Τ΄. ἢ 20. μέρυς] μερῶν ΤΒ. ΠΠ 21. τῷ] εἰ τῷ 5.. 1 ὡρισμάνν (δ εἰ »ς ΚΕ. ἢ 
22. τῶν ροβὶ δὲ οπι «45. Π 23. ταῦτα .5. ἡ 24. τῦν -- 25. αἰσθηταί οτι ἘΤ. ᾿ 25. αἱ αἰσθητὰ δὲ 5. 1] 26. οὖσαι «45. ἢ ἔς ὑσία 
δ᾽ ροβὶ Ἰαουπατα Ἰἰτογαγαπε χαδίζυαογ, ἰάθπλ βάάϊε αἱ δὲ αἰσθηταὶ ὑσίαι πᾶσαι ὕλην ἔχυσιν. ἢ )ς τὰ ὑπονείμενα Ἀ. ἢ 21. 3] εἰ Ζ' ἴ 
28. τι οτὰ δ. || 29. δ οἵὰ “45. ἴ 32. ἡ οπι Ε. ! 3.5. πηλικόνδε ΤΑΙὁ, πηλίκον (δ. 

2. μὲν αἀὰ ΕΡδ, {[|ἀ. ταῦτα 7. 1 5. δυσὶν 571. || 6. ἔχει ὕλην Ε5Τ. ᾿ ἔχει 7. {Π 9. δ᾽ 1] δὴ Τ᾽. [ὁμολογεῖται εἶναι ὑσίο 

ἘΠ, ἢ 10. ἱνεργεία ΔΕ ἢ 13. ἢ οπι δ. Π 16. ὥσπερ οἵα «45. 11 18. δὲ ἐν πλείοσι “45. Π 23. μανότητι] ἀραιότητι «45. ἢ 85. ἴςἢ 
ἔχειν Τ᾿ ἢ 28. τὸ εἶναι] τὸ εἶδος “45, ἢ 831. ἃ δαϊα χὲρ οτὰ «45. ἢ] ληπτέον Ἐ. ἢ 82. ἀρχαὶ οχὰ ΥΤ'΄ ἱ 35. ὑπεροχῇ καὶ ἐλλεψω “46. 
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αἰσθητῆς οὐθέν" τὸ γὰρ τί ἥν εἶναι τῷ εἴδει καὶ τῇ ἐνερ- 
γείᾳ ὑπάρχει. ψυχὴ μὲν γὰρ καὶ ψυχῇ εἶναι ταὐτόν, 

ἄκαςον, ὅτι ἐν τότοις ζητητέον τί τὸ αἴτιον τῷ εἶναι τότων ἀνθρώπῳ δὲ καὶ ἄνθρωπος οὐ ταὐτόν, εἰ μὴ καὶ ἡ ψυχὴ 
ἕκαςον. ὑσία μὲν ἦν ἀϑὲν τότων ἐδὲ συνδυαζόμενον, ὅμως ἄνθρωπος λεχθήσεται" ἅτω δὲ τινὶ μὲν τινὶ δ᾽ ὅ, ὁ φαξ 
ἃ τὸ ἀνάλογον ἐν ἑκώςῳ. καὶ ὡς ἐν ταῖς ὑσίαις τὸ τῆς 5 νεται δὴ ζητοῦσιν ἡ συλλαβὴ ἐκ τῶν ςοιχείων οὖσα καὶ 

ὕλης κατηγορύμενον αὐτὴ ἡ ἐνέργεια, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις συνθέσεως, ἐδ᾽ ἡ οἰκία πλίνθοι τε καὶ σύνθεσις. καὶ τοῦτο 

ὁρισμοῖς μάλιστα. οἷον εἰ οὐδὲν δέοι ὁρίσασθαι, ξύλον ἢ ὀρθῶς" οὐ γάρ ἐςιν ἡ σύνθεσις οὐδ᾽ ἡ μῖξις ἐκ τότων ὧν 
λίδν ὡδὶ κείμενον ἐρῦμεν, καὶ οἰκίαν πλίϑας καὶ ξύλα ὠδὲ ἐςὶν ἡ σύνθεσις ἢ μῖξις. ὁμοίως δὲ ἀδὲ 'τῶν ἄλλων ἐθέν, 
κείμενα. ἢ ἔτι καὶ τὸ ὦ ἕνεκα ἐπ᾿ ἐνίων ἐςίν. εἰ δὲ κρύςαλ- οἷον εἰ ὁ ὑδὸς θέσει, ὑκ ἐκ τῷ ἀδὲ ἡ θέσις, ἀλλὼ μᾶλλον 

“λον, ὕδωρ πεπηγὸς ἢ πεπυκνωμένον ὡδί, συμφωνία δὲ ὑξέος οὗτος ἐξ ἐκείνης. ὑδὲ δὴ ὁ ἄνθρωπός ἐστι τὸ ζῷον καὶ δίς 
καὶ βαρέος μῖξις τοιαδί" τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν πεν, ἀλλά τι δεῖ εἶναι ὃ παρὰ ταῦτά ἐςιν, εἰ ταῦθ᾽ ὕλη, 

ἄλλων. φανερὸν δὴ ἐκ τότων ὅτι ἡ ἐνέργεια ἄλλη ἄλλης ὅτε δὲ ςοιχεῖον ὅτ᾽ ἐκ ςοιχείς, ἀλλ᾽ ἡ ὑ 

εἶαι τὸ μεμῖχθαι ἔσται, ἀντοκειμένως δὲ τὸ μὴ εἶναι. 
φανερὸν δὴ ἐκ τούτω» ὅτι εἴπερ ἡ οὐσία αἰτία τοῦ εἶναι 

ἡ ὑσία" ὃ ἐξαιρέντες 
ὕλης καὶ ὁ λόγος" τῶν μὲν γὰρ ἡ σύνθεσις, τῶν δ᾽ ἡ μῖξις, τὴν ὕλην λέγουσιν. εἰ οὖν τοῦτ᾽ αἴτιον τῷ εἶναι καὶ ὑσία, 
τῶν δ᾽ ἄλλο τι τῶν εἰρημένων. διὸ τῶν ὁριζομένων οἱ μὲν τῶτο, αὐτὴν ἂν τὴν οὐσίαν λέγοιεν. ἀνάγκη δὴ ταύτην ἢ 
λέγοντες τί ἐςτιν οἰκία, ὅτι λίθοι πλίνθοι ξύλα, τὴν δυνάμει 15 ἀΐδιον εἶναι ἢ φθαρτὴν ἄνευ τὰ φθείρεσθαι καὶ γεγονέναι 
ἐκίαν λέγυσιν, ὕλη γὰρ ταῦτα" οἱ δὲ ὠγγεῖον σκεπαςικὸν ἄνευ τῷ γίγνεσθαι. δέδειιται δὲ καὶ δεδήλωται ἐν ἄλλοις 
σωμάτων καὶ χρημάτων, ἥ τι καὶ ἄλλο τοῖῶτον προσθέντες, ὅτι τὸ εἶδος οὐϑεὶς ποιεῖ οὐδὲ γεννᾷ, ἀλλὰ ποιεῖται τόδε, 
τὸ ἐνεργείᾳ λέγυσιν" οἱ δ᾽ ἄμφω ταῦτα συντιθέντες τὴν τρίς γίγνεται δὲ τὸ ἐκ τότων. εἰ δ᾽ εἰσὶ τῶν φθαρτῶν αἱ ὑσίαι 
τν καὶ τὴν ἐκ τότων ἀσίαν. ἔοικε γὰρ ὁ μὲν διὼ τῶν δια- σχωριςαί, ἀθέν πω δῆλον" πλὴν ὅτι γ᾽ ἐνίων ἕκ ἐνδέχεται 
φορῶν λόγος τῷ εἶδυς καὶ τῆς ἐνεργείας εἶναι, ὁ δ᾽ ἐκ τῶν 20 δῆλον, ὅσα μὴ οἷόν τε παρὰ τὰ τινὰ εἶναι, οἷον οἰκίαν ἢ 

δυταρχόντων τῆς ὕλης μᾶλλον. ὁμοίως δὲ καὶ οἷος ᾿Αρχύ- 
τὰς ὠχεδέχετο ὅρυς" τῷ συνάμφω γάρ εἰσιν. οἷον τί ἐς τ νη- 
μμίᾳ; ἠρεμία, ἐν πλήθει ἀέρος" ὕλη μὲν γὰρ ὁ ἀήρ, ἐνέργεια 
ἃ καὶ ὑσία. ἡ ἠρεμία. τί ἐςι γαλήνη; ὁμαλότης θαλάττης" 

σκεῦος. ἴσως μὲν ἵν ὑδ’ ὑσίαι εἰσὶν ὅτ᾽ αὐτὰ ταῦτα ὅτε 
τι τῶν ἄλλων ὅσα μὴ φύσει συνέστηκεν" τὴν γὰρ φύσιν 
μόνην ἄν τις θείη τῶν ἐν τοῖς φθαρτοῖς οὐσίαν. ὥστε ἡ 
ἀπορία ἂν οἱ ᾿Αντισϑένειοι καὶ οἱ ὕτως ἀπαίδευτοι ἠπόρεν, 

τὸ μὲν ὑποκείμενον ὡς ὕλη ἡ θάλαττα, ἡ δ᾽ ἐνῴγεια καὶ 25 ἔχει τινὰ καιρόν, ὅτι οὐκ ἔστι τὸ τί ἔστιν ὁρίσασθαι (τὸν 

ἡ μορφὴ ἡ ὁμαλότης. φανερὸν δὴ ἐκ τῶν εἰρημένων τίς 
ἡ αἰσθητὴ οὐσία ἐςὶ καὶ πῶς' ἡ μὲν γὰρ ὡς ὕλη, ἡ δ᾽ 
ὡς μορφὴ ὅτι ἐνέργεια" ἡ δὲ τρίτη ἡ ἐκ τότων. 

δ Δεῖ δὲ μὴ ὠγνοεῖν ὅτι ἐνίοτε λανθάνει πότερον ση- 

γὰρ ὅρον λόγον εἶναι μακρόν), ἀλλὰ ποῖον μόν τί ἐστιν 
ἐνδέχεται καὶ διδάξαι, ὥσπερ ἄργυρον, τί μέν ἐςιν, οὗ, 

ὅτι δ᾽ οἷον καττίτερος. ὥστ᾽ οὐσίας ἔστι μὲν ἧς ἐνδέχεται 

εἶναι ὅρον καὶ λόγον, οἷον τῆς συνθέτου, ἐάν τε αἰσθητὴ 
μαδει τὸ ὄνορια τὴν σύνθετον οὐσίαν ἢ τὴν ἐνέργειαν καὶ 30 ἐάν τε νοητὴ ἤἦ᾽ ἐξ ὧν. δ᾽ αὕτη πρώτων, ὑκ ἔςιν, εἴπερ τι 

τν μορφήν, οἷον ἡ οἰκία πότερον σημεῖον τοῦ κοινοῦ ὅτι 
σχέχασμα, ἐκ πλίνθων καὶ λίθων ὠὧδὶ κειμένων, ἢ τῆς ἐνερ- 
γίας καὶ τοῦ εἴδος ὅτι σκέπασμα, καὶ γραμμὴ πότερον 
διὰς ἐν μήκει ἢ ὅτι δυάς, καὶ ζῷον πότερον ψυχὴ ἐν 

κατά τινος σημαύνει ὁ λόγος ὁ. ὁριςικός, καὶ δεῖ τὸ μὲν 
ὥσπερ ὕλην εἶναι, τὸ δὲ ὡς μορφήν. φανερὸν δὲ καὶ 
διότι, εἴπερ εἰσί πως ἀριθμοὶ αἱ ἀσίαι, ὕτως εἰσὶ καὶ οὐχ 
ὥς τινες λέγυσι μονάδων" ὅ τε γὰρ ὁρισμὸς ἀριθμός τις 

γώματι ἃ Ψυχ» αὕτη γὰρ οὐσίᾳ καὶ ἐνέργεια σώματός 35 (διαιρετός τε γὰρ καὶ εἰς ἀδιαίρετα" οὐ γὰρ ἄπειροι οἱ 
τοῦς, εἴη δ᾽ ἂν καὶ ἐπ᾽ ὠμφοτέροις τὸ ζῷον, οὐχ, ὡς ἑνὶ 
λόγῳ λεγόμενον ἀλλ᾽ ὡς πρὸς ἦν. ἀλλὰ ταῦτα πρὸς μῶ 

τ ἄλλο διαφέρει, πρὸς δὲ τὴν ζήτησιν τῆς οὐσίας τῆς 

λόγο) καὶ ὁ ἀριθμὸς δὲ τοιοῦτος. καὶ ὥσπερ οὐδ᾽ ἀπ᾽ 
ἀριθμᾷ ἀφαιρεθέντος τινὸς ἢ προςεθέντος, ἐξ ὧν ὁ ἀριθμός 
ἐξιν, ὑκέτι ὁ αὐτὸς ὠριθμός ἐςιν ἀλλ᾽ ἕτερος, κἂν τοὐλά- 

4, τὸ μὴ]. τῶ εἶνκι τὸ μὴ Τ΄ ἢ 2. ὃ δ. ἢ 9. ἔτι] ὅτι Τ΄ ἢ 15. τῇ ΕΤΑ2. ἢ 417. χρημάτων καὶ σωμάτων ΕΤ. ἢ καὶ οτὰ Ἐ45. ἢ 
τροιθέντες Τ΄. ἈΞ 18. ἐνέργειαν οοὐΐοο8. ἢ τιθέντος Ἐ.5. Π πρώτην Τ᾽. 19. διὼ] δὲ Ζ7΄. 21. ὑπαρχόντων Τ΄ ᾿ ὃς Ἐ3. ἢ 23. γὰρ δὰ 

41. 1 24. θαλάσσης 45. ἢ 26. ἡ αἰταπιφαα οτὰ «45. [Π 82. πλύθων καὶ ξύλων καὶ δ. ΠΠ 86. τὸ οτα΄ Ε. 
3. ψυχῆ εὲ ψυχὴ «45, οταῖδβο εἶναι. ἢ ἃ. δὲ] δ᾽ ἐπὶ «45, μὲν 7. Π 6. ἐδ᾽ ἡ -- 1044 α5. εἴπερ ἰςί οπι Τ΄ ἢ Ἴ. οὐδ᾽] καὶ Ἐ, ἢ 

ἃ. ἡ οἠὰ .42, ἢ 9. εἰ ὁ οπὶ Ε, ὁ ογὰ Ἐδ, ἢ 11. ταῦτα] τὰ ἄλλα «45, ἢ 12. ὅτε δὲ] ὃ ὅτε 48. ἢ 15. φθαρτὸν ἘΣ. Π 46. ἄλλας 
ἘΝ Ἢ 47. γενῶται Ε. ἢ 19. 1] 1 ἐπ᾿ Εδ. ΠῚ 24. ὅτ ἐδέ τι ταῦγρο Ἐ: οεἰοτὶ ὠδὲ. ΠΠ28. μόνον ης Ἐ. ἢ 21. υνδέχεσθαι «41, ἢ 80. 

ἦ αὰ 4), ἢ 32. ὡς οχι «45, [1 33. εἰσὶν ἀριδμοὶ ἐσίαι ἘΞ, ἢ 86. τοιοῦτον (Ε. ὃ 88. ἐςιν δηυῖο ἀλλ᾽ οἱ .45. 

ἣν 
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χιζὸν ἀφαιρεθῇ ἃ προςεθῇ, ὅτως ἐδὲ ὁ ὁρισμὸς ἐδὲ τὸ τί τέλος. ἴσως δὲ ταῦτα ἄμφω τὸ αὐτό. δεῖ δὲ τὰ ἐγγί- 
ἦν εἶναι ἀκέτι ἔξαι ἀφαιρεθέντος τινὸς ἢ προς εθέντος. καὶ τατα αἴτια λέγειν. τίς ἡ ὅλη; μὴ πῦρ ἢ γῆν, ἀλλὰ 
τὸν ἀριθμὸν δεῖ εἶναί τι ᾧ εἷς, ὃ νῦν ἐκ ἔχεσι λέγειν τῶι τὴν ἴδιον. περὶ μὲν οὖν τὼς φυσυκὼς ὁσίας καὶ γενητὰ 
εἷς, εἴπερ ἐστὶν εἷς. ἢ γὰρ οὐκ ἔστιν ἀλλ᾽ οἷον σωρός, ἃ ἀνάγκη οὕτω μετιέναι, εἴ τις μέτεισιν ὀρθῶς, εἴπερ ἄρα 
“περ ἐς, λεκτέον τί τὸ ποιῶν ἣν ἐκ πολλῶν. καὶ ὁ ὁρισ-- 5 αἴτιά τε ταῦτα καὶ τοσαῦτα, καὶ δεῖ τὰ αἴτια γνωρίζεν. 
μὲς εἷς ἐς ν᾽ ὁμοίως. δὲ ὑδὲ τῦτον ἔχυσι λέγειν. καὶ τῦτ᾽ ἐπὶ δὲ τῶν φυσικῶν μὲν ἀδῶν δὲ οὐσιῶν ἄλλος λόγν, 
εἰκότως συμβαΐει" τῷ αὐτῷ γὰρ λόγω, καὶ ἡ ὑσία ἣν ὕτως, ἴσως γὰρ ἔνια ὑχ ἵκει ὕλην, ἢ οὐ τοιαύτην ἀλλὰ μῶν 
ἀλλ᾽ οὐχ ὡς λέγουσί τινες οἷον μενάς τις ἦσα ἢ ςιγμή, κατὰ τόπον κινητήν. ἀδ' ὅσα δὴ φύσει μὲν μή, ὑσίᾳ δί, 
ἀλλ᾽ ἐντελέχεια καὶ φύσις τις ἑκάςη. καὶ ὥσπερ ἐδὲ ὁ ὑκ ἔς: τότοις ὕλη, ἀλλὰ τὸ ὑποκείμενον ἡ ὑσία. οἷον τί 

ἀριθμὸς ἔχει τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον, ἐδ᾽ ἡ κατὼ τὸ εἶδος 10 αἴτιον ἐκλείψεως, τίς ὕλη; ὁ γὰρ ἔςιν, ἀλλ᾽ ἡ σελήνη τὸ 
σία, ἀλλ᾽ εἶπερ, ἡ μετὰ τῆς ὕλης. περὶ μὲν ἕν γενέσεως πάσχων. τί δ᾽ αἴτιον ὡς κινῆσαν καὶ φϑεῖραν τὸ φῶς; ἡ 
καὶ φθορᾶς τῶν λεγομένων οὐσιῶν, πῶς τ᾽ ἐνδέχεται καὶ γΆ. τὸ δ᾽ ὃ ὦτχα ἴσως ὑκ. ἔς. τὸ δ᾽ ὡς εἶδος ὁ λέγε, 
πῶς ἀδύνατον, καὶ περὶ τῆς εἰς τὸν ἀριθμὸν ἀναγωγῆς, ἀλλ᾽ ἄδηλος, ἐὰν μὴ μετὰ τῆς αἰτίας ἢ ὁ λόγος. εἶ τί 
ἥςω μέχρι τέτων διωρισμένον. ἔκλειψις; ςέρησις φωτός. ἐὰν δὲ προςεθῇ τὸ ὑπὸ γῆς ὃ 

4 Πρὶ δὲ τῆς ὑλικῆς οὐσίας δεῖ μὴ λανθάνειν ὅτι εἰ ι5 μέσῳ γιγνομένης, ὁ σὺν τῷ αἰτίῳ λόγος ὅτος. ὕπνου δ᾽ 

καὶ ἐκ τοῦ αὐτῷ πάντα πρώτε ἢ τῶν αὐτῶν ὡς πρώτων ἄδηλον τί τὸ πρῶτον πάσχον. ἀλλ᾽ ὅτι τὸ ζῷον; ναί 
καὶ καὶ αὐτὴ ὕλη ὡς ἀρχὴ τοῖς γιγνομένοις, ὅμως ἔςι τις ἀλλὰ τοῦτο κατὰ τί, καὶ τί πρῶτον; καρδία ἢ ἄλλο τι 

οἰκεία ἑκάς, οἷον φλέγματός ἐςι πρώτη ὕλη τὰ γλυκέω εἶτα ὑπὸ τίνος; εἶτα τί τὸ πάθος τὸ ἐκείνου καὶ μὴ τῷ 
ἢ λιπαρά, χολῆς δὲ τὰ πικρὼ ἢ ἀλλ᾽ ἅττα. ἴσως δὲ ὅλε; ὅτι ἀκινησία τοιαδί; ναί, ἀλλ᾽ αὔτη τῷ τί πώσχεν 

ταῦτα ἐκ τὸ αὐτῇ, γίγνονται δὲ πλείες ὅλαι τοῦ αὐτοῦ, ἢ τὸ πρῶτον; 

ὅταν θατέρε ἡ ἑτέρα ἧ, οἷον φλέγμα ἐκ λιπαρᾷ καὶ γλυ- Ἐπεὶ δ᾽ ἔνια ἄνευ γενέσεως καὶ φθορᾶς ἔςι καὶ ὑπϑ 
κέος, εἰ τὸ λιπαρὸν ἐκ τῷ γλυκέος, ἐκ δὲ χολῆς τῷ ἀνα- ἔςιν, οἷον αἱ ςιγμαί, εἴχερ εἰσί, καὶ ὅλως τὰ εἴδη καὶ αἱ 
λύεσθαι εἰς τὴν πρώτην ὕλην τὴν χολήν. διχῶς γὰρ τόδ᾽ μορφαΐ (ἀ γὰρ τὸ λευκὸν γίγνεται ὠλλὰ τὸ ξύλον λα» 
ἐκ τοῦδε, ἢ ὅτι πρὸ ὁδοῦ ἔςαι ἃ ὅτι ἀναλυθέντος εἰς τὴν κόν, εἰ ἔκ τινος καὶ τὶ πᾶν τὸ γιγνόμενον γίγνεταϊλ, οὐ 
ἀρχήν. ἐνδέχεται δὲ μιῶς τῆς ὕλης ὕσης ἕτερα γίγνεσθαι 15 πάντα ἂν τἀναντίω γίγνοιτο ἐξ ἀλλήλων, ἀλλ᾽ ἑτέρως λευ- 
διὰ τὴν κινοῦσαν αἰτίαν, οἷον ἐκ ζύλου καὶ κιβωτὸς καὶ κὸὺς ἄνθρωπος ἐκ μέλανος ἀνθρώπε καὶ λευκὸν ἐκ μέλανος" 
κλύη. ἐνίων δ᾽ ἑτέρα ἡ ὕλη ἐξ ἀνάγκης ἑτέρων ὄντων, ἐδὲ παντὸς ὕλη ἐςὶν ἀλλ᾽ ὕσων γώεσίς ἐςι καὶ μεταβολὴ 
οἷον πρίων ὑκ ὧν γένοιτο ἐκ ξύλε, ὑδ᾽ ἐπὶ τῇ κινύσῃη αἰτίξ εἰς ἄλληλα. ὅσα δ᾽ ἄνευ τῷ μεταβάλλειν ἔςιν ἢ μή, ἃ 
τὗτο" οὐ γὰρ ποιήσει πρίονα ἐξ ἐρίε ἢ ζύλε. εἰ δ᾽ ἄρα ἔστι τούτων ὕλη. ἔχει δ᾽ ὠπορίαν πῶς πρὸς τἀναντία ἡ 
τὸ αὐτὸ ἐνδέχεται ἐξ ἄλλης ὕλης ποιῆσαι, δῆλον ὅτι ἡ 3) ὕλη ἡ ἑκάστου ἔχει... οὖν εἰ τὸ σῶμα δυνάμει ὑγμινῖ, 

τέχνη καὶ ἡὶ ἀρχὴ ἡ ὡς κινῦσα ἡ αὐτή" εἰ γὰρ καὶ ἡ ὕλη ἐναντίον δὲ νόσος ὑγιείᾳ, ἄρα ἄμφω δυνάμει; καὶ τ 
ἁεέρα καὶ τὸ κινῦν, καὶ τὸ γεγονός. ὅταν δή τις ζυτῇ τί ὕδωρ δυνάμει οἶνος καὶ ὄξος; ἢ τοῦ μὲν καθ᾽ ἕξιν κὼ 
τὸ ἴτῶν; ἐπεὶ πλεοναχῶς τὼ αἴτια λέγεται, πάσας δεῖ κατὰ τὸ εἶδυς ὕλη, τοῦ δὲ κατὰ ςέρησιν καὶ φϑοριν τὴ 

Χέγειν τὼς ὠνδεχομένας᾽ αἰτίας. οἷον ὠἀνθρώκπυ τίς αἰτία ὡς παρὰ φύσιν; ὠπορία δέ τις ἔστι καὶ διὰ τί ὁ οἶνος οὐχ 
ὕλη; ἄρα τὼ χαταμήνιας τί δ᾽ ὡς κινῆν; ἄρα. τὸ σπέρμα; 35 ὕλη τῷ ὄξυς ἐδὲ δυνάμει ἷξος (καίτοι γἴγνεται ζ αὐτῷ 
τί δ᾽ ὡς τὸ εἶδος; τὸ τί ἣν εἶναι. τί δ᾽ ὡς οὗ ἕνεκα: τὸ ὄξος) καὶ ὁ ζῶν δυνάμει νεκρός. ἢ ὅ, ἀλλὰ κατὼ συμ 

᾿ 

3. τι 4] αἰτίω 415. ὃ -- ἀ. ες ογὰ ἘΞ. Π ἀ. εἴπερ ἐσὴν οἵα «45. ἢ ἢ ῥγίυβ οπὶ «42. ἢ 7. ἡ οἱ 8. τις οἵὐὰ 7᾽ ἢ 10. καὶ τὸ ἦττον 
ΖΤ΄ Π 12. τ᾽ οἀὰ 445. } 18. καὶ οχχ 7. 16. πρώτυ] πρῶτα ΤΡ. "47. ἡ οπὶ «45. {Π 18. ἐςι πρώτη ὕλη οτχ «46. ἢ 19. ἴσως δὲ] ἴα 

ἂ καὶ Τ. ᾿ 22. εἰ -- ηλυκέος οἵὰ Ζ' ἢ τὸ 7. ἢ 23. τὴν Ῥοεῖ εἰς ὁπ Ζ' " 26. καὶ ροδὶ ξύλου ὁχα «45. ἢ 28. ὑδ᾽] ὡς δ᾽ ΖΤ'΄ ἢ 39. ἢ 
ἢκ ξύόλν Α4Ὁ. ἢ εἶ τι 45. 11 80. ὕλης οι “44 δι ἢ 31. ἡ απῖὸ ὡς δἀὰ Σ, |ϊ 82. τί οπ «45. 

2. ἡ] ὡς 45." 8. τὰς ἄλλας αἰτίας παὶ γεπκὼς Τ΄. αἰτίας εἰίαχα 29 “45. 1 ἀ. ἄρα οι «45, 6. παὶ Ε᾿. ἢ 8. δὲ απ Υ. ἢ 
9. ἡ ὕλη .45. ἢ ἀλλὰ --- 10. ὕλη οτὰ 7. ἢ 11. δ᾽ οπὶ ΕΤ, ΠΠ φϑεῖρον Τ΄, Π 42. ἕνεκα καὶ ἴσως 1. ἢ 14. τὸ αὐὰ .45. ἢ 18. εἶτα] 
ἃ τὰ Ἴ " 19. τοιάδ᾽ εἶναι ἀλλ᾽ “45, ἢ 34. ἐπειδὴ δ᾽ ἘΦ. {εἰσὶ καὶ ὑκ εἰσίν ΕΔ. "22. εἴπερ εἰσῇ αἱ ἀφαὶ ἘΡ, Π καὶ αἱ μορφωί οπι 

. ἢ 38. λευκὸν αὐ ξύλον Ε ὁ, οπι 7᾽, ἢ 24. εἰ ἃ ΕΤ. ἢ 235. γίγνοιτο “45. 1 91. ὅσοι Τ΄ ἢ 80, ἡ οἵχ Σ᾽. ἢ ὑγαίει 7', ὑγαὺσ 
“Ἢ 32. ἕξιν καὶ] ἕξιν ἡ «4. ἢ 38, κω κατὰ φθορὰν Ζ, 1 84. δί τι; δ᾽ ἕν 4), 
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βιβριὸς αἱ φθοραί, ἡ δὲ τῷ ζῴε ὕλη αὐτὴ κατὰ φθορὰν ὅπερ ἦν τι εἶναί ἐστιν ἕκαστον, ὥσπερ καὶ ὅπερ ὅν τι, τὸ 
πκρῷ δύναμις καὶ ὕλη, καὶ τὸ ὕδωρ ὄξυς; γέγνεται γὰρ τόδε, τὸ ποιόν, τὸ ποσόν. διὸ καὶ ἐκ ἕνεςιν ἐν τοῖς ὁρίισι- 
ἀκ τότων ὥσπερ ἐξ ἡμέρας νύξ. καὶ ὅσα δὴ ὕτω μετα. μοῖς οὔτε τὸ ὃν ἔτε τὸ ἕν, καὶ τὸ τί ἦν εἶναι εὐθὺς ἕν τί 

βώλλει εἰς ἄλληλα, εἰς τὴν ὕλην δυὶ ἐπανελθεῖν, οἷον εἰ ἐς»ν ὥσπερ καὶ ὅν τι. διὸ καὶ ὑκ ἔξιν ἕτερόν τι αἴτιον τῷ 

ἃ νοροῦ ζῷον, εἰς τὴν ὕλην πρῶτον, εἶθ᾽ οὕτω ζῷον" καὶ 5 ἐν εἶναι ὑθενὶ τύτων, ἀδὲ τῷ ὅν τι εἶναι" εὐθὺς γὰρ. ἔκαςὁν 
τὸ ὅζος εἰς ὕδωρ, εἶθ᾽ ὕτως οἶνος. ἐςιν ὄν τι καὶ ἕν τι, χ, ὡς ἐν γώει τῷ ὄντι καὶ τῷ ἐνί, 

6. Πρφὶ δὲ τῆς ὠπορίας τῆς εἰρημένης περί τε τὸς ὁρισ- ἐδ’ ὡς χωριςῶν ὄντων παρὰ τὼ καθ᾽ ἕκαςα. διὰ ταύτην 
μὲς καὶ περὶ τοὺς ὠριθμύς, τί αἴτιον τῷ ἂν εἶναι; πάντων δὲ τὴν ἀπορίαν οἱ μὲν μέθεξιν λέγουσι, καὶ αἴτιον τί τῆς ἢ 
γὰρ ὅσα πλείω μέρη ἔχει καὶ μή ἐςιν οἷον σωρὸς τὸ τἂν μεθέξεως καὶ τί τὸ μετέχειν ἀποροῦσιν" οἱ δὲ συνουσίαν 
ἀλλ᾽ ἴξι τι τὸ ὅλον παρὰ τὰ μόρια, ἔστι τι αἴτιον, ἐπεὶ το ψυχῆς, ὥσπερ Λυκόφρων φησὶν εἶναι τὴν ἐπιστήμην τοῦ 
καὶ ἐν τοῖς σώμασι τοῖς μὲν ἁφὴ αἰτία τῷ ἣν εἶναι, τοῖς ἐπίςασθαι καὶ ψυχῆς" οἱ δὲ σύνθεσιν ἢ σύνδεσμον ψυχῆς 
ἃ γλισχρότης ἥ τι πάθος ἕτερον τοιοῦτον. ὁ δ᾽ ὁρισμὸς σώματι τὸ Ὧν. καίτοι ὁ αὐτὸς λόγος ἐπὶ πάντων" καὶ 
λόγος ἐξὶν εἷς οὐ συνδέσμῳ καθώπερ καὶ Ἰλιάς, ἀλλὰ τῷ γὰρ τὸ ὑγιαίνειν ἔςαι ἢ συνυσίᾳ ἢ σύνδεσμος ἢ σύνθεσις 
δὸς εἶναι. τί ἦν ἐςὶν ὃ ποιεῖ ἣν τὸν ἄνθρωπον, καὶ διὰ τί ψυχᾶς καὶ ὑγιείας, καὶ τὸ τὸν χαλκὸν εἶναι τρίγωνον 
Ὁ ἀλλ᾽ Κ πολλά, οἷον τό τε ζῶον καὶ τὸ δίπεν, ἄλλως 15 σύνθεσις χαλκῦ καὶ τριγώνα, καὶ τὸ λευκὸν εἶναι σύνθο- 
τ δὴ καὶ εἰ ἔστιν, ὥσπερ φασί τινες, αὐτό τι ζῷον καὶ σις ἐπιφανείας καὶ λευκότητος. αἴτιον δ᾽ ὅτι δυνάμεως 
εὐτὸ δίπιν. διὰ τί γὰρ ἕκ ἐκεῖνα αὐτὰ ὁ ἄνθρωπός ἐςι, καὶ ἐντελεχείας ζητῦσι λόγον ἑνοποιὸν καὶ διαφοράν. ἔς 
καὶ ἔσονται κκατὼ μέθεξιν οἱ ἄνθρωποι οὐκ ἀνθρώπε οὐδὲ- δ᾽, ὥσπερ εἴρηται, καὶ ἡ ἐσχάτη ὕλη καὶ ἡ μορφὴ ταὐτὸ 

"ἐς ἀλλὰ δυοῖν, ζῴου καὶ δίποδος; καὶ ὅλως δὴ οὐκ ὧν καὶ δυνάμει, τὸ δὲ ἐνεργείᾳ. ὥστε ὅμοιον τὸ ζητεῖν τοῦ 
ὦ ὁ ἄνθρωπος ἣν ἀλλὰ πλείω, ζῷον καὶ δίπουν. ᾧφανε- Ὦ ἑνὸς τί αἴτιον καὶ τῷ ὃν εἶναι" ἣν γάρ τι ἕκαςον, καὶ τὸ 
βὲν δὴ ὅτι οὕτω μὲν μετιοῦσιν ὡς εἰώθασιν ὁρίζεσθαι καὶ δυνάμει καὶ τὸ ἐνεργείᾳ ἕν πώς ἐστιν. ὥστε αἴτιον οὐθὲν 

λέγειν, οὐκ ἐνδέχεται ὠποδοῦναι καὶ λῦσαι τὴν ὠπορίαν. ἄλλο πλὴν εἴ τι ὡς κιοῆσαν ἐκ δυνάμεως εἰς ἐνέργειαν. 

ὦ δ᾽ ἐξέ, ὥσπερ λέγομεν, τὸ μὲν ὅλη τὸ δὲ μορφή, καὶ ὅσα δὲ μὴ ἔχει ὕλην, πάντα ὡπλῶς ὕπερ ὄντα τι. 
τὸ μὲν δυνάμει τὸ δ᾽ ἐνεργείᾳ, οὐκέτι ἀπορίᾳ δόξειεν ἂν 
αι τὸ ζητόμενον. ἔςι γὰρ αὕτη ἡ ἀπορία ἡ αὐτὴ κἂν 25 Θ 
αὶ ὁ ὅρος εἴη ἱμωτίου ὁ στρογγύλος χαλκός" εἴη γὰρ ἂν “ - 

,φημεῖον τοὔνομκω τοῦτο τοῦ λόγου, ὥςε τὸ ζητόμενόν ἐς: Πρὶ μὲν οὖν τῷ πρώτως ὄντος καὶ πρὸς ο πᾶσαι αἱ 
τί αἴτιον τοῦ ἣν εἶναι τὸ στρογγύλον καὶ τὸν χαλκόν. ἄλλαι κατηγορίαι τῷ ὄντος ἀναφέρονται εἴρηται, περὶ τῆς 
ἐχέτι δ᾽ ἡ ἀπορία φαίνεται, ὅτι τὸ μὲν ὕλη τὸ δὲ μορφή. οὐσίας. κατὰ γὰρ τὸν τῆς οὐσίας λόγον λέγεται τἄλλα, 
τ οὖν τούτου αἴτιον τοῦ τὸ δυνάμει ὃν ἐνεργείᾳ εἶναι, 0 ἦντα, τό τε ποσὸν καὶ τὸ ποιὸν καὶ τἄλλα τὰ ὅτως λ- 
Ἰ ταρὰ τὸ ποῆῆσαν, ἐν ὅσοις ἐστὶ γένεσις; οὐθὲν γάρ ἐστι γόμενα" πάντα γὰρ ἔξει τὸν τῆς οὐσίας λόγον, ὥσπερ 
αἴτιον ἕτερον τῷ τὴν δυνάμει σφαῖραν ἐνεργείᾳ εἶναι σφαξ. εἴπομεν ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις. ἐπεὶ δὲ λέγεται τὸ ὅν τὸ 
βάν, ἀλλὰ τοῦτ᾽ ἦν τὸ τί ἦν εἶναι ἑκατέρῳ. ἔστι δὲ τῆς μὲν τὸ τί ἢ ποιὸν ἢ ποσόν, τὸ δὲ κατὰ δύναμιν καὶ ἔ»- 
ὕλης ἡ μὲν νοητὴ ἡ δ᾽ αἰσθητή, καὶ ἀεὶ τῷ λόγι τὸ μὲν τελέχειαν καὶ κατὰ τὸ ἔργον, διορίσγωμεν καὶ περὶ δυνά- 
ὅλο τὸ δ᾽ ἐνέργεια ἐστιν, οἷν ὁ κύκλος σχῆμα ἐπίπεδον. 35 μεως καὶ ἐντελεχείας, καὶ πρῶτον περὶ δυνάμεως ἢ λέό- 
ἴσα δὲ μὴ ἔχει ὕλην, μήτε νοητὴν μήτε αἰσθητήν, εὐθὺς γεται μὲν μάλιςα κυρίως, ὁ μὴν χρησίμη γ᾽ ἐςὶ πρὸς ὃ 
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βουλόμεθα νῦν" ἐπὶ πλέον γώρ ἐστιν ἡ δύναμις καὶ ἡ 
ἐνέργεια τῶν μόνον λεγομένων κατὰ κίνησιν. ἀλλ᾽ εἰπόν- 
τες περὶ ταύτης ἐν τοῖς περὶ τὴς ἐνεργείας διορισμοῖς δὴ- 
λώσομεν καὶ περὶ τῶν ἄλλων. ὅτι μὲν οὖν πολλαχῶς 

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Θ. 

ψυχῆς ἐν τῷ λόγον ἔχοντι, δῆλον ὅτι καὶ τῶν δυνάμεων 
αἱ μὲν ἔσονται ἄλογοι αἱ δὲ μετὰ λόγου. διὸ πᾶσαι αἱ 
τέχναι καὶ αἱ ποιητικαὶ καὶ ἐπιστῆμαι δυνάμεις εἰσό" 
ἀρχαὶ γὼρ μεταβλητικαί εἶσιν ἐν ἄλλῳ ἣ ἄλλο. καὶ αἱ 

λέγεται ἡ δύναμις καὶ τὸ δύνασθαι, διώρισται ἡμῖν ἐν 5 μὲν μετὰ λόγε πᾶσαι τῶν ἐναντίων αἱ αὐταί, αἱ δ᾽ ἅλο- 
ἄλλοις. τότων δ᾽ ὅσαι μὲν ὁμωνύμως λέγονται δυνάμεις γϑι μία δός, οἷον τὸ θερμὸν τοῦ θερμαίνειν μόνον, ἡ ἃ 
ἀφεγθωξαν! ἔνιαι γὼρ ὁμοιότητί τινι λέγονται καθάπερ ἰατροοὴ νόσυ καὶ ὑγιείας. αἴτιον δὲ ὅτι λόγος ἐςὶν ἡ ἶ ἐσ 

ὧ γεωμετρίᾳ, καὶ δυνατὰ καὶ ἀδύνατα λέγομεν. τῷ εἶναί ςήμη, ὁ δὲ λόγος ὁ αὐτὸς δηλοῖ τὸ πρῶγμα καὶ τὴν σέ 
πως ἣ μὴ εἶναι. ὅσαι δὲ πρὸς τὸ αὐτὸ εἶδος, πᾶσαι ἀρ- ρησιν, “πλὴν ὑχ ὡσαύτως, καὶ ἔςιν ὡς ἀμφοῦ, ἕ ἕςι δ᾽ ὡς 

χαί τινές εἰσι, καὶ πρὸς πρώτην μίαν λέγονται, ἥ ἐστιν «οτοῦ ὑπάρχοντος μᾶλλον. ὥστ᾽ ἀνώγκη καὶ τὼς τοιαύτας 
ἀρχὴ μεταβολῆς ἐν ἄλλῳ ἄλλο. ὴ μὲν γὰρ τὸ ταθεῖν ἐπιστήμας εἶναι μὲ τῶν ἐναντίων, εἶναι δὲ τοῦ μὲν καϑ' 
ἐστὶ δύναμις, ἡ ἐν αὐτῷ τῷ πάσχοντι ἀρχὴ μεταβολῆς αὑτὼς τῷ δὲ μὴ καθ' αὐτάς" καὶ γὰρ ὁ λόγος τοῦ μὴ 
παθητικῆς ὑπ᾽ ἄλλε ἢ ἄλλο᾽ ἡ δ᾽ ἕξις ὠπαθείας τῆς ἐπὶ καθ᾽ αὐτό, τῷ δὲ τρόπον τινὰ κατὰ συμβεβηκός" ἀποφά- 
τὸ χεῖρον καὶ φθορᾶς τῆς ὑπ᾽ ἄλλιε ἢ ἄλλο, ὑπ᾿ ἀρχῆς σει γὼρ καὶ ἀποφορῷ δηλοῖ τὸ ἐναντίον. ἡ γὰρ στέρησα 
μεταβλητικῆς. ἐν γὰρ τύτοις ἕνεςι πᾶσι τοῖς ὅροις ὁ τῆς 15 ἡ πρώτη τὸ ἐναντίον, αὕτη δ᾽ ὠποφορὰ θατέρου. ἐκὲ ἃ 
πρώτης δυνάμεως λόγος. πάλιν δ᾽ αὗται αἱ δυνάμεις χέ- τὰ ἐναντία ὑκ ἐγγίγνεται ἐν τῷ αὐτῷ, ἡ δ᾽ ἐκιςήμη δὲ 
γόνται ἢ τῷ μόνον ποιῆσαι ἢ τὸ παθεῖν ἢ τῇ καλῶς, ὥξε ναμις τῷ λόγον ἔχειν, καὶ ἡ ψυχὴ κινήσεως ἔχει ἀρχί, 
καὶ ἐν τοῖς τούτων λόγοις ἐνυπάρχεσί πως οἱ τῶν προτέ- 
ρῶν δυνώμεων λόγοι. φανερὸν ὃν ὅτι ἔςι μὲν ὡς μία δύ- 

τὸ μὲν ὑγιεινὸν ὑγίειαν μόνον ποιεῖ καὶ τὸ θερμαντικὸν 
΄, . Ν ἿΝ ε ». 2 ΄ 

θερμότητα καὶ τὸ ψυκτικὸν ψυχρότητα, ὃ δ᾽ ἐπιστήμον 

ναμιὶς τοῦ ποιεῖν καὶ πάσχειν (δυνατὸν γώρ ἐστι καὶ τῷ 2) ἄμφω, λόγος γάρ ἐςὶιν ἀμφοῖν μέν, ἐκ ὁμοίως δέ, καὶ 
ἔχειν αὐτὸ δύναμιν τῷ παθεῖν καὶ τῷ ἄλλο ὑπ᾽ αὐτοῦ), 
ἔστι δ᾽ ὡς ἄλλη. ἡ μὲν γὰρ ἐν τῷ πάσχοντι" διὰ γὼρ 

Ν ΝῚ ΄΄ ν δ΄ » ͵7ὔ 
τὸ ἔχειν τινὼὰ ἀρχήν, καὶ εἶναι καὶ τὴν ὕλην ἀρχήν τινα, 

πάσχει τὸ πώσχον καὶ ἄλλο ὑπ᾽ ἄλλε. τὸ λιπαρὸν μὲν 

ἐν ψυχῇ ἣ ἔχει κινήσεως ἀρχήν" ὥστε ὥμφω ἀπὲ τκ 

αὐτῆς ἀρχῆς κινήσει πρὸς τὸ αὐτὸ συναάίψψασα. διὸ τὰ 
κατὼ λόγον δυνατὰ τοῖς ἄνευ λόγῳ δυνατοῖς ποιεῖ τάνα»- 
τία" μία γὼρ ἀρχὴ περιέχεται τῷ λόγῳ. φανερὸν δὲ καὶ 

αν -“ - ΕῚ 
γὼρ καυστόν, τὸ δ᾽ ὑπεῖκον ὠδὶ θλαστόν' ὁμοίως δὲ καὶ 25 ὅτι τῇ μὲν τῷ εὖ δυνάμει ἀκολεθεῖ ἡ τῷ μόνον ποῖσαι ἃ 
ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἡ δ᾽ ἐν τῷ ποιοῦντι, οἷον τὸ θερμὸν καὶ 
ς ᾽ ΄ ε Ν ᾿ »“ »“»Ἢ « ᾽;.2) »ν.» 
αὶ οἰκοδομική, ἡ μὲν ἐν τῷ θερμαντικῷ, ἡ δ᾽ ἐν τῷ οἶκο- 

ὧι μικῷ. διὸ ἢ συμπέφυκεν, ὑθὲν πάσχει αὐτὸ ὑφ᾽ ἑαυτῶ" 
ἂν γὰρ καὶ οὐκ ἄλλο. καὶ ἡ ἀδυναμία καὶ τὸ ἀδύνατον 

-- , ΄ » ᾿ »,9. ἡι, ᾿ς ἡ παθὲν δύναμις, ταύτῃ δ᾽ ἐκείνη ὑκ ἀεί. ἀνάγκη Ῥεῖ 
νερὰ Ν Δ ’,’ ““ ᾽ εὖ ποίῶντα καὶ ποιεῖν, τὸν δὲ μόνον ποῶντα, οὐκ ἀνάγκη 

καὶ εὖ ποιεῖν. 

Εἰσὶ δέ τινες οἵ φασιν, οἷον οἷ Ἡϊεγαρικοί, ὅταν ἐνφγῇν 
ἡ τῇ τοιαύτῃ δυνάμει ἐναντία στέρησίς ἐστιν, ὥστε τοῦ 30 μόνον δύνασθαι, ὅταν δὲ μὴ ἐνεργῇ οὐ δύνασθαι, οἷδν τὸν 
αὐτῷ καὶ κατὼ τὸ αὐτὸ πᾶσα δύναμις ἀδυναμίᾳ. ἡ δὲ 
ςέρησις λέγεται πολλαχῶς" καὶ γὰρ τὸ μὴ ἔχον καὶ τὸ 
πεφυκὸς ἂν μὴ ἔχῃ, ἢ ὅλως ἢ ὅτε πέφυκεν, καὶ ἢ ὡδί, 

οἷον παντελῶς, ἢ κἂν ὁπωσῶν. ἐπ᾽ ἐνίων δέ, ἂν πεφυκότα 

ἔχειν μὴ ἔχῃ βία, ἐςερῆσϑαι ταῦτα λέγομεν. 

μὴ οἰκοδομῦντα ὁ δύνασθαι οἰκοδομεῖν, ἀλλα τὸν οἰκοδὸ- 

μᾶντα ὅταν οἰκοδομῇ" ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. οἷ! 
τὰ συμβαίνοντα ἄτοπα οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν. δῆλον γὰρ ὅτι 
οὔτ᾽ οἰκοδόμος ἔσται ἐὰν μὴ οἰκοδομῇ" τὸ γὰρ οἰκοδόμῳ 

ἃς εἶναι τὸ δυνατῷ εἶναί ἐςῖιν οἰκοδομεῖν" ὁμοίως δὲ καὶ ἐτὶ 
2 Ἐπὰ δ᾽ αἱ μὲν ἐν τοῖς ὠψύχρις ἐνυπάρχεσιν ὠρχαὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν. εἰ οὖν ἀδύνατρν τὰς Τοιαύτας ἔχεν 
τοιαῦται, αἱ δ᾽ ἐν τοῖς ἐμψύχοις καὶ ἐν ψυχὴ καὶ τῆς τέχνας μὴ μανθάνοντά ποτε καὶ λαβόντα, καὶ μὴ ἔχεν 
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ἸΩΝ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Θ. 4041] 

μὴ ἀποβαλόντα ποτέ (ἢ γὰρ λήθῃ ἢ πάθει τοὶ ἃ χρόνῳ" γείᾳ. τῶν γὰρ μὴ ὄντων ἔνια δυνάμει ἐςΐν" οὐκ ἔστι δέ, 
οὐ γὰρ δὴ τοῦ γε πράγματος φθαρῶτος, ἀεὶ γάρ ἐς»), ὅτι ἀκ ἐντελεχείῳ ἐς ́ . 

ὅταν παύσηται, ὑχ, ἔξει τὴν τέχνην. πάλιν δ᾽ εὐθὺς οἶκος Εἰ δ᾽ ἐςὶ τὸ εἰρημένον δυνατὸν ἢ ἀκολουθεῖ, φανερὸν 
ὡμήσει πῶς λαβών; καὶ τὰ ἄψυχα δὴ ὁμοίως" ὅτε γὰρ ὅτι οὐκ ἐνδέχεται ἀληθὲς εἶναι τὸ εἰπεῖν ὅτι δυνατὸν μὲν 

ψυχρὸν οὔτε θερμὸν ὅτε γλυκὺ οὔτε ὅλως αἰσθητὸν οὐθὲν 5 τοδί, ἐκ ἔςαι δέ" ὥστε τὰ ἀδύνατα εἶναι ταύτῃ διαφεύ- 
ἕγαι μὴ αἰσθανόμενον" ὥςε τὸν Πρωταγόρου λόγον συμ». Ὑειν. λέγω δὲ οἷον εἴ τις φαῦι δυνατὸν τὴν διάμετρον 
βήσεται λέγειν αὐτοῖς. ἀλλὰ μὴν ἀδ᾽ αἴσθησιν ἔξει ὑθὲν μετρηθῆναι οὐ μώτοι μετρηθήσεσθαι, ὁ μυὴ λογιζόμενος τὸ- 
ἂν μὴ αἰσθάνηται μηδ᾽ ἐνεργῇ. εἰ ὄν τυφλὸν τὸ μὴ ἔχον ὠδύνατον εἶναι, ὅτι ὑδὲν κωλύει, δυνατόν τι ὃν εἶναι ἢ γε- 
ὅψιν, πεφυκὸς δὲ καὶ ὅτε πέφυκε καὶ ἔτι ὄν, οἱ αὐτοὶ νέσθαι, μὴ εἶναι δὲ μηδ᾽ ἔσεσθαι. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἀνάγκη ἐκ 

τυφλοὶ ἔσονται πολλάκις τῆς ἡμέρας καὶ κωφοί, ἔτι εἶ 10 τῶν κειμώων, εἰ καὶ ὑποθοίμεθα εἶναι ἢ γεγονέναι ὃ οὐκ 
ἀδύνωτον τὸ ἐςερημένον δυνάμεως, τὸ μὴ γενόμενον ἀδύ- ἔςι μὲν δυνατὸν δέ, ὅτι ὑθὲν ἔςαι ἀδύνατον" συμβήσεται 
κάτον ἔςαι γενέσθαι" τὸ δ᾽ ἀδύνατον γενέσθαι ὁ λέγων ἢ δέ γε, τὸ γὰρ μετρεῖσθαι ἀδύνωτον. ὁ γὰρ δή ἐςι ταὐτὸ 
ὧι ἢ ἔσεσθαι ψεύσεται" τὸ γὰρ ἀδύνατον τῦτο ἐσήμαι- τό τε ψεῦδος καὶ τὸ ἀδύνατον" τὸ γάρ σε ἑστάναι νῦν. 
ν, ὥς ε οὗτοι οἷ λόγοι ἐξαιρῦσι καὶ κίνησιν καὶ γένεσιν. ψεῦδος μόν, οὐκ ἀδύνατον δέ, ἅμα δὲ δῆλον καὶ ὅτι, εἰ 
ὠὴ γὰρ τό τε ἑςηκὸς ἑστήξεται καὶ τὸ καθήμενον καθε- 15 τῷ Α ὄντος ἀνάγκη τὸ Β εἶναι, καὶ δυνατῷ ὄντος τῷ εἶναι 
δέται" οὐ γαὶρ ἀναςήσεται ἂν καθέζηται" ἀδύνατον γὰρ Α καὶ τὸ Β ἀνώγκη εἶναι δυνατόν" εἰ γὼρ μὴ ἀνάγκη 
ἕκαι ἀναςῆναι ὅ γε μὴ δύναται ἀναςῆναι. εἰ ἦν μὴ ἐν- δυνατὸν εἶναι, οὐθὲν κωλύει μὴ εἶναι δυνατὸν εἶναι. ἔστω 
δίχαται ταῦτα λέγειν, φανερὸν ὅτι δύναμις καὶ ἐνέργεια δὴ τὸ Α δυνατόν. οὐκοῦν ὅτε τὸ Α δυνατὸν εἴη εἶναι, εἰ 
ἔτερίν ἐς ιν" ἐκεῖνοι δ᾽ οἱ λόγοι δύναμιν καὶ ἐνέργειαν ταὐτὸ τεθείη τὸ ΑΒ, ὑθὲν ἀδύνατον εἶναι συνέβαινεν" τὸ δύ γε Β 
ποιοῦσιν, διὸ καὶ ὁ μικρόν τι ζητῦσιν ἀναιρεῖν. ὥς᾽ ἐνδέ- ἢ ἀνάγκη εἶναι. ἀλλ᾽ ἦν ἀδύνατον. ἔστω δὴ ὠδύνατον. εἰ 
χιται δυνατὸν μῶν τι εἶαι μὴ εἶναι δέ, καὶ δυνατὸν μὴ δὴ ἀδύνατον ἀνάγκη εἶναι τὸ Α, ἀνάγκη καὶ τὸ Β εἶναι. 
εἶναι εἶναι δέ, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν ἀλλ᾽ ἦν ἄρα τὸ Α δυνατόν" καὶ τὸ Β ἄρα. ἄν ἄρα ἢ 
δινατὸν βαδίζειν ὃν μὴ βαδίζειν, καὶ μὴ βαδίζον δύ- τὸ Α δυνατόν, καὶ τὸ Β ἔςαι δυναφόν, εἴ περ ὅτως εἶχον 
νατὸν εἶναι βαδίζειν. ἔςι δὲ δυνατὸν τῦτο ᾧ, ἐὰν ὑπάρζῃ ὥςε τοῦ Αἱ ὄντος ἀνώγκη εἶναι τὸ Β. ἐὰν δὴ ὅτως ἐχόν- 
ἡ δύγεια, οὗ λέγεται ἔχειν τὴν δύναμιν, ἐθὲν ἔς αἱ ἀδύ- 25 των τὸ ΑΒ μὴ ἢ δυνατὸν τὸ Β ὕτως, οὐδὲ τὸ ΑΒ ἔξει 
νὰτον, λέγω δ᾽ οἷον, εἰ δυνατὸν καθῆσθαι καὶ ἐνδέχεται ὡς ἐτέθη" καὶ εἶ τῇ͵ Α δυνατὰ ὄντος ἀνάγκη τὸ Β δυνα- 

καύησθαι τότῳ, ἐὰν ὑπάρξῃ τὸ καθῆσθαι, ὑθὲν ἔξαι ἀδύ- τὸν εἶναι, εἰ ἔστι τὸ Α, ἀνάγκη εἶναι καὶ τὸ Β. τὸ γὰρ 
νατον" καὶ εἰ κινηθήναΐ τι ἢ κινῆσαι ἢ στῆναι ἢ ςῆσαι ἢ δυνατὸν εἶναι ἐξ ἀνάγκης τὸ Β εἶναι, εἰ τὸ Α δυνατόν, 

εἶναι. ἢ γίγνεσθαι, ἃ μὴ εἶναι ἢ μὴ γίγνεσθαι, ὁμοίως. τοῦτο σημαίνει, ἐὰν ἢ τὸ Α καὶ ὅτε καὶ ὡς ἣν δυνατὸν 
ἐλήλυθε δ᾽ ἡ ἐνέργεια, τοὔνομα, ἡ πρὸς τὴν ἐντελέχειαν 80 εἶναι, κἀκεῖνο τότε καὶ ὕτως εἶναι ἀναγκαῖόν. 
συντιθεμένη καὶ ἐπὶ τὰ ἄλλα, ἐκ τῶν κινήσεων μάλιςα" ᾿Απασῶν δὲ τῶν δυνάμεων ὑσῶν τῶν μὲν συγγενῶν 5 
ὠκεῖ γὰρ ἡ ἐνέργεια μάλιστα ἡ κίνησις εἶναι. διὸ καὶ οἷον τῶν αἰσθήσεων, τῶν δὲ ἔθει οἷον τῆς τοῦ αὐλεῖν, τῶν 

τοῖς μὴ ὕσιν ὕκ ἀποδιδόασι τὸ κινεῖσθαι, ἄλλας δέ τιας δὲ μαθήσει οἷον τῆς τῶν τεχνῶν, τὰς μὲν ἀνάγκη προι- 

κατηγορίας, οἷον διανοητὼ καὶ ἐπιθυμητὰ εἶναι. τὼ μνὴ ὄντα, νεργήσαντας ἔχειν ὅσαι ἔθει καὶ λόγῳ, τὰς δὲ μὴ τοιαύ- 
κιύμενα, δ᾽ ὕ. τῦτο δὲ ὅτι ἀκ ὄντα ἐνεργείᾳ ἔσονται ἐνερ- 35 τας καὶ τὰς ἐπὶ τῷ πάσχειν ἀκ ἀνάγκη. ἐπεὶ δὲ τὸ δυ- 

4. ἀποβάλλοντά ποτε ἡ γὰρ λήθη 1. ἢ 2, ἀὰ] εἰ ΣΡ, ἢ γί 44. ἢ 3. δ] δ᾽ ὁ 71. ἢ 9. δῆ ὡς Τ᾿ ἢ 10. καὶ κωφοί οτχ 15. ἢ 
11, ἡμνόμεγνον «45, 1 14. οὗτοι] οὔτε «45, 1 γίνεσιν καὶ κύησιν Τ' ἢ 21. καὶ --- 22. δί ογχαὰ ΤΕ}. 1] 22..ὄ ἐπὶ οὐὰ Ε7Τ. ἡ 23. βαδίζεν 
Ῥοδὶ μὴ οχα 77. ᾿[ καὶ] δὲ καὶ “45, 1 μὴ ογα Τ΄ ἢ 25. οὖ] ἧς Σ᾿. ΠΠ 26. λέγω --- 21, ἀδύνατον οχα Τ΄ || 28. εἰ7 εἴη Τ΄ ᾿ τι οὔὰ 
ἘΤ. ἢ 29. γενέσθαι Ῥτίοτε Ἰοοο ἘΞ, αἱγοχὰθ Ζ7᾽. [ 31. συντεθειμένη ΕἸ, ἢ 35. τῦτο δὲ οτὰ «45, ᾿ 

4. οὐκ ὄςι δί οἵα Αδ. ἢ 2. διότι “5. } 3. τὸ εἰρημένον τὸ δυνατὸν 45, }} ἢ Τ΄ 1! 4, τὸ] τι ΕΖ. ΠῚ 5. διαφεύγει 445. ΠΠ 7. μετρη- 
ὥσεσθαι] μετρηθήσεται Αἢ, ΠΠ ὁ χα 7. ἢ 8. δυνατόν] ἀδύνατόν 45, ᾿ἰ ὃν οἵὰ Τ΄ ᾿ 9. δὲ οτι .45. ΠΠ 10. εἰ καὶ] εἶναι εἰ καὶ ., εἰ εἴα 
καὶ 45, εἴη Ζ᾽. ἢ 11. συμβήσεται --- 12. ἀδύνατον οχα ἘΤ. ̓ἰ 12. δή οὐὰ ΕΖ. ἢ 13. τε οἕλ ΕΤ. ᾿ἰ 14. ὅτι καὶ Τ', [Π εἰ 3. Ὁ, οἷλ 
7." 16. ΑἹ τὸ « Τ' [ 20. ἔστω -- 22. Β ἄρα οπιὶ .4᾽. ἢ 22. Α εἰ Β] πρῶτον εἰ δεύτερον ΕἾ. ἢ ἄρα Ῥοδὶ Β οχα ΕὟ. || 23. εἶχεν 
ΤΟ} 28. δὲ 7. 25. μὴ -- τὸ Β οἷα «4, ἢ] 26. τὸ] καὶ τὸ Τ΄ || 217. καὶ οἵα ΕΤ. ἢ 29. τὸ « τὸ α .45, ᾿]ὶ 80. εἶναι] εἶναι ἣν 

41, καὶ 35. ἀδύνατον “45, 
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νατὸν τὶ δυνατὸν καὶ ποτὲ καὶ πῶς καὶ ὅσα ἄλλα ἀνώγκῃ μοῦν πρὸς τὸ οὐκοδομεικόν, καὶ τὸ ἐγρηγορὸς πρὸς τὰ κα 
προσεῖναι ἐν τῷ διορισμῷ, καὶ τὼ μὲν κατῷ λόγον δύνα» βεῦδον, καὶ τὸ ὁρῶν πρὸς τὸ μύον μὲν ἔψη δὲ ἔχον, κῶ 
ται κινεῖν καὶ αἱ δυνάμεις αὐτῶν μετὼ λόγυ, τὼ δ᾽ ἄλογα τὸ ἀποκεχριμένον ἐκ τῆς ὕλης πρὸς τὴν ὕλην, καὶ τὸ 

καὶ αἱ δυνάμεις ἄλογοι, κἀκείνας μὲν ἀνάγκη ἐν ἐμψύχῳ ἀπειργασμένον πρὸς τὸ ἀνέργαςον. ταύτης δὲ τῆς διαφ» 

εδαι ταύτας δ᾽ ἐν ἀμφοῖν, τὼς μὲ τοιαύτας δυνώμεις ἐ ρᾶς θάτερον μόριον ἔστω ἡ ἐνέργεια. ἀφωρισμέη, θατέρῳ 
ἀνάγκη, ὅταν ὡς δύνανται τὸ ποιητικὸν καὶ τὸ παθητικὸν δὲ τὸ δυνατόν. λέγεται δὲ ἐνεργείῳ ὁ πάντα, ὁμοίως, ἀλλ᾽ 
πλησιάζωσι, τὸ μὲν ποιεῖν τὸ δὲ πάσχειν, ἐκείνας δ᾽ οὐκ ἃ τὸ ἀναΐλογον, ὡς τοῦτο ἐν τούτῳ ἢ πρὸς τῶτα, τὸ δ᾽ ὃ 

ἀνάγκη" αὗται μὲν γὰρ πᾶσαι μία ἑνὸς ποιητική, ἐκεῖναι τῷδε ἢ πρὸς τόδε" τὼ μὲν γὰρ ὡς κύησις πρὸς δύναμσ, 
δὲ τῶν ἐναντίων, ὥστε ἅμα ποιήσει τἀναντία. τοῦτο δὲ τὰ δ᾽ ὡς ὑσία πρός τινα ὕλην. ἄλλως δὲ καὶ τὸ ὦτειρον 
ἀδύνατον. ἀνάγκη ἄρα ἕτερόν τι εἶναι τὸ κύριον" λέγω 10 καὶ τὸ κενὸν καὶ ὅσα τοικῦτα, λέγεται δυνάμει καὶ ἔνε» 
δὲ τοῦτο ὄρεξιν ἢ προαίρεσιν. ὑποτέρου γὰρ ὧν ὀρέγηται γείᾳ πολλοῖς τῶν ὄντων, οἷον τῷ ὁρῶντι καὶ βαδίζοντι καὶ 
κυρίως, τῦτο ποιήσει, ὅταν ὡς δύναται ὑπάρχῃ καὶ πλῃ- ὁρωμῴῳ. ταῦτα μὲν γὰρ ἐνδέχεται καὶ ἁπλῶς ἀληθεύν 
σιάζῃ τῷ παθητικῷ. ὥστε τὸ δυνατὸν κατὰ λόγεν ἅπαν σθαΐ ποτε τὸ μὲν γὰρ ὁρώμενον ὅτι ὁρῶται, τὸ δ᾽ ὅτι 
ἀνάγκη, ὅταν ὀρέγηται, Ὦ τ᾽ ἔχει τὴν δύναμιν καὶ ὡς ἔχει, ὁρᾶσθαι δυνατόν" τὸ δ᾽ ἄπειρον ὑχ, ὕτω δυνάμει ἐςὶν ὧς 
τῆτο ποιεῖν. ἔχει δὲ παρόντος τῷ παθητικ καὶ ὡδὶ ἔχον- 15 ἐνεργείῳ ἐσόμενον χωριστόν, ἀλλὰ γνώσει. τῷ γὰρ μὲ 
τος ποιεῖν. εἰ δὲ μή, ποιεῖν ὁ δυνήσεται. τὸ γὰρ μηθενὸς ὑπολείπειν τὴν δ)αίρεσιν ἀποδίδωσι τὸ εἶναι δυνάμει ταῦ: 

τῶν ἔξω κωλύοντος προσδιορίζεσθα, ὑθὲν ἔτι δεῖ" τὴν γὼρ τὴν τὴν ἐνέργειαν, τῷ δὲ χωρίζεσθαι οὗ. 
δύναμιν ἔχει ὡς ἔςι ϑυνάμει τῷ ποιεῖν, ἔςι δ᾽ ὁ πάντως ᾿Επεὶ δὲ τῶν πράξεων ὧν ἐστὶ πέρας σὐύδεμία τόλο! 
ἀλλ᾽ ἐχόντων πῶς, ἐν εἷς ἀφορισθήσεται καὶ τὼ ἔξω κω- ἀλλὰ τῶν πρὶ τὸ τέλος, οἷον τοῦ ἰσχναίνειν ἡ ἡ ἰγχραείς 
λύοντα" ἀφαιρεῖται γὰρ ταῦτα τῶν ἐν τῷ διορισμιῷ προ- 2 αὐτό, αὐτὼ δὲ ὅταν ἰσχναίνγῃ οὕτως ἐστὶν ἐν κινήσει, μὰ 
σέντων ἔνια. διὸ ὁδὲ ὧν ἅμα βέληται ἢ ἥ ἐπιθυμῇ ποιεῖν ὑπάρχοντα ὦ ὧν ἕνεκα ἡ κίνησις, οὐκ ἔστι ταῦτα πρᾶζε ὃ 

δύο ἢ τἀναντία, οὐ ποιήσει" οὐ γὰρ ὅτως ἔχει αὐτῶν τὴν οὐ τελεία γε" οὐ γὰρ τέλος, ἀλλ᾽ ἐκείνῃ ἐνυπάρχει τὶ 

δύναμιν ἀδ᾽ ἔςι τῷ ἅμα ποιεῖν ἡ δύναμις, ἐπεὶ ὧν ἐστὶν τέλος καὶ ἡ πρᾶξις. οἷον ὁρᾷ, ἀλλὰ καὶ φρονεῖ καὶ νον 
ἕτως ποιήσει. καὶ νενόηκεν᾽ ἀλλ᾽ ὁ μανθάνει καὶ μεμάθηκεν, ἐδ ὑγιώ: 

6 Ἐπὲ δὲ περὶ τῆς κατὰ κύησιν λεγομώης δυνάμεως 15 ζεται καὶ ὑγίασται. εὖ Ὧῇ καὶ εὖ ἔζηκεν" ἀλλὰ καὶ 
εἴρηται, περὶ ἐνεργείας διορίσωμεν τί τέ ἐστιν ἡ ἐνέργει, εὐδαιμονεῖ καὶ εὐδαιμόνηκεν, εἰ δὲ μή, ἔδει ἄν ποτε παύν 
καὶ ποῖόν τι. καὶ γὰρ τὸ δυνατὸν ἅμα δῆλον ἔςαι διαι- σθαι, ὥσπερ ὅταν ἰσιχναΐῃ. νῦν δ᾽ ὗ, ἀλλὼ Ὡΐ καὶ ἔζηκεν, 
βῆῶσιν, ὅτι ὁ μόνον τῆτο λέγομεν δυνατὸν ὃ πέφυκε κινεῖν τότων δὴ τὼς μὲν κινήσεις λέγειν, τὰς δ᾽ ἐνεργείας. πᾶσα 
ἄλλο ἢ κινεῖσθαι ὑπ᾽ ἄλλυ, ἢ ἁπλῶς ἢ τρόπον τινά, ἀλλὰ γὰρ κύησις ἀτελής, ἰσχνασία, μάθησις, Θείδισις, οἰκοδδ- 
καὶ ἑτέρως. διὸ ζητῆντες καὶ περὶ τόέτων διήλθομεν. ἔστι 30 μησις" αὗται δὲ κινήσεις, καὶ ἀτελεῖς γε. οὐ γὼρ ἅμα 
δ᾽ ἡὶ ἐνέργεια τὸ ὑπάρχειν τὸ πρᾶγμα, μὴ οὕτως ὥσπερ βαδίζει καὶ βεβάδικεν, ἐδ᾽ οἰκοδομεῖ καὶ φὠκοδύρηκεν, ὑδὲ 
λέγομεν δυνάμει. λέγομεν δὲ δυνώμει οἷον ἐν τῷ ξύλῳ γίγνεται καὶ γέγονεν, ἢ κινεῖται καὶ κεκνηκεν" ἀλλ᾽ δε 
Ἑρμῆν καὶ ἐν τῇ ὅλῃ τὴν ἡμίσειαν, ὅτι ἀφαιρεθείη ἄν, ρον καὶ κινεῖ καὶ κινεῖται. ἑώρακε δὲ καὶ ὁρᾷ ἅμα τὶ 
καὶ ἐπιστήμονα καὶ τὸν μὴ θεωρῦντα, ἂν δυνατὸς ἤ θεω- αὐτό, καὶ νοεῖ καὶ νενόηκεν. τὴν μὲν ὃν τοιωύτην ἐνέργειαν 

ρῆσαι" τὸ δ᾽ ἐνεργείᾳ. δῆλον δ᾽ ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἕκαστα τῇ 35 λόγω, ἐκείνην δὲ κίησιν. τὸ μὲν οὖν ἐνεργείᾳ τί τέ ἐστι 
ἐπαγωγῇ ὃ βελόμεθα λέγειν, καὶ ὁ δεῖ παντὸς ὅρον ζη- καὶ ποῖον, ἐκ τότων καὶ τῶν τοιότων δῆλον ἡμῖν ἔςω. 
τεὴν ἀλλὼ καὶ τὸ ἀνάλογον συνορᾶν, ὅτι ὡς τὸ οἰκοδὸ- Πότε δὲ δυνώμει. ἐξὶν ἔκαςον καὶ πότε ὅ, διορις ον 

δ. μὴ] μὲν οὖν Τ΄. ΠΟ 6. δύνωνται τὸ παθητικὸν καὶ τὰ ποιητικὸν ΕΥ͂. ἢ 141. δὲ τοῦτο} δ᾽ εἶτε 4. ἢ 14. ὗ τῦἍ ὅτ᾽ “45, ΕΤ. ᾿ 
21. δ] καὶ Τ'΄. [ἐπιθυμεῖν (δ, ἢ 23. ἴξιν ἅμα τῷ ἅμα 48. ἢ 25. κϑησιν] δύναμιν Τ΄. ἵ 28. δυνατὸν οπχ .45. ἡ 833. ὅλη] διαμέην 
δι 11 834. καὶ τὸν] τὸν θεωρῶντα καὶ τὸν Ἐ. ἢ ἤ οἵα ΕΤ, 1 317. ἀναλογῶν Τ΄. ὃ ὅτι οπι «42. 

ἀ, ταύτης -- 5. μόριον] ἔςι τέ τι καὶ ταύτης τῆς διαφορᾶς θατέρω μορίν ΕΤ. ᾿ 5. ἔσται 48, 11 θάτερον ἘΔ. ἢ 6. νέργεια «43. 1 1. 
ἢ τὸ] ἢ τῷ δι καὶ 9. ὡς οτὰ Τ'΄. ἵ καὶ αὐὰ ΕΤ. ᾿ὶ 10. τὸ αὐὰ “45. }|υ 12. ταῦτα] εἰ ταῦτα 48. 1} ἀληθεύεσθαι 1 καὶ ἀληϑεύοεσθεί 
ΤΟΥ 13. γὰρ οτκ Τ', || 15. τὸ ΤΑ, || 46. ὑπολιπεῖν 45, ἃ 18. ἐπὴ -- 85. κίνησιν οχα ἜΤ. ἢ 28. τύτων -- 35. κδησὼ] Βαες εν 

Ῥυπρὶς «45. ἢ 31. ὠκοδόμησεν 48, ἢ 82. κεκήηκεν] κεκύηται «48, 1) 38. κινεῖται] κεκύηκεν «46, ἔ 35. ἱπέργεια Τ', ἱνεργεῖν «4, ἢ 86. 
ἔςαι ΕΤ. ᾿ὶ 317. δὲ οτχ 7). 
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ἡ γὰρ ὑποτεῦν. οἷον ἡ γὴ ἄρ᾽ ἐςὶν ἄνθρωπος δυνάμει ἢ ὅ; ἐκείνινον λέγεσθαι κατὰ τὴν ὕλην καὶ τὰ πάθη" ἄμφω 
ἀλλὰ μᾶλλον ὅταν ἤδη γένται σπέρμα, καὶ οὐδὲ τότε γὰρ ἀόριστα, πότε μὲν οὖν λεκτέον δυνάμει καὶ πότε οὗ, 
ἴσως, ὥστε ἕν ἐδὲ ὑπὸ ἰατρικῆς ὥπαν ἂν ὑγιασϑεί ὁδ᾽ εἴρηται. 
ἀτὶ τύχης, ἀλλ᾽ ἔστι τι ὃ δυνατόν ἐστι, καὶ τοῦτ᾽ ἐστὶν Ἐπεὶ δὲ τὸ πρότερον διώρισται ποσαχῶς λέγεται, 8 
ὑγιαῖνον δυνάμει. ὅρος δὲ τοῦ μὲν ἀπὸ διανοίας ἐντελε- 5 φανερὸν ὅτι πρότερον ἐνέργεια δυνάμεώς ἔστιν. λέγω δὲ 
χαίᾳ γιγνομένε ἐκ τῷ δυνώμαι τος, ὅταν βυλοιθέντος γ- δυνάμεως οὐ μένον τῆς ὡρισμένης ἢ λέγεται ἀρχὴ μετα» 
Ἴνηται μηθενὸς κωλλίοντος τῶν ἐττός, ἐκεῖ δ᾽ ἐν τῷ ὑγια- βλητικὴ ἐ ἐν ἄλλῳ ἧ ἄλλο, ἀλλ᾽ ὅλως πάσης ἀρχῆς κινη- 
ζμόῳ, ὃ ὅταν μηθὲν κωλύῃ τῶν ἐν αὐτῷ. ὁμοίως δὲ δυ- τικῆς ἢ στατικῆς. καὶ γὼρ ἡ φύσις ἐν ταὐτῷ γίγνεται" 
νάμει καὶ οἰκία, εἰ μηθὲν κωλύει τῶν ἐν τούτῳ καὶ τῇ ἐν ταὐτῷ γὼρ γένει τῇ δυνάμει" ἀρχὴ γὰρ κινητική, ἀλλ᾽ 
ὅλῃ τοῦ γίγνεσθαι οἰκίαν, οὐδ᾽ ἔςιν ὃ δεῖ προσγενέσθαι ἢ 1τοὕκ ἐν ἄλλῳ ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ ἢ αὐτό. πάσης δὴ τῆς τοιαύ- 
ἀτογενέσθαι ἢ μεταβαλεῖν, τοῦτο δυνάμει οἰκία. καὶ ἐπὶ τὴς προτέρα ἐςὶν καὶ ἐνέργεια καὶ λόγῳ καὶ τῇ ὑσίᾳ" χρόνῳ 
τῶν ἄλλων ὡσαύτως, ὅσων ἔξωθεν ἡ ἀρχὴ τὴς γενέσεως, δ᾽ ἔςι μὲν ὥς, ἔςι δ᾽ ὡς ὅ, τῷ λόγῳ μὲν ἦν ὅτι προτέρα, 
καὶ ὅσων δὴ ἐν αὐτῷ τῷ ἔχοντι, ὅσα μηθενὸς τῶν ἔξωθεν δῆλον" τῷ γὰρ ἐνδέχεσθαι ἐνεργῆσαι δυνατόν ἐς! τὸ πρώ- 
ἐμποδίζοντος ἔςαι δι᾽ αὐτῶ, οἷον τὸ στέρμα ὕπω" δεῖ γὰρ τως δυνατόν, οἷον λέγω οἰκοδυμικὸν τὸ δυνάμενον οἰκοδὺ- 
ὦ ἄλλῳ καὶ μεταβάλλειν. ὅταν δ᾽ ἤδη διὼ τῆς αὐτοῦ 6 μεῖν, καὶ ὁρατικὸν τὸ ὁρᾶν, καὶ ὁρατὸν τὸ δυνατὸν ὁρᾶ- 

ἀρχῆς ἦ ταίζτον, ἤδη τῦτο δυνάμει" ἐκεῖνο δὲ ἑτέρας ἀρ- σθαι. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ὥς ἀνάγκη 

χὰς δεῖται. ὥσπερ ἡ γὴ οὔπω ἀνδριὰς δυνάμει" μετα- τὸν λόγον προύπαάρχειν καὶ τὴν γνῶσιν τῆς γνώσεως. τῷ 
βώλυσα γὰρ ἔςξαι χαλκός. ἔοικε δὲ ὃ λέγομεν εἶναι ὁ δὲ χρόνῳ πρότερον τὸ τῷ εἴδει τὸ αὐτὸ ἐνεργῦν πρότερον, 
τόδε ἀλλ᾽ ἐκείνινον, οἷον τὸ κιβώτιον ὁ ξύλον ἀλλὰ ξζύλι- ἀριθμῷ δ᾽ ὕ, λέγω δὲ τῦτο ὅτι τῦδε μὲν τῷ ἀνθρώπι τῦ 
νον, ὑδὲ τὸ ξύλον γὴ ἀλλὼ γήϊνον. πάλιν καὶ Ὑἢ εἰ ἕτως Ὁ ἤδη ὄντος κατ᾽ ἐνέργειαν καὶ τῷ σίτε καὶ τῷ ὁρῶντος πρέ- 
μὴ ἄλλο ἀλλ᾽ ἐκείινον, ἐὲὶ ἐκεῖνο δυνάμει ἁπλῶς τὸ ὕςτν, τερον τῷ χρόνῳ ἡ ὕλη καὶ τὸ σπέρμα καὶ τὸ ὁρατιιόν, ἃ 
», σιν οἷον τὸ κιβώτιον ἃ γήϊνον ἐδὲ γὰ, ἀλλὼ ζύλνον" δυνάμει μών ἐστιν ἄνθρωπος καὶ σῖτος καὶ ὁρῶν, ἐνεργείᾳ, 
το γὰρ δυνεέμει κιβώτιον καὶ ὕλη κιβωτίε αὕτη, ἁπλῶς δ᾽ ἔπω. ἀλλὰ τύτων πρότερα τῷ χρόνῳ ἕτερα ὄντα ἐνῳ- 
μὲν τῷ ὡπλῶς, τεδὶ δὲ τοδὶ τὸ ζύλον. εἰ δέ τί ἐςι νρῶ- γείᾳ, ἐξ ὧν ταῦτα ἐγένετο" ἀεὶ γὰρ ἐκ τῷ δυνάμει ὅ ὄντος 
τον, ὃ ̓ τρ κατ᾽ ἄλλου λέγεται ἐκείνινον, τοῦτο πρώτη 25 γίγνεται τὸ ἐνεργείῳ ὃν ὑπὸ ἐνεργείαν ὄντος, οἷον ἄνθρωπος 
ὅλη" οἷον εἰ ἡ Ὑῆ ἀερίνη, ὁ δ᾽ ὠὴρ μὴ πῦρ ἀλλὰ πύρινος, ἐξ ἀνθρώπε, μυσικὸς ὑπὸ μυσικῖ, ἀεὶ κινῦντός τινος πρώτε" 
τὸ πῦρ ὕλη οὐρα ὡς τέδε τι καὶ ὑσία. τότῳ γὰρ δια- τὸ δὲ κινῦν ἐνεργείᾳ ἤδη ἐξ, εἴρηται δ᾽ ἐν τοῖς περὶ τῆς 
φέῴει τὸ καθόλου καὶ τὸ ὑποκείμερον τῷ εἶναι τόδε τι ἢ ὑσίας λόγοις ὅτι ἅπαν τὸ γιγνόμενον γύγνεται ἔκ τινός τι. 
μὴ εἶναι. οἷον τοῖς πάθεσι τὸ ὑποκείμενον ἄνθρωπος καὶ καὶ ὑπό τος, καὶ τῶτο τῷ εἴδει τὸ αὐτό, διὸ καὶ δοκεῖ 
σῶμα καὶ ψυχή, παθος δὲ τὸ μυσιοὸν καὶ λευκόν. λές 3) ἀδύνατον εἶναι οἰκοδόμον εἶναι μὴ οἰκοδυμήσαντα μηθὲν ἢ 
για! δὲ τῆς μυσικῆς ἐγγενομένης ἐκεῖνο ὁ μυσικὴ ἀλλὰ κιθαριςὴν μηθὲν κιθαρίσαντα' ὁ γὰρ μανθάνων κιθαρίζειν 
βυσροόν, καὶ οὐ λευκότης ὁ ἄνθρωπος ἀλλὼ λευκόν, σὐδὴὲ κιθαρίζων μανθάνει κιθαρίζειν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄλλοι. 
βέδισις ἢ κίνησις ἀλλὰ βαδίζον ἢ κινέμενον, ὡς τὸ ἐκεί. ὅθεν ὁ σοφιστικὸς ἔλεγχος ἐγύγνετο ὅτι οὐκ ἔχων τις τὴν 
νον, ὅσω μὲν οὖν οὕτω, τὸ ἔσχατον οὐσία" ὅσα δὲ μὴ ἐπιςήμην ποιήσει Ὁ ἡ ἐπιςήμη᾽ ὁ γὼρ μανθάνων ὑκ ἔχει, 
οὕτως ἀλλ᾽ εἶδός τι καὶ τόδε τι τὸ πατηγορούμενον, τὸ 34 ἀλλὰ διὰ τὸ τοῦ γιγνομένου γεγενῆσϑαί τι καὶ τῷ ὅλως 
ἔσχατον ὕλη καὶ ὑσία ὑλική, καὶ ὀρθῶς δὴ συμβαίνει τὸ πινουμῶνυ κεκινῆσθαί τι (δῆλον δ᾽ ἐν τοῖς περὶ κινήσεως 

4. δυνέμει ἄνθρωπος ΕἼΤ. Π 2. τέτι] τότε πῶς ΥΤ', τοῦτό πως Ἔ, τοῦτο ης ΤΕ. ἢ 5. δ δὴ 45, ΠΠἰ 8. τῶν]) τῷ Ε. 1 9. εἰ “- 10. 
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ἀπὸ «ἡ, ἢ) 10. ὃ 7. 1 43. τῷ! τὸ ΣΦ, Π 18. τὸ τῷ} ὥδν τὸ τῷ “45, ἢ 24. ἃ οτὰ .45. ἢ 22. ἔσται 4, ᾿ 23. τῶ χρόνω πρότερα 
ΕΤ. "ἢ 25. τὸ οτὰ «45. [Ϊ ὑπὸ ἐνεργείας ὄντος ἘΞ, οταὰ «45, 1} 27. ἱνέργεια 71΄, ἢ 28. πᾶν «45. ἢ 85. καὶ -- 86. τι οἵ 7. 
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1080 ΤΩΝ ΜΕΤᾺ Τὰ ΦΥΣΙΚΑ Θ. 

“ἦτο καὶ τὸν μανθάνοντα ἀνάγκη ἔχειν τι τῆς ἐπιςήμης ζωὴ ἐν τῇ ψυχῇ. διὸ καὶ ἡ εὐδαιμονία" ζωὴ γὰρ ποιά 
ἴσως. ἀλλ᾽ οὖν καὶ ταύτῃ γε δῆλον ὅτι ἡ ἐνέργεια καὶ τις ἐς. ὥςε φανερὸν ὅτι ἡ οὐσία καὶ τὸ εἶδος ἐνέργειά 
οὕτω προτέρα τῆς δυνάμεως κατὰ γένεσιν καὶ χρόνον. ἐςιν. κατώ τε δὴ τοῦτον τὸν λόγον φανερὸν ὅτι πρότεριν 
ἀλλὰ μὴν καὶ οὐσίῳ γε, πρῶτον μὲν ὅτι τὰ τῇ γενέσει τῇ ἀσίῳ ἐνέργεια δυνάμεως" καὶ ὥσπερ εἴπομεν, τῇ Χρόνε 
ὕστερα τῷ εἴδει καὶ τῇ οὐσίῳ πρότερα, οἷον ἀνὴρ παιδὸς 5 ὠεὶ προλαμβάνει ἐνέργεια ἑτέρα πρὸ ἑτέρας ἕως τῆς τοῦ 
καὶ ἄνθρωπος σπέρματος" τὸ μὲν γὰρ ἤδη ἔχει τὸ εἶδος, ἀεὶ κινῆντος πρώτως. ἀλλὰ μὴν καὶ κυριωτέρως" τὼ μὲν 
τὸ δ᾽ ἵ, καὶ ὅτι ἅπαν ἐπ᾿ ἀρχὴν βαδίζει τὸ γιγνόμενον γὰρ ἀΐδια πρότερα τῇ οὐσίᾳ τῶν φθαρτῶν, ἔστι δ᾽ οὐδὲν 
καὶ τέλος" ἀρχὴ γὼρ τὸ οὗ ἕνεκα, τοῦ τέλος δ᾽ ἕνεκα ἡ δυνάμει ἀΐδιον. λόγος δὲ ὅδε. πῶσα δύναμις ἅμα τῆς 
γένεσις. τέλος δ᾽ ἡ ἐνέργεια, καὶ τούτε χάριν ἡ δύναμις ἀντιφάσεώς ἐςιν᾽ τὸ μὲν γὰρ μὴ δυνατὸν ὑπάρχειν οὐκ 
λαμβάνεται" ἀ γὰρ ἵνα ὅψιν ἔχωσιν ὁρῶσι τὼ ζῶα, ἀλλ᾽ 0 ἂν ὑπάρξειεν ὑθενί, τὸ δυνατὸν δὲ πῶν ἐνδέχεται μὴ ἐνι- 
ὅπως ὁρῶσιν ὅψιν ἔχεσιν. ὁμοίως δὲ καὶ οἰκοδομικὴν α γεῖν. τὸ ἄρα δυνατὸν εἶναι ἐνδέχεται καὶ εἶναι καὶ μὲ 
οἰκοδυμῶσι, καὶ τὴν θεωρητικὴν ἵνα θεωρῶσιν" ἀλλ᾽ ὁ θεω- εἶναι" τὸ αὐτὸ ἄρα δυνατὸν καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι. τὸ 
ροῦσιν ἵνα θεωρητικὴν ἔχωσιν, εἰ μὴ οἱ μελετῶντες" οὗτοι. δὲ δυνατὸν μὴ εἶναι ἐνδέχεται μὴ εἶναι" τὸ δ᾽ ἐνδεχόμε 
δ᾽ οὐχὶ θεωροῦσιν ἀλλ᾽ ἢ ὡδὶ καὶ ὅτι ὑθὲν δέονται θεωρεῖν. νον μὴ εἶναι φθαρτόν, ἢ ἁπλῶς, ἢ τῦτο αὐτὸ ὃ λέγεται 
ἔτι ἡ ὕλη ἐστὶ δυνάμει, ὅτι ἔλθοι ἂν εἰς τὸ εἶδος" ὅταν 15 ἐνδέχεσθαι μὴ εἶναι, ἢ κατὰ τόπον ἢ κατὰ ποσὸν ἢ ποιήν' 

δέ γ᾽ ἐνεργείῳ ἢ, τότε ἐν τῷ εἴδει ἐςίν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐὶ ἁπλῶς δὲ τὸ κατ᾽ ὑσίαν. ἀθὲν ἄρα τῶν ἀφθάρτων ἁπλῶς 
τῶν ἄλλων καὶ ὧν κίνησις τὸ τέλος. διὸ ὥσπερ οἱ διδά- δυνάμει ἐςὶν ὃν ἁπλῶς" κατά τι δ᾽ ὑθὲν κωλύέει, οἷον ποιὸν 

᾿ σκοντες ἐνεργῆντα ἐπιδείξαντες οἴονται τὸ τέλος ὠποδεδω- ἢ ποῖ᾽ ἐνεργείφ ὦρα πάντα. ἐδὲ τῶν ἐξ ἀνάγκης ὄντων, 
κέναι, καὶ ἡ φύσις ἑμοίως. εἰ γὰρ μὴ οὕτω γίγνεται, ὁ καίτοι ταῦτα πρῶτα" εἰ γὰρ ταῦτα μὴ ἦν, οὐθὲν ὧν ἦν. 

. Παύσωνος ἔσται Ἕρμῆς᾽ ἄδηλος γὰρ καὶ ἡ ἐπιστήμη εἰ 2 ἀδὲ δὴ κύησις, εἴ τίς ἐςιν ἀΐδιος. ἐδ εἴ τι κινόμενον ἀΐδιον, 
ἔσω ἢ ἔξω, ὥσπερ κὠἀκεῖνος' τὸ γὰρ ἔργον τέλος, ἡ δὲ ὑκ ἔςι κατὼ δύναμιν κινόμενον ἀλλ᾽ ἢ πόθεν ποῖ" τότῳ 
ἐνέργεια τὸ ἔργον. διὸ καὶ τὔνομα ἐνέργεια λέγεται κατὰ ὕλην ὑθὲν κωλύει ὑπάρχειν. διὸ ἀεὶ ἐνεργεῖ ἥλιος καὶ 
τὸ ἔργον, καὶ συντείνει πρὸς τὴν ἐντελέχειαν. ἐπεὶ δ᾽ ἐξὶ ἄςρα καὶ ὅλος ὁ ἀρανός, καὶ οὐ φοβέρὸν μή ποτε ςῇ, ὃ 
τῶν μὲν ἔσχατον ἡ χρῆσις, οἷον ὄψεως ἡ ὅρασις, καὶ ἀθὲν φοβῦνται οἱ περὶ φύσεως. οὐδὲ κάμνει τοῦτο δρῶντα" οὐ 
γίγνεται παρὰ ταύτην ἕτερον ὠπὸ τῆς ὄψεως ἔργον, ἀπ᾽ 25 γὰρ περὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀντιφάσεως αὐτοῖς, οἷον τι 
ἐνίων δὲ γίγνεταί τι, οἷον ὠπὸ τῆς οἰκοδομικῆς οἰκία παρὼ φθαρτοῖς, ἡ κίνησις, ὥςε ἐπίπονον εἶναι τὴν συνέχειαν τῆς 
τὴν οἰκοδόμησιν, ὅμως ὀθὲν ἧττον ἔνθα, μὲν τέλος ἔνθα δὲ κινήσεως" ἡ γὰρ ἀσία ὕλη καὶ δύναμις σα, ὑκ ἐνέργεια, 

μᾶλλον τέλος τῆς δυνάμεώς ἐστιν. ἡ γὰρ οἰκοδόμησις ἐν αἰτία τότου. μιμεῖται δὲ τὰ ἀφϑαρτα καὶ τὰ ἐν μεῖα- 
τῷ οἰκοδυμουμώῳ, καὶ ἅμα γίγνεται καὶ ἔστι τῇ οἰκίᾳ. βολῇ ὄντα, οἷον γῇ καὶ πῦρ. καὶ γὰρ ταῦτα ὠεὶ ἐνεργεῖ" 
ἴσων μὲν οὖν ἕτερόν τί ἐςι παρὰ τὴν χρῆσιν τὸ γιγνόμε- 30 καθ᾿ αὑτὰ γὰρ καὶ ἐν αὐτοῖς ἔχει τὴν κίνησιν. αἱ δ᾽ 
νον, τότων μὲν ἡ ἐνέργεια ἐν τῷ ποισμένῳ ἐςΐν, οἷον ἦ τε ἄλλαι δυνάμεις, ἐξ ὧν διώῤιςαι, πᾶσαι τῆς ἀντιφάσεως 
οἰκοδόμησις ἐν τῷ οἰκοδυμουμένῳ καὶ ἡ ὕφανσις ἐν τῷ εἰσιν" τὸ γὰρ δυνάμενον ὡδὶ κινεῖν δύναται καὶ μὴ ὠδί, 
ὑφαινομένῳ, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, καὶ ὅλως ἡ ὅσα γε κατὰ λόγον. αἱ δ᾽ ἄλογοι τῷ παρεῖναι καὶ μὲ 
κίνησις ἐν τῷ κινουμένῳ" ὅσων δὲ μή ἐςιν ἄλλο τι ἔργον τῆς ἀντιφάσεως ἔσονται αἱ αὐταί, εἰ ἄρα τινές εἰσι φύ- 

παρὼ τὴν ἐνέργειαν, ἐν αὐτοῖς ὑπάρχει ἡ ἐνέργεια, οἷον ἡ 35 σεις τοιαῦται ἢ ὑσίαι οἷας λέγασιν οἱ ἐν τοῖς λόγοις τὼς 
ὅρασις ἐν τῷ ὁρῶντι καὶ ἡ θεωρία ἐν τῷ θεωροῦντι καὶ ἡ ἰδέας, πολὺ μᾶλλον ἐπιςῆμον ἄν τι εἴη ἢ αὐτὸ ἐπιςήμι 

᾿ ͵ 
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 «ὑτὴ ὃν. ; 

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΎΣΙΚΑ Ο. 1084 

χαὶ κινούμενον ἢ κύησις ταῦτα γὰρ ἐνέργειαι μᾶλλον, γειαν τούτων ἢ τὐνανης, τὸ δὲ κυριώτατα ὃν ἀληθὲς ἃ 
ἐκεναι δὲ δυνάμεις τότων. ὅτι μὲν ὄν πρότερον ἡ ἐνέργεια ψεῦδος, τῦτο δ᾽ ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἐςὶ τῷ συγκεῖσλαι ἢ 
καὶ δυνώμεως καὶ πάσης ἀρχῆς μεταβλητικᾶς, φανερόν. διῃρῆσθαι, ὥςε ἀληθεύει μὲν ὁ τὸ διῃρημένον οἰόμενος δια: 

9 Ὅτι δὲ καὶ βιλτίων καὶ τιμιωτέρα τῆς σπουδαίας ρεῖσθαι καὶ τὸ συγκείμενον συγκεῖσθαι, ἔψευσται δὲ ὁ ἐναν»- 
δυνάμεως ἡ ἐνέργεια, ἐκ τῶνδε δῆλον, ὅσα γὰρ κατὰ τὸ 5 τίως ἔχων ἢ τὰ πράγματα, πότ᾽ ἐςὶν ἢ ὧκ ἔςι τὸ ὠληθὲς 
δύνασθαι λέγεται, ταὐτόν ἐστι δυνατὸν τὠναντία, οἷον τὸ λεγόμενον ἢ ψεῦδος; τοῦτο γὼρ σκεπτέον τί λέγομεν. οὐ 
δύνασθαι λεγόμενον ὑγιαίνειν ταὐτόν ἐστι καὶ τὸ νοσοῦν, γὼρ διὰ τὸ ἡμᾶς οἴεσθαι ἀληθῶς σε λευκὸν εἶναι εἶ σὺ 
καὶ ἅμα" ἡ αὐτὴ γὰρ δύναμις τῇ ὑγιαίνειν καὶ κάμνειν, λευκός; ἀλλὰ διὰ τὸ σὲ εἶναι λευκὸν ἡμεῖς οἱ φάντες τῦτο 
καὶ - ἠρεμεῖν καὶ κινεῖσθαι, καὶ οἰκοδομεῖν καὶ καταβάλ- ἀληθεύομεν. εἰ δὴ τὰ μὲν ἀεὶ σύγκειται καὶ ἀδύνατα δὺ- 
λειν, καὶ οἰκοδομεῖσθαι καὶ καταπίπτειν. τὸ μὲν οὖν διδ- 1ο αἱρεθῆναι, τὰ δ᾽ ἀεὶ διήρηται καὶ ἀδύνατα συντεθῆναι, τὰ 

νασθαι τἀναντία ἅμα ὑπάρχει, τὰ δ᾽ ἐναντία ἅμα ἀδύ- δ᾽ ἐνδέχεται τὠναντία, τὸ μὲν εἶναί ἐςι τὸ συγκεῖσθαι καὶ 
νατον. καὶ τὰς ἐνεργείας δὲ ἅμα ἀδύνατον ὑπάρχειν, οἷον ἂν εἶναι, τὸ δὲ μὴ εἶναι τὸ μὴ συγκεῖσθαι ἀλλὰ πλείω 
ὑγιαίνειν καὶ κάμνειν. ὥστ᾽ ἀνάγκη τούτων θάτερον εδαι εἶναι. περὶ μὲν ἦν τὰ ἐνδεχόμενα αὶ αὐτὴ γίγνεται ψευδὲς 
τὠγαθόν. τὸ δὲ δύνασθαι ὁμοίως ὠμφότερον ἢ οὐδέτερον" καὶ ἀληθὴς δύξα καὶ ὁ λόγος ὁ αὐτός, καὶ ἐνδέχεται ὁτὲ 
ἡ ἄρα ἐνέργεια βελτίων. ἀνάγκη δὲ καὶ ἐπὶ τῶν κακῶν (5 μὲν ὠληθεύειν ὁτὲ δὲ ψεύδεσθαι" περὶ δὲ τὰ ὠδύνατα ἄλ- 
τὸ τέλος καὶ τὴν ἐνέργειαν εἶναι χεῖρον τῆς δυνάμεως" τὸ λως ἔχειν ὁ γίγνεται ὁτὲ μὲν ἀληθὲς ὁτὲ δὲ ψεῦδος, ἀλλ᾽ 
γὰρ δυνάμενον ταὐτὸ ἄμφω τἀναντία. δῆλον ἄρα ὅτι ὑκ ἀεὶ ταῦτα ὠληθὴ καὶ ψευδὴ, περὶ δὲ δὴ τὼ ἀσύνθετα τί 
ἔςι τὸ κακὸν παρὼ τὰ πράγματα" ὕςερον γὰρ τῇ φύσει τὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι καὶ τὸ ὠληθὲς καὶ τὸ ψεῦδος; ὦ γάρ 
τὸ κακὸν τῆς δυνάμεως. οὐκ ὥρα οὐδ᾽ ἐν τοῖς ἐξ ἀρχῆς ἐς! σύνθετον, ὥστε εἶναι μὲν ὅταν. συγκέηται, μὴ εἶναι δὲ 
καὶ τοῖς ἀϊδίοις οὐθέν ἐςιν οὔτε κακὸν ὅτε ἁμάρτημα ἔτε Ὁ ἐὰν διηρημένον ἢ, ὥσπερ τὸ λευκὸν ξύλον ἢ τὸ ὠσύμμετρον 
διεφθαρμένον" καὶ γὼρ ἡ διαφθορὼ τῶν κακῶν ἐςίν. εὑρέ. τὴν διάμετρον" ὑδὲ τὸ ἀληθὲς καὶ ψεῦδος ὁμοίως ἔτι ὑπάρ- 
σκεταί δὲ καὶ τὰ διαγράμματα ἐνεργείᾳ" διαιρῦντες γὰρ ἔει καὶ ἐπ’ ἐκεζων. ἢ ὥσπερ οὐδὲ τὸ ἀληθὲς ἐπὶ τύτων τὸ 
εὑρίσκυσιν. εἰ δ᾽ ἦν διηρημένα, φανερὰ ὧν ἦν" νῦν δ᾽ ἐνυ- αὐτό͵ ὕτως ὑδὰ τὸ εἶναι, ἀλλ᾽ ἔς: τὸ μὲν ἀληθὲς τὸ δὲ ψεῦδος, 
πάρχει δυνάμει. διὰ τί δύο ὀρθαὶ τὸ τρίγωνον; ὅτι αἱ τὸ μὲν θιγεῖν καὶ φάναι ἀληθές (ἀ γὰρ ταὐτὸ κατάφασις 
τερὶ μίαν ςιγμὴν γωνίαι ἴσαι δύο ὀρθαῖς. εἰ οὖν ὠνῆκτο 25 καὶ φάτις), τὸ δ᾽ ἀγνοεῖν μὴ θιγγάνειν" ὠπατηθῆναι γὰρ 
ἡ παρὰ τὴν πλευρών, ἰδόντι ὧν ἣν εὐθὺς δῆλον. διὰ τί περὶ τὸ τί ἐςιν ὡς ἔςιν ἀλλ᾽ ἢ κατὰ συμβεβηκός. ὁμοίως 
ἐν ἡμικυκλίῳ ὀρθὴ καθόλου; διότι ἐὰν ἴσαι τρεῖς, ἥ τε δὲ καὶ περὶ τὰς μὴ συνθετὼς ὑσίας" ἃ γὰρ ἔςιν ἀπατηθὴ- 
βάσις δύο καὶ ἡ ἐκ μέτα ἐπιςαθεῖσα ὀρθή, ἰδόντι δῆλον ναι. καὶ πᾶσαί εἶσιν ἐνεργείᾳ, ὁ δυνάμει" ἐγίγνοντο γὼρ 
τῷ ἐκεῖνο εἰδότι. ὥστε φανερὸν ὅτι τὰ δυνάμει ὄντα εἰς ὧν καὶ ἐφθείροντο" νῦν δὲ τὸ ὃν αὐτὸ ἀ γίγνεται ἐδὲ φθεΐ. 
ἐνέργειαν ἀνωγόμενα εὑρίσκεται. αἴτιον δ᾽ ὅτι νόησις ἡ 30 ρεται" ἔκ τινος γὰρ ὧν ἐγίγνετο. ὅσα δή ἐςιν ὅπερ εἶναί τι 
ἐέγεια. ὥς᾽ ἐξ ἐνεργείας ἡὶ δύναμις" καὶ διὰ τῦτο ποιῶν. καὶ ἐνεργείᾳ, περὶ ταῦτα οὐκ ἔστιν ἀπατηθῆναι ἀλλ᾿ ἢ 
τες γιγνώσκουσιν" ὕςερον γὙὼρ γενέσει ἡ ἐνέργεια ἡ κατ’ νοεῖν ἢ μή. ἀλλὰ τὸ τί ἐστι ζητεῖται περὶ αὐτῶν, εἰ τοι- 
ἀριθμόν. αὔτώ ἐστιν ἢ μή. τὸ δ᾽ εἶναι ὡς τὸ ἀληθές, καὶ τὸ μὴ 

10 ᾿Ἐπὲ δὲ τὸ ὃν λέγεται καὶ τὸ μὴ ὃν τὸ μὲν κατὰ εἶναι ὡς τὸ ψεῦδος, ὃν μώ ἐςιν, εἰ σύγκειται, ἀληθές" τὸ 
τὼ σχήμωτα τῶν κατηγοριῶν, τὸ δὲ κατὼ δύναμιν ἃ ἐνέρ. 35 δ᾽ εἰ μὴ σύγκειται, ψεῦδος. τὸ δὲ ἕν, εἴπερ ὄν, ὕτως ἐς ἵν" 

4. κυήσεις Τ΄ 3. καὶ ἀπο δυνάμεως οπὶ ΣΡ. Π 4. καὶ ροβὶ δὲ οἵὰ “5. 1 7. δύνασθαι τὸ λεγόμενον “4). Π 8. καὶ δηῖο ὦμα 
αα Τ᾿ 11. ἅμα ὑπάρχειν Τί, ὑπάρχει ἅμα 45. 11 ἅμα ἀδύνατον --- 12. μα οπὶ ΕΤ. 15. βίλτιν ἘΤ. || 18. τὸ] τι τὸ ΕΤ. ἢ 
Ἀ.. ἐγίν σαὶ ΨΚ. ἢ 38. δι] γὰρ ΕΞ. 1 43. δ᾽ ζῇ δ᾽ ἢ 5, 11 24, τὸ οτὰ Ρ, 1 25. μίαν τὴν σεγμὴν Τ᾿ ἢ ἀνῆκτο ἡ} ἀνύγκη τὸ Τ' 
21. διατί ἘΞ. 1 3ἀ. ἐπειδὲὶὲ Ἐῤ. ἢ λέγομεν ἘΔ. {τὸ μὴ] τὰ μὲν 45), { 35. τὸ] τὰ Ἐ, δ 

1. κυριώτατον Ἐ. καὶ ὅν] ἢ Τί, εἰ Ε. 1 2. δ᾽ ἐπὶ] δὴ ἔτι “45, ὃ τὸ ΕΤ. ἢ 3. διατηρεῖσθαι Τ. ἢ ὥςε -- διαιρεῖσθαι οτα Τ΄ 

ἀληθεύειν 45. 1} δικιρεῖσθα!} διηρῆσθαι 45, [Π 5. ἢ ἀπῖα τὰ οἵα Τ. [τὸ] ὡς τὸ Ε, ὥςε τὸ 1. ἢ 7. σε αηἴο ἀληθῶς Ε,, οτὰ Τ. [εἶ -- 

8. ἡμεῖς ογαὰ «43. 1} 10. ἀὴ] εἰ Τ΄ ἢ συνθεῖναι «48, ἢ 14. τὸ ἣν εἶναι καὶ συγκεῖσθαι Τ᾿ [[16. γίγνεται ὑδὰ ὁτὲ 445, ἢ 17. ἀὼ] εἰὰ Τ. ἢ 

48. τὸ δῃΐθ ψεῦδος οταὰ Τ΄ [|19.. ὅταν] ἐὰν “45, 1{ σύγκειται Ε. ἢ 20. ἐὰν μὴ διῃρημένον Τ. ἢ 21. καὶ ψεῦδος] καὶ τὸ ψεῦδος Ἐ, ἢ τὸ 
ψαῶς Τ΄ ἃ 22. ὑπ’ Τ΄ || ἀληθὲς ἣν ἐπὶ ΕΤ. ἢ 23. τὸ δὶ] αὶ ΕἸΥ͂Α5. ἢ 24. τοῦτο Τ᾿ 1 25. ἀπόφασις Τ. καὶ φάσις οτὰ Ἐ. 21. μὴ 

στὰ Τ'. ἢ 28, ἱνίργοαι 45, 1 ὁ} ἢ Τ' || γὼρ οπι Τ. ̓  32. τί οἵαὰ «45, αὶ αὶ τι αὐτά Τ΄ ἢ 84. ὡς τὸ] τὸ ὡς «4", τὸ ὡς τὸ Τ. 



1062 ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΔΥΣΙΚΑ Ο. 1. 

εἰ δὲ μὴ ὕτως, ἐκ ἔςινν τὸ δὲ ἀληθὲο τὸ νοεῖν αὐτά᾽ τὸ τὴν κύησιν, τῶν δὲ τὴν νόησιν ἢ τὸν λόγον. δεῖ δὲ κατα; 
δὲ ψεῦδος ὧι ἔςιν, οὐδ᾽ ἀπάτη, ἀλλ᾽ ἄγνοια, οὐχ, οἷα ἡ νοεῖν ὅτι οὐχ ὡσαύτως ληπτέον λέγεσθαι ποῖά τε ἣν λέγε» 
τυφλύτης' ἡ μὲν γὰρ τυφλότης ἐςὶν ὡς ἂν εἰ τὸ νοητικὸν ται, καὶ τί ἐςι τὸ ἑνὶ εἶναι, καὶ τίς αὐτῷ λόγος, λέγεται 
ὅλως μὴ ἔχοι τις. φανερὸν δὲ καὶ ὅτι περὶ τῶν ὠκινήτων μὲν γὰρ τὸ ἣν τοσαυταχῶς, καὶ ἕκαςον ἔς αι ἂν τούτων, ᾧ 
ἐκ ἕξιν ὠπάτη κατὰ τὸ ποτέ, εἴ τις ὑπολαμβάνει ἀκίητα. 5 ὧν ὑπάρχῃ τις τότων τῶν τρόπων" τὸ δὲ ἑνὶ εἶναι ὁτὲ μὸν 
εἷον τὸ τρίγωνον εἰ μὴ μεταβάλλειν οἴεται, ἐκ οἰήσεται τούτων τινὶ ἔσται, ὁτὲ δὲ ἄλλῳ, ὃ καὶ μᾶλλον ἐγγὺς τῷ 
ποτὰ μὲν δύο ὀρθὰς ἔχειν ποτὲ δ᾽ ἔ (μεταβάλλοι γὰρ ἄνλ, ὀνόμωτί ἐςι, τῇ δυνάμει δ᾽ ἐκεῖνα, ὥσπερ καὶ περὶ στω» 
ἀλλὰ τὶ μὲν τὶ δ᾽ οὔ, οἷον ἄρτιον ἀριθμὸν πρῶτον εἶαι χείου καὶ αἰτίου εἰ δέοι λέγειν ἐπί τε τοῖς πρώγμασι ἂν- 
μηθῶα, ἢ τινὰς μὲν τινὰς δ᾽ ὕ, ἀριθμῷ δὲ περὶ ἦα ἐδὲ ρίζοντω καὶ τῷ ὀνόματος ὅρον ἀποδιδόντα. ἔς: μὲν γὰρ ὡς 
αὔτο" ἀ γὰρ ἔτι τινὰ μὲν τινὰ δ᾽ ὧς οἰήσεται, ὠλλ᾽ ὠλη- 10 ςοιχεῖον τὸ πῦρ (ἔςι δ᾽ ἴσως καθ᾿ αὐτὸ καὶ τὸ ἄπειρον ἦ 
θεύσει ἢὶ ψεύσεται ὡς ἀἐνὶ ὕτως ἔχρντος. τι ἄλλο τοιοῦτον), ἔςι δ᾽ ὡς οὗ" ὁ γὼρ τὸ αὐτὸ πυρὶ καὶ 

᾿ ςοιχείῳ εἶναι, ἀλλ᾽ ὡς μὲν πρῶγμά τι καὶ φύσις τὸ πῦρ 
! στοιχεῖον, τὸ δὲ ὄνομα σημαίνει τὸ τοδὶ συμβεβηκδαι 

αὐτῷ, ὅτι ἐςί τι ἐκ τέτου ὡς πρώτου ἐνυπάρχοντος, οὕτω 
Τὸ ἣν ὅτι μὲν λέγεται πολλαχῶς, ἐν τοῖς περὶ τοῦ ι5 καὶ ἐπὶ αἰτίου καὶ ἑνὸς καὶ τῶν τοότων ἁπάντων. διὸ καὶ 

ποσαχᾷς διηρημένοις εἴρηται πρότερον πλεοναχῶς δὲ λ4- τὸ ἑνὶ εἶναι τὸ ἀδιωμρέτῳ ἐστὶν εἶναι, ὅπερ τῷδε ὄντι καὶ 
γομένου, οἱ συγκεφαλαιούμενοι τρόποι εἰσὶ τέτταρες τῶν ἀχωρίςῳ ἢ τόπῳ ἢ εἴδει ἢ διανοίᾳ, ἃ καὶ τῷ ὕλῳ καὶ ἀδν 
πρώτων καὶ καθ' αὐτὼ λεγομένων ἦν, ἀλλὰ μὴ κατὰ αἱρέτῳ. μάλιςα δὲ τὸ μέτρον εἶναι πρῶτον ἑκάςον γένους 
συμβεβηκός. τό τε γὰρ συνεχὲς ἢ ἁπλῶς αὶ μάλιστά γε καὶ κυριώτατα τοῦ ποσὰ" ἐντεῦθεν γὰρ ἐπὶ τὰ ἄλλα ἐλ 
τὸ φύσει καὶ μὴ ὠὡφῇ μηδὲ δισμῷ" καὶ τύτων μῶλλον ἕν 29 λυθεν. μέτρον γάρ ἐστιν ᾧ τὸ ποσὸν γιγνώσκεται" γηρῶν 
καὶ πρότερον, Ὦ ἀδιαιρετωτέρα ἡ κίησις καὶ μᾶλλον πλῷ, σκεται δ᾽ ἢ ἑνὶ ἢ ἀριθμῷ τὸ ποσὸν ἢ ποσόν, ὁ δ᾽ ἀριθμὸι 
ἔξι τατον καὶ μᾶλλον τὸ ὅλον καὶ ἔχον τινὰ μορφὴν καὶ ἅπας ἑνί, ὥςε πᾶν τὸ ποσὸν γιγνώσκεται ἢ ποσὸν τῷ δ, 
εἶδος" μάλιςα δ᾽ εἴ τι φύσει τοῦτον καὶ μὴ βίᾳ, ὥσπερ καὶ ᾧ πρώτῳ ποσὰ γιγνώσκεται, τῦτο αὐτὸ ἦν" δὶὸ τὸ ὃ 
ὅσα κόλλῃ ἢ γόμφῳ ἢ συνδέσμῳ, ἀλλ᾽ ἔχει ἐν αὐτῷ τὲ ἀριθμοῦ ἀρχρ ᾧ ἀριθμός. ἐντεῦθεν δὲ καὶ ἐν τοῖς ἄλλος 
αἴτιον αὐτῷ τῷ συνεχὲς εἶνωι. τοῦτον δὲ τῷ μίαν τὴν κί- 25 λέγεται μέτρων ᾧ πρώτῳ τε ἔκαςον γιγνώσκεται, καὶ τὲ 
νησιν εἶναι καὶ ἀδιαίρετον τόπῳ καὶ χρόνῳ, ὥςε φανερόν, μέτρον ἑκαίξου ἣν ἐν μήκει, ἐν πλάτει, ἐν βάθει, ἐν βάρει, 
εἴ τι φύσει κινήσεως ἀρχὴν ἔχει τῆς πρώτης τὴν πρώτην, ἐν ταΐχει. τὸ γὼρ βάρος καὶ τάχος κοινὸν ἐν τοῖς ἐναντών" 
οἷον λέγω φορᾶς κυχλοφορίαν, ὅτι τῦτο πρῶτον μέγεθος ἕν. διττὸν γὼρ ἑκάτερον αὐτῶν, οἷον βάρος τό τε ὁποσηνῦν ἔχον 
τὰ μὲν δὴ ὕτως ἣν ἢ συνεχὲς ἃ ὅλον, τὰ δὲ ὧν ἂν ὁ λό- ῥοπὴν καὶ τὸ ἔχον ὑπεροχὴν ῥοπῆς, καὶ ταΐχος τό τε ὑπο" 

ἡος εἷς ᾧ, τοιαῦτα δὲ ὧν ἡ νόησις μία" τοιαῦται δὲ ὧν ἢ) σηνῦν κίνησιν ἔχον καὶ τὸ ὑπεροχὴν κινήσεως" ἔστι γάρ τι 
ἀδιαίρετος" ἀδιαῴετος δὲ τῇ ἀδιαιρέτου εἴδει ἢ ἀριθμῷ. ἀρι- τάχος καὶ τῷ βραδέος καὶ βάρος τῷ κουφοτέρου. ἐν πᾶσι 
ἐμῷ μὲν ἵν τὸ καθ᾽ ἔκαςον ἀδιαίρετον, εἴδει δὲ τὸ τῷ γνω- δὲ τούτοις μέτρον καὶ ἀρχὴ ἕν τι καὶ ὠδιαίρετον, ἐπεὶ καὶ 
στῷ καὶ τῇ ἐπιςήμῃ, ὥσθ᾽ ἐν ἂν εἴη πρῶτον τὸ ταῖς ὑσίαις ἐν ταῖς γραμμαῖς χρῶνται ὡς ἀτόμῳ τῇ ποδιαίᾳ. παντα- 
αἴτιον τῷ ἑνός, λέγεται μὲν οὖν τὸ ἐν τοσαυτωχῶς, τό τε χοῦ γὰρ τὸ μέτρον ἦν τι ζητοῦσι καὶ ἀδιαίρετον" τοῦτο δ 
συνεχὴς φύσει καὶ τὸ ὅλον, καὶ τὸ καϑ᾽ ἕκαστον καὶ τὸ ῷ τὸ ἁπλοῦν ἢ τῷ ποιῷ ἢ τῷ ποσῷ, ὕπου μὲν οὖν δοκεῖ μὴ 
καθ᾽ λιν. πάντα δὲ ταῦτα ὃν τῷ ἀδιαίρετον εἶναι τῶν μὲν εἶναι ἀφελεῖν ἢ προσθεῖναι, τοῦτο ἀκριβὲς τὸ μέτρον" δὲ 

ἅ. τοῦτα «45, ἢ 2. οἷον «4, ἢ 8. ἃ μὲν γὰρ τυφλότης ογὰ “41, ἢ ἁ. ὅτι κῶ 45, ἢ 6. εἴπεαι «48, οἷοντο ἘΣ, Π 40, ὑκ] ὃ καὶ ἘῚ 
45. πλωναχῶς ΚΡ, ἢ 17. τέσσαρες Ἐ. ᾿ 418. αὑτὸ Ἐ. 1 31. Ὦ ὧν 445, }} 28. τι τῇ φύσει ΕΤ. 11 ἃ. ΕἾ τι ἐν 445. Π 45. τῷ τὸ Καὶ 
Τ. ἴ 29. ἢ οἵα ΕΤ. |ὶ τὸ συνεχὴς ἢ τὸ Ἐλ. ἵ ὧν οτὰ ἜΤ. ὃ ὃ οαι Τ. ̓  31. δὲ τἀδιαιρέτου Τ. ἢ 38. τὸ ρϑεῖ δὲ δὐὰ ΚΑ. ἢ τῷ 

τὸ ΤΟ ἢ 36. τῷ] τὸ Υ. 
8. ν᾽ Τκδ. κ ἀ, τὸ οτα «45, ἢ 5. ὑπάρξη Ἐλι ΠΠ μὲν τὸ τούτων “48, ἵ 1. ἰς:, τῇ) ἢ 41. ἢ 8. αἰτίας Τ. ἢ 9. ὀνέματος τὸν 

ὅρω Τί ἢ 123. πράγματι καὶ φύσει ΕΤ. ἢ 13. ὅνομα ὅλοε σεμαήε!, Ἐ, ὄνομα συμβαίει Τ' ἢ τῷ Τ. ἢ 44, οὕτως Ῥοεὶ 15. αἰτίαν 
Τ. ἢ 15. καὶ Ῥοδὶ ἑνὸς οὔχ Τ΄ ἢ 16. εἶναι τὸ] εἶνε, τῷ Τ΄ || τόδε ΕΥ͂, ἢ κὼ ἰδία χωριςῶ “«{δ. ἢ 417. καὶ ροδὶ καὶ αὐὰ ΚΤ. [ ἀδια» 

μέτῳ δε γυὶχο δινρισμένω. ᾿ς 18. τῷ ΕΤᾺΑ͂", ἢ 19. γὰρ] "κὰρ καὶ ΕΤ. ᾿ 23. ποσὰ αὐὰ 4}, ἢ 25. τε ὦ ἕκαςον πρώτω “415. Ι 
28. ὁποζηνὴν Τὶ, ὁσχῶν δ, 1} 29. καὶ τώχο!ἢ κιὰ τὸ τάχος “48, ἢ ὁποςγῆν Τὶ ὁπηλικαῶν ἘΡ. ἢ 80. τι οπὶ “46. ἢ 84, βορῶς Τ΄ ἷ 
82. δὲ ΕΤ. ||[.36. προστιθέναι Τ΄ || τι Τ. 
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οἱ τὸ ἀριθμῷ ἀκριθέξατον" τὴν γὰρ μονάδι τιθέασι αιόντη ὀκιςήμονα εἰχὼν ἢ τὸν αἰσθανόμενον" τύτους δ᾽ ὅτι ἔχωσιν 
ἀδαίετον" ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις μιμοῦνται τὸ τοιοῦτον" ὠπὸ ὁ μὲν αἴσθησιν ὁ δὲ ἐπιςήμην, ἃ φαμεν εἶναι μέτρα, τῶν 
γὰρ σταδίου καὶ ταλάντου καὶ ἀεὶ τοῦ μείζονος λαθοι ἂν ὑποκειμένων. οὐθὲν δὴ λέγων περιττὸν φαίνεταί τι λέγειν. 
καὶ προστοθέν τι καὶ ἀφαιρεθὲν μᾶλλον ἢ ὠπὸ ἐλάττονοσ. ὅτι μὲν ὅν τὸ ἐν εἶναι μάλις ἐςι κατὰ τὸ ὄνομα ἀφορΐ- 
ὅζε ἐφ᾽ ὃ πρώτου κατὰ τὴν αἴσθησιν μὴ ἐνδέχεται, τῶτο 5 Ὦοντι μέτρον τι, καὶ κυριώτωτα τοῦ ποσᾷ, εἶτα τοῦ ποιοῖ, 
φιίστες ποιοῦνται μέτρον καὶ ὑγρῶν καὶ ξηρῶν καὶ βάρους φανερόν. ἔςαι δὲ τοῖτον τὸ μὲν ἂν ᾧ ἀδιαίρετον κατὰ τὸ 
καὶ μεγέθους" καὶ τότ᾽ οἴονται εἰδίναι τὸ ποσόν, ὅταν εἰς ποσόν, τὸ δὲ ὧν κατὰ τὸ ποιόν" διόπερ ἀδιαίρετον τὸ ὃν ἢ 
ἄχει διὰ τούτου τοῦ μέτρου. καὶ δὲ καὶ κῥησιν τῇῷ ἁπλῇ ἀπλῶς ἢ ἢ ὦν. : 
ποήσει καὶ τῇ ταχίστῃ" ὀλίγιστον γὰρ αὕτη ἔχει χρόνον, Κατὰ δὲ τὴν οὐσίων καὶ τὴν φύσιν ζητητέον κοτέρως ἃ 

ἂὸ ὦ τῇ ἀστρολογίῳ τὸ τοιοῦτον ἂν ἀρχὴ καὶ μέτρον" τὴν 10 ἔχει, καθάπερ ἐν τοῖς διωπορήμασιν ἐπήλθομεν, τί τὸ ἦν 
κύησιν γὼρ ὁμαλὴν ὑποτίθενται καὶ ταχίςην τὴν τῷ ἐρανὰ, ἐς! καὶ πῶς δεῖ περὶ αὐτῷ λαβεῖν, πότερον ὡς ὁσίας τινὸς 

τρὸς ἣν κρῴουσι τὰς ἄλλας. καὶ ἐν μουσικῇ δίεσις, ὅτι ἔσης αὐτῷ τῷ ἑνός, καθάπερ οἵ τε Ἰιυθαγόρειοί φασι πρό- 
ἐλάχιςον, καὶ ἐν φωνῇ ςοιχεῶν. καὶ ταῦτα πάντα ἕν τι τερον καὶ Πλάτων ὕςερον, ἢ μᾶλλον ὑπόκειταί τις φύσι, 
ὕτως, ὁχ, ὡς κοινόν τι τὸ ἦν, ἀλλ' ὥσπερ εἴρηται. ὧι ἀεὶ καὶ πῶς δεῖ γνωριμωτέρως λεχβᾶναι καὶ μᾶλλον ὥσπερ οἱ 
ἃ τῷ ἀριθμῷ ἣν τὸ μέτρον, ἀλλ᾽ ἐνίοτε πλείω, οἷον αἱ διέ- 15 περὶ φύσεως" ἐκείνων γὰρ ὁ μών τις φιλίαν εδαί φησι τὸ 
φες δύο, αἱ μὴ κατὼ τὴν ἀκοὴν ἀλλ᾽ ἐν τοῖς λόγοις, καὶ ἕν, ὁ δ᾽ ἀέρα, ὁ δὰ τὸ ἄπειρον. εἰ-δὲ μηθὲν τῶν καθόλου 
αἱ φωναὶ πλείους αἷς μετρῦμεν, καὶ ἡ διάμετρος δυσὶ με- δυνατὸν ὑσίαν εἶναι, καθάπερ ἐν τοῖς περὶ οὐσίας καὶ περὶ 
τρῶτε: καὶ ἡ πλευρὰ καὶ τὰ μεγέθη πάντα. ὕτω δὴ πάν- τῷ ὄντος εἴρηται λόγοις, ὁδ᾽ αὐτὸ τῦτο ὑσίαν ὡς ἕν τι παρὰ 
τῶν μέτρον τὸ ἕν, ἴτι γνωρίζομεν ἐξ ὧν ἐςὶν ἡ ὑσία διαι- τὼ πολλὰ δυνατὸν εἶναι (τοινὸν γάρ) ἀλλ᾽ ἢ κατηγόρημω 
ἥτις ἢ κωτὼ τὸ ποσὸν ἢ κατὰ τὸ εἶδος. διὰ τοῦτο τὸ ἣν Ὁ μόνον, δῆλον ὡς οὐδὲ τὸ ἔν" τὸ γὼρ ὃν καὶ τὸ ἐν καθόλου 
ἐδιαίρετον, ὅτι τὸ πρῶτον ἑκάςων ὠδιαίρετον. ὀχ ὁμοίως κατηγορεῖται μαίλιστα πάντων. ὥστε ὅτε τὰ γέη φύσεις 
ὦ τῶν ἀδιαίρετον, οἷον ποὺς καὶ μονάς, ἀλλὰ τὸ μὲν τινὸς καὶ ὑσίωαι χωριςαὶ τῶν ἄλλων εἰσίν, οὔτε τὸ ἣν γένος 
πάντῃ, τὸ δ᾽ εἰς ἀδιαίρετα πρὸς τὴν αἴσθησιν ἐθέλει, ὥσπερ ἐνδέχεται εἶναι διὰ τὼς αὐτὰς αἰτίας δι᾽ ἅσπερ οὐδὲ τὸ ὃν 
ἔγται ἤδη" ἴσως γὰρ πᾶν συνεχὲς διαιρετόν. ἀεὶ δὲ συγ- ὑδὲ τὴν ὑσίαν. ἔτι δ᾽ ὁμοίως ἐπὶ πάντων ἀναγκαῖον ἔχαιν. 
ἡσὶς τὸ μέτρον" μεγεθῶν μὲν γὰρ μέγεθος, καὶ καθ᾽ ἤεα- 15 λέγεται δ᾽ ἰσαχῶς τὸ ὃν καὶ τὸ ἦν" ὥστ᾽ ἐπείπερ ἐν τοῖς 
φὺν μήκους μῆκος, πλάτους πλάτος, φωνῶν φωνή, βάρυς ποιοῖς ἐστί τι τὸ ἣν καί τις φύσις, ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς 
βέρες, μονάδων μονάς. ὕτω γὰρ δεῖ λαμβάνειν, ἀλλ᾽ ὑχ . ποσοῖς, δῆλον ὅτι καὶ ὅλως ἴητητέον τί τὸ ἦν, ὥσπερ καὶ 
ὅτι ἀριθμευῶν ἀριθμός" καίτοι ἔδει, εἰ ὁμοίως" ἀλλ᾽ οὐχ τί τὸ ἦν, ὡς ἀχ ἱκανὸν ὅτι τῦτο αὐτὸ ἡ φύσις αὐτὰ, ἀλλὰ 
ὁμοίως ἀξιοῖ, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰ μονάδων μονέδας ἀξιώσεπ μὴν ἔν γε χρώμασν ἐς! τὸ ἂν χρῶμα, οἷον τὸ λευκόν, εἰ 
μέρον ἀλλὰ μὴ μονάδα" ὁ δ᾽ ἀριθμὸς πλῆθος μονάδων. 30 τὰ ἄλλα ἐκ τότε καὶ τῷ μέλανος φαίνεται γιγνόμενα, τὸ 

καὶ τὴν ἐπις μην δὲ μέτρον τῶν πραγμάτων λέγομεν καὶ δὲ μέλαν ςέρησις λευκῦ, ὥσπερ καὶ φωτὸς σκότος" τοῦτο 
τὸ αἴσθησιν διὰ τὸ αὐτό, ὅτι γνωρίζομέν τε αὐτοῖς, ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶ ςέρησις φωτός. ὥς᾽ εἰ τὰ ὄντα ἣν χρώματα, ἦν ἂν 
μεηῆνται μᾶλλον ἢ μετρῦσιν. ἀλλὰ συμβαΐει ἡμῖν ὥσ-. ἀριθμός τις τὰ ὄντα. ἀλλα τίνων; δῆλον δὴ ὅτι χρωμά- 

τῷ ἂν εἰ ἄλλε ἡμᾶς μετρῦντος ἐγνωρίσαμεν πηλύτοι ἐσμὲν των. καὶ τὸ ἂν ἦν ἄν τι ἦν, οἷον τὸ λευκόν. ὁμοίως δὲ καὶ 
τῷ τὸν πῆχυν ἐπὶ τοσῦτον ἡμῖν ἐπιβάλλειν. Τρωτωγόρας 35 εἰ μέλη τὰ ὄντα ἦν, ἀριθμοὸς ἀν ἦν, διέσεων μέντοι, "ἀλλ᾽ 
δ᾽ ἄνθρωπόν φησι πάντων εἶναι μέτρον, ὥσπερ ἂν εἰ τὸὸ ἐκ ὠριθμὸς ἡὶ ὑσία αὐτῶν" καὶ τὸ ἣν ἦν ἄν τι ἡ ἀσία οὐ 

4, τὸ οτο Τὶ. ἢ τὸς Ἐ, οἵα Τ᾿ Π ἀριθμὸς Ἐ. ἢ 8. στασίου Τ, ἢ ἃ. προστιθέν Τὶ ἀπὸ τῷ ἐλάττονος 7. ἢ 1. τότ᾽] τὸ τοιότδε 
4..} θωσν 7.41Ὁ, ἢ 9. ἐλιγοκὸν αἱδι ΠΠ10. τοινῦτο μὲν 45. 1} 43, πάντω ταῦτα Τ᾿ ἢ 15. ἡ δίεεις ΕἸ. ἢ 16. δύο αἱ οχχ Τ΄ ἢ 11. 

αἱ στὰ «45. ἱ 18. καὶ τὰ -- ὕτω] μεγέθη τικὰ ὄντα δῇλον 4δ, ἢ 19. ὅτ εἰ ΤΟΙ 91. διάςω Τ΄ ἡ 33. πάντως ΤΕ, πάττη πάντως «45, ἢ 
46. φωνῶν φωῆε ἘΤ. 1 88. ἐπὰ] εἶα Τ᾿ ἢ 35. ἡμῶν Ε. 

4. ἴσχυσω «4. 2. ἃ οἵὰ “418, ἢ 8. λέγοντος περιττὸν φαδονται Τα8. ἢ τι οὰ Τ'. ἢ Δ. δὲ ΚΤ. [Π[ἀφορίζοιτι] ὃ ἀφορίζουσι Εὶ 
ΤΟΊ 10. ἔχων Τ᾿ ἢ 114. πρὶ τὸ αὐτῦ Τ᾿ ἢ 14. ὃς ναὶ προσδεῖ “νωριμωτέρως, ὅτοι ἰλλείκει ἐνδέχεται. ἢ 15. τὸ ἔν φησιν «45. 1} 17. περ 
Ρϑ καὶ οχ Τὶ ἢ 18. ἐσία 4. ἢ 20. τὸ γὰρ ὃν καὶ τὸ ̓ν οἷα Τ΄ ἢ 21. φύσεων 46, ἢ 25. τὸ ἣν καὶ τὸ ὃν Τ΄ ἢ 29. τὸ] τι τὸ Ἀ. ἢ 
χρῶμα οἵα ἘΣ, ἢ εἴ ἐτα Τ. ἢ 33. διλαδὶ ὅτι Τ,' ἢ 85. δίέεεως ΤΑ", 
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τὸ ἂν ἀλλὰ δίωσις. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν φθόγγων ςοι- 
χαίων ἃ ἂν ἣν τὰ ὄντα ἀριθμός, “καὶ τὸ ἕν φοιχαεῖὸν φωνῆεν. 
καὶ εἰ σχήματα εὐθύγραμμα, σχημάτων ἂν ἦν ἀριθμός, 
καὶ τὸ ἣν τὸ τρέγονόν; ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἄλ- 

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ 1. 

ἡ τῆς πρώτης ὑσίας εἷς ἧ, οἷον αἱ ἴσαι γραμμαὶ εὐθεῖαι αἱ 
αὐταί, καὶ τὰ ἴσα καὶ τὼ ἰσογώνια τετράγωνα, καίτοι 
“λείω" ἀλλ᾽ ἐν τούτοις ἡ ἰσότης ἑνότης, ὅμοια δὲ ἐὰν μὴ 

ταὐτὰ ἁπλῶς ὄντα, μηδὲ κατὰ τὴν οὐσίαν ἀδιώφυρα τὴν 

λὼν γενῶν. ὥς᾽ εἴπερ καὶ ἐν τοῖς πάθεσι καὶ ἐν τοῖς ποιοῖς 6 συγκειμένην, κατὰ τὸ εἶδος ταὐτὼ ἧ, οἷον τὸ μεῖζον τετρώ- 
καὶ ἐν τοῖς ποσοῖς καὶ ἐν κινήσει ἀριθμῶν ὄντων καὶ ἑνός 
τινος ἐν ἅπασιν ὅ τε ἀριθμὸς τινῶν καὶ τὸ ἔν τι ἕν, ἀλλ᾽ 

ὑχὶ πῦτο αὐτῷ ἡ ὑσία, καὶ ἐπὶ τῶν ὑσιῶν ἀνώγκη ὡσαύτως 

ἔχειν" ὁμοίως γὰρ ἔχει ἐπὶ πάντων. ὅτι μὲν οὖν τὸ ἣν ἐν 

Ὕωνον τῷ μικρῷ ὅμοιον, καὶ αἱ ἄνισοι εὐθεῖαι" αὗται γὼ 
ὅμοιαι μέν, αἱ αὐταὶ δὲ ὡπλῶς οὖ. τὼ δ᾽ ἐὰν τὸ αὐτὶ 
εἶδος ἔχοντα, ἐν οἷς τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον ἐγγίγνεται, μήτι 

μᾶλλον ἥ μήτε ἧττον. τὼ δ᾽ ἐὰν ἦ τὸ αὐτὸ τάθος καὶ ὃ; 

παντὶ γένει ἐς! τις φύσις, καὶ ὑθενός τῦτό γ᾽ αὐτὸ ἡ φύσις «οτῷ εἴδει, οἷον τὸ λευκὸν σφόδρα καὶ ἧττον, ὅμοιά φασν 
τὸ ἦν, φανερόν" ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν χρώμασι χρῶμω ἕν ζητη- 
τίον αὐτὸ τὸ ἕν, ὕτω καὶ ἐν ὑσίᾳ ὑσίαν μίαν, αὐτό τε τὸ 
ἦν. ὅτι δὲ ταὐτὸ σημαίνει πως τὸ ἣν καὶ τὸ ὄν, δῆλον τῷ 

τε παρακολυθεῖν ἰσαχῶς ταῖς κατηγορίαις καὶ μὴ εἶναι ἐν 

εἶνωι ὅτι ἕν τὸ εἶδος αὐτῶν. τὰ δ᾽ ἐὰν πλείω ἔχῃ ταὐτὸ 
ἃ Ἄς »- ἃ Ν ,ὔ - ᾽ν, ἡ) 
ἢ ἕτερα, ἢ ὡπλῶς ἢ τὼ πρόχειρα, οἷον καττίτερος ἀργύρῳ 

ἢ χρυσῷ, χρυσὸς δὲ πυρὶ ἢ ξανθὸν καὶ πυρρόν. ὥςε δῆλον 
ὅτι καὶ τὸ ἕτερον καὶ τὸ ἀνόμοιον πολλαχῶς λέγεται, καὶ 

μηδεμιᾷ, οἷον οὔτ᾽ ἐν τῇ τί ἐστιν οὔτ᾽ ἐν τῇ ποῖον, ἀλλ᾽ ι5τὸ μὲν ἄλλο ἀντικειμένως καὶ τὸ ταὐτό, διὸ πᾶν πρὸ; 
ὁμοίως ἔχει ὥσπερ τιν, καὶ τῷ μὴ προσκατηγορεῖσθαι 
ἕτερόν τι τὸ εἷς ἄνθρωπος τὰ ἄνθρωπος, ὥσπερ ὑδὲ τὸ εἶναι 

νων ἃ ν, ἃ ,, ) Ν ἑνὶ - ν. “ παρὼ τὸ τί ἢ ποιὸν ἢ ποσόν, καὶ τὸ δνὶ εἶναι τὸ ἑκάστῳ 
εἶναι. 

ἅπαν ἢ ταὐτὸ ἢ ἄλλο" τὸ δ᾽ ἐὰν μὴ καὶ ἡ ὕλη καὶ ὁ 

λόγος εἷς, διὸ σὺ καὶ ὁ πλησίον ἕτερος. τὰ δὲ τρίτον ὡς 
τὼ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς. τὸ μὲν ὃν ἕτερον ἢ ταὐτὸ διὰ τὴ 
πᾶν πρὸς πᾶν λέγεται, ὅ ὅσα λέγεται ἕ ἐν καὶ ὄν. οὐδὲ γὼ 

"Αντίκειται δὲ τὸ ἣν καὶ τὼ πολλὰ κατὰ πλείω τρό- ἢ. ἀντίφασίς ἐ ἐςι τῷ ταὐτῷ" διὸ οὐ λέγεται ἐπὶ τῶν μὴ ὅνταν 
πύς, ὧν ἕνα τὸ ἣν καὶ τὸ πλῆθος ὡς ἀδιαίρετον καὶ διαιρε- 
τόν" τὸ μὲν γὼρ ἢ διηρημένον ἢ διαιρετὸν πλῆθός τι λέγε- 
ται, τὸ δὲ ἀδιαίρετον ἢ μὴ διῃρημένον ἕν. ἐπεὶ ἦν αἱ ἀντι- 
θέσεις τετραχῶς, καὶ τύτων κατὰ ςέρησιν λέγεται θάτερον, 

(τὲ δὲ μὴ ταὐτὸ λέγετα), ἐπὶ δὲ τῶν ὄντων πάντων 
γὼρ ἣν ἢ οὐχ ἣν πεφυκὸς καὶ ὃν καὶ ἕν. τὸ μὲν ὧν ἕτεροι 
καὶ ταὐτὸν ὕτως ἀντίκειται, διαφορὰ δὲ καὶ ἑτερότης ἄλλο. 
τὸ μὲν γὰρ ἕτερον καὶ Ὁ ἕτερον ὑκ ἀνώγκη εἶναί τινι ἕτερον 

ἐναντία ἂν εἴη, καὶ οὔτε ὡς ἀντίφασις οὔτε ὡς τὼ πρός τι 25 πᾶν γὼρ ἢ ἕτερον ἢ ταὐτὸ ὅ τι ὧν ἧ ὄν" τὸ δὲ διάφομ 
λεγόμενα. λέγεται δ᾽ ἐκ τοῦ ἐναντία καὶ δηλῦται τὸ ἕν ἐκ 
τῷ διαιρετῷ τὸ ἀδιαίρετον διαὶ τὸ μᾶλλον αἰσθητὸν τὸ πλῆ- 
θοὸς εἶναι καὶ τὸ διαιρετὸν ἢ τὸ ἀδιαίρετον, ὥστε τῷ λόγῳ 
πρότερον τὸ πλῆθος τῷ ἀδιαιρέτου διὰ τὴν αἴσθησιν. ἔς ι δὲ τῷ 

τινὸς τινὶ διάφορον, ὥστ᾽ ἀνάγκη ταὐτό τι εἶναι ᾧ διαφέ: 
ρυσιν. τῶτο δὲ τὸ αὐτὸ γένος ἢ εἶδος" πᾶν γὼρ τὸ διαφέριν 
διαφέρει ἢ γένει ἢ εἴδει, γένει μὲν ὧν μή ἐς! κοινὴ ἡ ὅλη 
μηδὲ γώεσις εἰς ἄλληλα, οἷον ὅσων ἄλλο σχῆμα τῆς κα’ 

μὲν ἑνός, ὥσπερ καὶ ἐν τῇ διαιρέσει τῶν ἐναντίων διεγρώ- 30 τηγορίας, εἴδει δὲ ὧν τὸ αὐτὸ γώος. λέγεται δὲ γύνος ἢ 
ψαμεν, τὸ ταὐτὸ καὶ ὅμοιον καὶ ἴσον, τοῦ δὲ πλήθους τὸ 
ἕτερον καὶ ἀνόμοιον καὶ ἄνισον, λεγομένου δὲ τοῦ ταὐτοῦ 
πολλαχῶς, [καὶ] ἕνα μὲν τρόπον κατ᾽ ἀριθμὸν λέγομεν 
ἐνίοτε αὐτό, τοῦτο δ᾽ ἐὰν καὶ λόγῳ καὶ ἀριθμῷ ἣν ἧ, οἷον 

ἄμφω ταὐτὸ λέγονται κατὰ τὴν οὐσίαν τὰ διάφορα. τὸ 
δ᾽ ἐναντία διάφορα, καὶ ἡ ἐναντίωσις διαφορά τις. ὅτι δὲ 

καλῶς τῦτο ὑποτιθέμεθα, δῆλον ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς" πάντα 
γὰρ διαφέροντά τε φαίνεται, καὶ ταῦτα οὐ μόνον ἔτιρα 

σὺ σαυτῷ καὶ τῷ εἴδει καὶ τῇ ὕλῃ ἦν. ἔτι δ᾽ ἐὼν ὁ λόγος 35 ὄντα, ἀλλὼ τὼ μὲν τὸ γένος ἕτερα, τὰ δ᾽ ἐν τῇ αὐτῇ σν- 

2. ἣν ἂν Ἑ. ἢ 6. ἰν δῃὶα τοῖς οτα Τ΄ || 7. τι ὦ] τι ὅν “δ, οἵα Τ΄ ἢ 8. αὐτὸ “45. ἢ 10. ἅπατι Μ᾿. ΠΠ γε τὸ ἡὶ Τ. Ἱ 12. 

ὑσίαν μίαν] καὶ σία μία ταῦγβο Ἐ. ! τε ουὰ Ε. ! 43. τὸ ροβὲ καὶ οπὶ ΕΤ. 1} 14. ἂν ΕΥ͂. [ 15. τί οπι “45, ᾿ 46. τὸ μὴ Τ, ὦ 
τῷ ἘΠῚ} 11. τῷ ἄνθρωπος] τὸ ἀνθρώκν Τ΄ ἢ 18. ἢ ῬΡορὲ τί οπι «45. ἢ καὶ στὰ Τ΄ {[20. τὰ οπὶ 465}, ἢ 23. γῦν Τί αὶ 34. τύτωῇ 
ὅτε “8, {{βάτερον λέγεται ΤΊ ἢ 26. λεγόμενα οἵα «45. || 29. ἔτι “445. 1} 30. τῶν ἐναντίων ομὰ 1". 1 81. τὸ δῃῖο ταὐτὸ ον Τ. ἵ 82. 
τοῦ δήὰ “Δ ᾿Ρ, ἢ 33. καὶ οτὰ Ε. ἢ λέγομε] ὃ λέγομεν ΕΤ. "ἢ 84. τοῦτο] τὸ ΕΤ. 

2. τὰ ἴσα καὶ οπι 7. ᾿ 5. ὑποκειμένην ἘΤ. || ἢ οἷον ὥσπερ 45. 1} 6, αὗται μὲν γὰρ ὅμοιαι, ὅμομαι δὲ αἱ αὐτῶ ἁπλῶς ἡ Τ' ἢ 1. 
δὰ οπὰ «46, 1} 9. ἦ μήτε] ἢ μήτε 442, 1 10. τὸ εἶδος ἘΡ. ἢ 12. ἢ τὰ ἕτερα ΕΤ. 1} 13. χρυσὸς δὲ πυλ 5] πῦρ καὶ ΤΣ, οἵα Τ. ἴ κὼ τὶ 
πυρρόν ἘΤ. ἢ 14. τὸ δια ἀνόμοιον οἷα Τ΄ ἢ 15. αὐτό ΤΕΣ. || ἅπαν 445, [Π 17. λόγος ἴδιος καὶ τὸ πλησικίτεροι. τὸ «45. ἢ τὴ πλισίη 
ἕτερον ΤΑ͂Ν, ἢ 19, πρὸς ἅπαν “45. 1 οὐ ΕΤ. 21. ἐπὶ δὴ] ἐπειδὴ Τ΄ || πάντων τῶν ὅντων 4". 1] 22. καὶ δαία ὅν δὐά Ε. ἢ καὶ νοι 
ὃν οτὰ Τὶ ἰὶ 21. αὐτὸ] ταυτὸ ΕΤ. ᾿ὶ 31. λέγεται 4δ, ἢ τὰ δ᾽ ἐναντία, διάφορα, οχα 7΄. ἢ 34. τε εἰ ταῦτα οἵα «45. 
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΄ φοιχίᾳ τῆς κατηγορίας, ὥς᾽ ἐν ταὐτῷ γώει καὶ ταὐτὰ τῷ ἕναντιότης καὶ τὰ πρός τι, τότων δὲ πρῶτον ἀντίφασις, ἀν- 
εἶδει. διώρις αἱ δ᾽ ἐν ἄλλοις ποῖα τῷ τόνε ταὐτὰ ἢ ἕτερα. τιφάσεως δὲ μηθέν ἐςὶ μεταξύ, τῶν δὲ ἐναντίων ἐνδέχεται, 

4 Ἐπὲὶ δὲ διαφέρειν ἐνδέχεται ἀλλήλων τὰ διαφέροντα ὅτι μὲν ὁ ταὐτὸν ἀντίφασις καὶ τἀναντία δῆλον, ἡ δὲ ςέ- 
τλεῖον καὶ ἔλαττον, ἔς! τις καὶ μεγίςη διαφορά, καὶ ταύ- ρησις ἀντίφασίς τίς ἐστιν. ἢ γὰρ τὸ ἀδύνατον ὅλως ἔχειν, 

τῆν λέγω ἐναντίωσιν. . ὅτι δ᾽ ἡ μεγίςη ἐςὶ διαφοραί, δῆλον 5 ἢ ὃ ἀν πεφυκὸς ἔχειν μὴ ἔχη, ἐστέρηται ἢ ὅλως ἢ πῶς 
ἐκ τὰς ἐπαγωγῆς. τὼ μὲν γὰρ γένει διαφέροντα οὐκ ἔχει 
ἐδὸν εἰς ἄλληλα, ὠλλ᾽ ἀπέχει πλόν καὶ ἀσύμβλητα" 
τοῖς δ᾽ εἴδει διαφέρουσιν αἱ γενέσεις ἐκ τῶν ἐναντίων εἰσὶν 
ὡς ἐσχώτων. τὸ δὲ τῶν ἐσχάτων διάςημα μέγιςον, ὥςε 

ἀφορισθέν" πολλαχῶς γὰρ ἤδη τοῦτο λέγομεν, ὥσπερ δῇς 
ρῆται ἡμῖν ἐν ἄλλοις. ὥς ̓ἔςιν ἡ φέρησις ἀντίφασίς τις, ἢ 

ἀδυναμία διορισθεῖσα ἢ συνειλημμένη τῷ δεκτικῷ, διὸ ἀν- 
τιφάσεως μὲν ἐκ ἔςι μεταξύ, ςερήσεως δὲ τινός ἐς τιν" ἴσον 

καὶ τὸ τῶν ἐναντίων. ἀλλὰ μὴν τό γε μέγιςον ἐν ἑκάστῳ 10 μὲν γὰρ ἢ ὑκ ἴσον πῶν, ἴσον δ᾽ ἢ ἄνισον ὁ πᾶν, ἀλλ᾽ εἴπερ, 

γύνει τέλειον. μέγιςόν τε γὼρ οὗ μή ἐστιν ὑπερβολή, καὶ μόνον ἐν τῷ δεκτικῷ τοῦ ἶσυ. εἰ δὴ αἱ γενέσεις τῇ ὕλῃ ἐκ 
τέλειον οὗ μή ἐςὶν ἔξω λαβεῖν τι δυνατόν" τέλος γὰρ ἔχει τῶν ἐναντίων, γίγνονται δὲ ἢ ἐκ τῷ εἶδες καὶ τῆς τῷ εἴδους 

ἡὶ τελείῳ διαφορά, ὥσπερ καὶ τἄλλα τῷ τέλος ἔχειν λέ- ἕξεως ἢ ἐκ ςερήσεώς τινος τῷ εἴδυς καὶ τῆς μορφῆς, δῆλον 
γῖται τέλεια. τῷ, δὲ τέλες ὑθὲν ἔξω" ἔσχατον γὰρ ἐν παντὶ ὅτι ἡ μὲν ἐναντίωσις ςέρησις ἄν τις εἴη πῶσα, ἡ δὲ ςέρησις 

καὶ περιέχει. διὸ ἀθὲν ἔξω τῷ τέλες, ἀδὲ προσδεῖται ὑθενὸς 15 ἴσως ἃ πᾶσα ἐναντιότης. αἴτιον δ᾽ ὅτι πολλαχῶς ἐνδέχεται 
τὸ τέλειον. ὅτι μὲν ὧν ἡ ἐναντιότης ἐςὶ διαφορὰ τέλειος, ἐκ ἐς ερῆσθαι τὸ ἐςερημένον" ἐξ ὧν γὰρ αἱ μεταβολαὶ ἐσχά- 

τέτων δῆλον" πολλαχῶς δὲ λεγομένων τῶν ἐναντίων, ὠκο- των, ἐναντία ταῦτα. φανερὸν δὲ καὶ διὰ τῆς ἐπαγωγῆς. 

λουθήσει τὸ τελείως οὕτως ὡς ἂν καὶ τὸ ἐναντίοις εναι πᾶσα γὼρ ἐναντίωσις. ἔχει στέρησιν θατέρου τῶν ἐναντίων. 
ὑπάρχῃ αὐτοῖς. τότων δὲ ὄντων φανερὸν ὅτι ἀκ ἐνδέχεται ἀλλ᾽ οὐχ, ὁμοίως πάντα" ἀνισότης μὲν γὰρ ἰσότητος, ἀνο-- 
δὲ τλείω ἐναντία εἶναι" οὔτε γὼρ τῷ ἐσχάτε ἐσχατώτερον μοιότης δὲ ὁμοιότητος, κακία δὲ ἀρετῆς. διαφέρει δὲ ὥσπερ 
εἴη ἄν τι, οὔτε τοῦ ἑνὸς διαστήμιατος «λείω δυοῖν ἔσχατα. εἴρηται" τὸ μὲν γὰρ ἐὰν μόνον ἢ ἐφερημένον, τὸ ᾿ ἐὰν ἢ 
ὅλως τε εἰ ἔςιν ἡ ἐναντιότης διαφορά, ἡ δὲ διαφορὰ δυοῖν, ποτὲ ἢ ἔν τινι, οἷον ἂν ἐν ἡλικίῳ τινὶ ἢ τῷ κυρίῳ ἢ πάντῃ. 

ὅξε καὶ ἡ τέλειος, ἀνάγκη δὲ καὶ τὺς ἄλλυς ὅρνς. ὠληθεῖς διὸ τῶν μὲν ἔςι μεταξύ, καὶ ἔςιν ὅτε ἀγαθὸς ἄνθρωπος ὕ ὅτε 
εἶναι τῶν ἐναντίων. καὶ γὼρ πλεῖστον διαφέρει ἡ τέλειος κακός, τῶν δὲ οὐκ ἔστιν, ἀλλ᾽ ἀνάγκη εἶναι ἢ περιττὸν ἃ 

ἃαφορά. τῶν τε γὰρ γίνει διαφερόντων οὐκ ἔστιν ἐξωτέρω 25 ἄρτιον. ἔτι τὰ μὲν ἔχει τὸ ὑποκείμενον ὡρισμένον, τὰ δ᾽ 
λαβεῖν καὶ τῶν εἴδει" δέδεικται γὰρ ὅτι πρὸς τὰ ἔξω τοῦ 

, κα σι 2 ν ὦ ,ὔ τὼ ἐ γένους οὐκ ἔςι διαφορά" τότων δ᾽ αὕτη μεγίςη, καὶ τὰ ἐν 

ταὐτῷ γένει πλεῖστον διαφέροντα τἀναντία" μεγίστη γὰρ 

οὖ, ὥστε φανερὸν ὅτι ἀεὶ θάτερον τῶν ἐναντίων λέγεται 
κατὰ φέρησιν" ἀπόχρη δὲ κἀν τὰ ρατα καὶ τὰ γέη τῶν 
ἐναντίων, οἷον τὸ ἣν καὶ τὰ πολλά᾽ τὰ γὰρ ἄλλα εἰς ταῦτα 

διαφορὰ τούτων ἡ τέλειος. καὶ τὼ ἐν ταὐτῷ δεκτικῷ πλεῖ- ἀνάγεται. 
ζον διαφέροντα ἐναντία" ἡ γὰρ. ὕλη ἡ αὐτὴ τοῖς ἐναντίοις. 30 ἘἘσεὶ δ᾽ ἔν ἑνί ἐστιν ἐναντίον, ἀπορήσειεν ἄν τις πῶς 5 
καὶ τὰ ὑπὸ τὴν αὐτὴν δύναμιν πλεῖστον διαφέροντα" καὶ ἀντύκειται τὸ ἐν καὶ τὰ πολλὼ καὶ τὸ ἴσον τῷ μεγάλῳ 
γὰρ ἡ ἐπιστήμη περὶ ἐν γένος ἡ μία, ἐν οἷς ἡ τελεία δια- καὶ τῷ μικρῷ. τὸ γὰρ πότερον ἀεὶ ἐν ἀντιθέσει λέγομεν, 
φυρὰ μεγίςη. πρώτη δὲ ἐναντίωσις ἔξις καὶ ςέρησίς ἐστιν" οἷον πότερον λευκὸν ἢ μέλαν, καὶ πότερον λευκὸν καὶ ὁ λευ- 
οὐ πᾶσα δὲ στέρησις (τολλαχῶς γὰρ λέγεται ἡ στέρησιζ), κόν" πότερον δὲ ἄνθρωπος ἢ λευκὸν ὁ λέγομεν, ἐὰν μὴ ἐξ 
ἀλλ᾽ ἅτις ἂν τελεία ἤ. τὼ δ᾽ ἄλλα ἐναντία κατὼ ταῦτα 36 ὑποθέσεως καὶ ζητῖντες, οἷον πότερον ἦλθε Κλέων ἢ Σωκρά- 

λεχθήσεται, τὰ μὲν τῷ ἔχειν, τὰ δὲ τῷ ποιεῖν ἢ ποιητικὰ της. ἀλλ᾽ ὑκ ἀνάγκη ἐν ἀθενὶ γένει τῆτο, ὠλλὰ καὶ τῦτο 
ἐδαι, τὼ δὲ τῷ λήψεις εἶναι καὶ ἀποβολαὶ τότων ἢ ἄλλων ἐκεῖθεν ἐλήλυθεν" τὼ γὰρ ἀντικείμενα μόνα οὐκ ἐνδέχεται 
ὑαντίων. εἰ δὴ ἀντίκειται μὲν ἀντίφασις καὶ στέρησις καὶ ἅμα ὑπάρχειν" ᾧ καὶ ἐνταῦθα χρῆται ἐν τῷ πότερος ἦλ- 

4. ταὐτὰ] ταῦτα Τ'. ἢ 2. εἴδει! γένει 4). ἢ ἀ, ἔς] καὶ ἔς. 415. ἢ 5. διαφορά ἐςι Τ', ἢ 6. οὐδὲ 45. ἢ 43. τελεία] τοιαύτη Τ', ἤ 
17. τότου Τ΄ 18. τοῦ “4, ΠΠ ὄντως ΕΡ, Π 19. ὑπάρχει Τ'΄ ᾿ἱ 20. τῇ οτὰ Ε. "} 22. τὰ] δὲ “45, }} 23. 3] εἰ Ζ. ἢ 28. τούτω Τ' ἢ 
ἰναντία Ε. Ἰὶ 30. ἐναντία οὐχ ΕἼΤ. ἢ 33. ἰναυτιότης δ , ἰναντίως Τ΄, || 35. εἴτις Τ, ἰἰ 37. λείψεις ΕΤ. 

6. πολλαχῶς ἀφορισθὲν ΤΆ Ἱ 11. αἱ μὲν γενέσεις ἘΠ. 1 13. ἐκ οαα ΕΤ. 1 4Δς τις οἵὰ «45. 1 46. αἱ οτὰ 7. ΠΠ 18. ἐναντιότης 

Ἐπὶ ἢ θάτερον «4δ, Π 20. ἀνομσιότητος Τ. ἢ 21. μόνον ἐὼν Τ' ἱ 22. ἂν οτι «46, ἢ 34. ἀλλ᾽ οτὰ Τ. ἢ] 80. ἐστιν οτὰ «46. 1} 32. 
τῷ ουχ “45, κα τὸ γὰρ] εἰ γὰρ τὸ “45 εἴ ἡς Ε. ἢ 36. ὁ κατ' ἀνάγκην η5 Ε. ᾿| 38. ἦλθ] ἐλθεῖν Τ΄43, 
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θεν" εἰ γὰρ ἅμα ἐνεδέχετο, γελοῖον τὸ ἐρώτημα. εἰ δὲ καὶ κεν εἶναι" τῶν δ᾽ ἐκ ἔςι διαφορά" ἐν ἄλλῳ γὰρ γίνει ὧν 
οὕτως, ὁμοίως ἐμπίπτει εἰς ἀντίθεσιν, εἰς τὸ ἣν ἢ πολλά, αἱ συναποφάτσεις, ὥς᾽ ὑχ ἐν τὸ ὑποκείμενον, 
οἶον πότερον ἀμφότεροι ἦλθον ἢ ἅτερος. εἰ δὴ ἐν τοῖς ὠντι- Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῷ ἑνὸς καὶ τῶν πολλῶν ἀπορή-ὅ 
κειμένοις ὠεὶ τῷ ποτέρυ ἡ ζήτησις, λέγεται δὲ πότερον μεῖ- σειεν ὧν τις. εἰ γὰρ τὰ πολλὰ τῷ ἑνὶ ἁπλῶς ἀντίκειται, 
Ὧον ἢ ἔλαττον ἢ ἴσον, τίς ἐςιν ἡ ἀντίθεσις πρὸς ταῦτα τῷ 4 συμβαίνει ἔνια ἀδύνατα. τὸ γὼρ ἕν ὀλίγον ἢ ὀλίγα ἴςω" 

σου; οὔτε γὰρ θατέρῳ μόνῳ ἐναντίον οὔτ᾽ ἀμφοῖν" τί γὼρ τὰ γὰρ πολλὰ καὶ τοῖς ὀλίγοις ὠντίκειται. ἔτι τὰ δύο 
μᾶλλον τῷ μείζονι ἢ τῷ ἐλάττονι: ἔτι τῷ ἀνίσῳ ἐναντίν πολλά, εἴπερ τὸ διπλάσιον πολλαπλάσιον, λέγεται δὲ καὶ 
τὸ ἴσον" ὥστε πλείοσιν ἔσται ἢ ἑνί, εἰ δὲ τὸ ἄνισον ση- τὰ δύο διπλάσια" ὥςε τὸ ἣν ὁλίγον" πρὸς τί γὰρ πολλὰ 
μαάψει τὸ αὐτὸ ἅμα ἀμφοῖν, εἴη μὲν ὧν ἀντικείμενον ὠμ- τὰ δύο εἰ μὴ πρὸς ἦν τε καὶ τὸ ὀλέγον; οὐθὲν γάρ ἐστιν 
φοῖν" καὶ ἡ ὠπορία βοηθεῖ τοῖς φάσκεσι τὸ ἄνισον δυάδα ιο ἔλαττον. ἔτι ὡς ἐν μήκει τὸ μακρὸν καὶ βραχύ, ἵὕτως 
εἶναι. ὠλλὰ συμβαίνει ἕν δυοῖν ἐναντίον" ὅπερ ὠδύνατον. πλήθει τὸ πολὺ καὶ ὀλίγον, καὶ ὃ ἂν ἦ πολὺ καὶ πολλά, 
ἔτι τὸ μὲν ἴσον μεταξὺ φαίνεται μεγάλε καὶ μικρῦ, ἐναν- καὶ τὰ πολλὼ πολύ. εἰ μή τι ἄρα διαφέρει ἐν συνεχῆ 
τίωσις δὲ μεταξὺ ἦτε φαίνεται ὅτε ἐκ τῷ ὁρισμῷ δυνατόν" εὐορίςῳ τὸ ὀλίγον, πλῆθός τι ἔςαι. ὥς: τὸ ἂν πλῆθός τι, 
ὁ γὰρ ἂν εἴη τελεία μεταξύ τινος ὅσα, ἀλλὼ μᾶλλον ἔχει εἶπερ καὶ ὀλίγον" τῦτο δ᾽ ἀνάγκη, εἰ τὰ δύο πολλά. ἀλλ᾽ 
ἀεὶ ἑαυτῆς τι μεταξύ. λείπεται δὴ ἢ ὡς ἀπόφασιν ὠντι- 16 ἴσως τὰ πολλὰ λέγεται μέν πως καὶ τὸ πολύ, ἀλλ᾽ ὡς 

κεῖσθαι ἢ ὡς ςέρησιν. θατέρα μὲν δὴ ὑκ ἐνδέχεται" τί γὰρ διαφέρον, οἷον ὕδωρ πολύ͵, πολλὼ δ᾽ Ὦ. ὠλλ᾽ ὅσα διαιρετώ, 
μᾶλλον τῇ μεγάλον ἢ μικρῇ; ἀμφοῖν ἄρα ὠπόφασις ςε- ἐν τύτοις λέγεται, ἕνα μὲν τρόπον ἐὼν ἦ πλῆθος ἔχον ὑτερε- 
ρητική. διὸ καὶ πρὸς ἀμφότερα τὸ πότερον λέγεται, πρὸς χὴν ἢ ἁπλῶς ἢ πρός τι, καὶ τὸ ὀλίγον ὡσαύτως πλῆθις 
δὲ θάτερον ἦ, οἷον πότερον μεῖζον ἢ ἴσον, ἢ πότερον ἴσον ἢ ἔχον ἔλλειψιν, τὸ δὲ ὡς ἀριθμός, ὃ καὶ ἀντέκειται τῷ δὶ 
ἔλαττον" ἀλλ᾽ ἀεὶ τρία. ἡ ςέρησις δὲ ἐξ ἀνάγκης" ὁ γὰρ 20 μόνον. ἕτως γὼρ λέγομεν ἣν ἢ πολλά, ὥσπερ εἴ τις εἶποι 

τᾶν ἴσον ὃ μὴ μεῖζον ἢ ἔλαττον, ἀλλ᾽ ἐν οἷς πέφυκεν ἣν καὶ ἕνα ἢ λευκὸν καὶ λευκώ, καὶ τὰ μεμετρημένα πρὸς 
ἐκεῖνα. ἔςι δὴ τὸ ἴσον τὸ μήτε μέγω μήτε μικρόν, πεφυ- τὸ μέτρον καὶ τὸ μετρητόν. οὕτως καὶ τὰ πολλαπλάσια 
κὸς δὲ ἢ μέγα ἢ -μιιρὸν εἶναι" καὶ ἀντίκειται ὠἀμφοῖν ὡς λέγεται" πολλὰ γὰρ ἕκαςος ἀριθμὸς ὅτι ἕνα καὶ ὅτι με- 
ὠπόφασις στερητική, διὸ καὶ μεταξύ ἐστιν. καὶ τὸ μήτ᾽ τρητὸς ἑνὶ ἕκαστος, καὶ ὡς τὸ ἀντικείμενον τῷ ἑνί, οὐ τῷ 
ἀγαθὸν μήτε κακὸν ἀντίκειται ἀμφοῖν, ἀλλ᾽ ἀνώνυμον" 25 ὀλίγῳ. ὕὅτω μὲν ἦν ἐςὶ πολλὰ καὶ τὰ δύο, ὡς δὲ πλῆθοι 
πολλαχῶς γὰρ λέγεται ἑκάτερον καὶ ὑκ ἔςιν ἐν τὸ δεκτι- ἔχον ὑπεροχὴν ἢ πρός τι ἢ ἁπλῶς ὑκ ἔςιν, ἀλλὰ πρῦ- 
κόν, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ μήτε λευκὸν μήτε μέλαν. ὃν δὲ τον. ὀλίγα δ᾽ ἁπλῶς τὰ δύο" πλῆθος γάρ ἐστιν ἔλλενψσ 

ἀδὲ τῦτο λέγεται, ἀλλ᾽ ὡρισμένα πως τὰ χρώματα ἐφ' ἔχον πρῶτον. διὸ καὶ ὑκ ὀρθῶς ἀπέςη ᾿Αναξαγόρας εἰπὼν 

ὧν λέγεται στερητικῶς ἡ ἀπόφασις αὕτη" ἀνάγκη γὰρ ἢ ὅτι ὁμῦ πάντα χρήματα ἦν ἄπειρα καὶ πλήθει καὶ μικρός 
φαιὸν ἢ ὠχρὸν εἶναι ἣ τοιοῦτόν τι ἄλλο. ὥστε οὐκ ὀρθῶς 30 τητι" ἔδει δ᾽ εἰκεῖν ὠντὶ τῷ “ καὶ μυιρότητι" καὶ ὀλιγότητι᾽ 
ἐπιτιμῶσιν οἱ νομίζοντες ὁμοίως λέγεσθαι πάντα, ὥςε ἔσε. οὐ γὰρ ἄπειρα, ἐπεὶ τὸ ὀλίγον οὐ διὰ τὸ ἔν, ὥσπερ τοῖς 
σθαι ὑποδήματος καὶ χειρὸς μεταξὺ τὸ μήτε ὑπόδημα φασιν, ἀλλὰ διὰ τὼ δύο. ἀντίκειται δὴ τὸ ἣν καὶ τὰ 
μήτε χεῖρα, εἴπερ καὶ τὸ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακὸν τοῦ πολλὼ τὰ ἐν ἀριθμοῖς ὡς μέτρον μετρητῷ" ταῦτα δὲ ὡς 
ὠγαθὲ καὶ τῷ κακῶ, ὡς πάντων ἐσομένε τινὸς μεταξύ. ὑκ τὰ πρός τι, ὅσα μὴ καθ᾿ αὐτὰ τῶν πρός τι. διήρηται δ' 
ἀνάγκη δὲ τοῦτο συμβαίνειν. ἡ μὲν γὰρ ἀντικειμένων συ- 35 ἡμῖν ἐν ἄλλοις ὅτι διχῶς λέγεται τὼ πρός τι, τὰ μὲν ὡς 
ναπόφασίς ἐςιν ὧν ἔςι μεταξύ τι καὶ διώςημά τι πέφυ- ἐναντία, τὰ δ᾽ ὡς ἐπιςήμη πρὸς ἐπιςητόν, τῷ λέγεσθαί τι 

2. ὅμως Ἑ, ὁ μὰ Τὶ ἢ ἱκπίπτει “45. 11 7. μᾶλλον ἢ τῷ ΕΤ. ἢ 8. ὥστ᾽ ἰν πλ. ΕΤ. ἢ ἢ ἐν δί Ε. Π 9. ἅμα οἵα «45. ἢ ἂν αὐὰ Ε 1 
40. βοήθεια ΑὉ.}} 12, φαῤεται καὶ μεγάλε καὶ Τ. 1 43. δὲ ὑδεμία μεταξὺ “445. Π 15. αὕτη «45, ΠΠ μεταξύ] μεταξύ τινος ὅσα ἘΤ. " 16. 
ὡς οἵπ ἘΠ, 1] 20. τρία ὕ. ςέρησις Τ᾿ ἢ 23. ἃ μοϑὶ δὲ αἀὰ ,422, ἢ 24. μήτε κακὸν μήτ᾽ ὠγαϑὸν ΓΤ. ἢ 28. ὁ ΕἾ. τὰ χρώματα οἵ 
“44... 1 30. ἄλλο] ἄλλο ὡρισμένον «45, ἢ 341. ἔσεσθαι] λέγεσθαι ὃς Ἑ. ἢ 33. ἐπείπερ 45. ἢ, 84. τὸ οπι “42. 

ἃ, ἀντίκενται ἘΤ. ἢ 17. καὶ τὰ] κατὰ τὰ Ε,, κατὰ Τ' [Π 8. διπλάσια οτχ ΕΤ. ᾿ 9. καὶ πρὸς τὸ “δ. αὶ 0. ἔτι εἰ ὡς ΕΤ. ἷ 11. 
καὶ τὸ ὀλίγον Τ᾿ || 42. ὦ] ἐπὶ Ε΄). Π 13. ἀορίςξω Τ' ἢ τι τι ἴςαι ΚΕ, τι ἴςιν Τ' 15. μέν πωξῇ] μὲν ὡς ΕΤ. |[ 18. ἢ δηία ἁπλῶς 0Πλ 
45." 19. καὶ ογτὰ Τ. 1 21. λενκά] λευκόν Τ᾿ ἢ 23. λέγεται] λέγεται πολλά “45, 1} ἕκαςος ὃ ἀριθμὸς Ἀ. ὃ ἂν ΕΤ. Υ 28. καὶ οἷ Κὶ 
ΤΡ, κ᾿ 32. δὲ Τ. ἢ ἢν -- 38. ἀριθμοῖς] ἣν τοῖς πολλοῖς ΕΤ. ἵ 33. ταῦτα] τὰ ἘΤ. 1] 34. ὅσκ --- τι ογὰ «45, ἢ διήρηται -- 35. τι 012 
Τ᾿ ᾿ὶ 36. τῶ] τὸ Τ. 
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ἄλλο πρὸς αὐτό, τὸ δὲ ὃν ἔλαττον εἶναι τινός, οἷον τοῖν ἐπιςήμης καὶ ἐπιστητὰ μεταξύ; ἀλλὰ μεγάλε καὶ μικρᾷ. 

δυοῖν, ὀθὲν κωλύει" οὐ γὰρ εἰ ἔλαττον καὶ ὀλίγον, τὸ δὲ εἰ δ᾽ ἐξὶν ἐν ταὐτῷ γύρει τὼ μεταξύ, ὥσπερ δέδεικται, καὶ 
τλῆθος οἷον γένος ἐςὶ τῷ ἀριθμϑ' ἔςι γὰρ ὠριθμὸς πλῆθος μεταξὺ ἐναντίων, ἀνάγκη αὐτὰ συγκεῖσθαι ἐ ἐκ τούτων τῶν 

δὶ μετρητόν. καὶ ἀντίκαιταί πως τὸ ἣν καὶ ἀριθμός, ἐχ ὡς ἐναντίων. ἢ γὰρ ἔσται τι γένος αὐτῶν ἢ οὐθώ. καὶ εἰ μὲν 

δναντίον, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἴρηται τῶν πρός τι ἔνια" ἢ γὼρ μέ: 5, γένος ἔςιαι ὕτως ὥς’ εἶναι πρότερόν τι τῶν ἐναντίων, αἱ δὶα» 
τρῦν, τὸ δὲ μετρητόν, ταύτῃ ἀντίκειται. διὸ ὁ πᾶν ὃ ἀν ἧ φοραὶ πρότεραι ἐναντίαι ἔσονται αἱ ποιήσασαι τὰ ἐναντία, 

ἦν ἀριθμός ἐςιν, οἷον εἴ τι ἀδιαίρετόν ἐςτιν. ὁμοίως δὲ λε- εἴδη ὡς γένες" ἐκ γὰρ τῇ γένες καὶ τῶν διαφορῶν τὰ εἴδη. 
γυμώη ἡ ἐπιξήμη πρὸς τὲ ἐπιςητὸν ὑχ ὁμοίως, ἀποδίδωσιν" οἷον εἰ τὸ λευκὸν καὶ μέλαν ἐναντία, ἔς δὲ τὸ μὲν διακρι- 

δίξμε μὲν γὰρ ἂν μέτρον ἡ ἐπιςήμη εἶναι, τὸ δ᾽ ἐπιςητὸν τικὲν χρῶμα τὸ δὲ συγκριτοιὸν χρῶμα, αὗται αἱ ἱ διαφοραὶ 
τὸ Μετρόμενον, συμβαίνει δ᾽ ἐπιςήμον μὲν πᾶσαν ἐκιςητὸν το τὸ διακριτικὸν καὶ συγκριτικὸν πρέτεραι' ὥςε ταῦτα ἐναν-- 
ναι, τὸ δ᾽ ἐπιςητὸν μὴ πὰν ἐκιςήμην, ὅτι τρόπον τινὼ ἡ τία ἀλλήλοις πρότερα. ἀλλὰ μὴν τά γ᾽ ἐναντίως διαφέ- 

ἐχιστήμη μετρεῖται τῷ ἐπκιστητῷ, τὸ δὲ πλῆθος οὔτε τῷ ροντα μᾶλλον ἐναντία, καὶ τὰ λοιπὰ καὶ τὰ μεταξὺ ἐκ 
ἐλίγῳ ἐναντίον, ἀλλὰ τύτῳ μὲν τὸ πολιὴὺ ὡς ὑπερέχον πλῆ- τοῦ γώυς ἔςιαι καὶ τῶν διαφορῶν" οἷον ὅσα χρώματα τοῦ 
ἂς ὑπερεχομένῳ πλήθει, ὅτε τῷ ἑνὶ πάντως" ἀλλὰ τὸ μὲν λευκῦ καὶ μέλανός ἐςι μεταξύ, ταῦτα δεῖ ἐκ τῷ γέυς λέ- 
ὥστερ εἴρηται, ὅτι διαιρετὸν τὸ δ᾽ ἀδιαίρετον, τὸ δ᾽ ὡς ις γεσθαι (ἔστι δὲ γένος τὸ χρῶμα) καὶ ἐκ διαφορῶν τινῶν. 
τρός τι, ὥσπερ ἡ ἐπιςήμη ἐκιςητῷ ἐὰν ἦ ἀριθμός" τὸ δ᾽ ὃν αὗται δ᾽ οὐκ ἔσονται τὼ πρῶτα ἐναντία" εἰ δὲ μή, ἕσται 
μέτρον. ἕκαστον ἢ λευκὸν ἢ μέλαν. ἕτεραι ἄρα" μεταξὺ ἄρα τῶν 

᾿Ετὲ δὲ τῶν ἐναντίων ἐνδέχεται εἶναί τι μεταζὺ καὶ πρώτων ἐναντίων αὗται ἔσονται, αἱ πρῶται δὲ διαφοραὶ τὸ 
ἐνίων ἧς ιν, ὠναΐγκη ἐκ τῶν ἐναντίων εἶναι τὰ μεταξύ" πάντα διακριτικὸν καὶ συγκριτικόν, ὥστε ταῦτα πρῶτα ζητητέον 
γὰρ τὰ μεταξὺ ἐν τῷ αὐτῷ γόώει ἐςὶ καὶ ὧν ἐςὶ μεταξύ. ἢ ὅσω ἐναντία μὴ ἐν γένει, ἐκ τίνος τὰ μεταξὺ αὐτῶν. ἀνάγκη 
μεταξὺ μὲν γὼρ ταῦτω λόγομεν εἰς ὅσα μεταβάλλειν γὰρ τὰ ἐν ταὐτῷ γῴει ἐκ τῶν ἀσυνθέτων τῷ γίνει συγκεῖ- 
ἐνάγκη πρότερον τὸ μεταβάλλον" οἷον ἀπὸ τῆς ὑπάτης ἐπὶ σθαι ἢ ὠσύνθετα εἶναι. τὰ μὲν οὖν ἐναντία ἀσύνθετα ἐξ 
τὴν νήτην εἰ μεταβαίνοι τῷ ὀλιγίςῳ, ἥξει πρότερον εἰς τὸὲὸ ἀλλήλων, ὥς" ἀρχαί" τὰ δὲ μεταξὺ ἢ πάντα ἢ οὐθέν. ἐκ 
μεταξὺ φθόγγους, καὶ ἐν χρώμασιν εἰ ἥξει ἐκ τῷ λευκοῦ δὲ τῶν ἐναντίων γίγνεταί τι, ὥς᾽ ἔς αἱ μεταβολὴ εἰς τοῦτο 

εἰς τὸ μέλαν. πρότερον ἥξει εἰς τὸ φοινικῦν καὶ φαιὸν ἢ εἰς 2ς πρὶν ἢ εἰς αὐτά ἑκατέρα γὼρ καὶ ἧττον ἔςαι καὶ μᾶλλον. 
τὸ μέλαν" ὁμιοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. μεταβάλλειν δ᾽ μεταξὺ ἄρα ἔςαι καὶ τῦτο τῶν ἐναντίων. καὶ τἄλλα ἄρα 
ζ ἄλλε γύας εἰς ἄλλο γένος οὐκ ἔςιν ἀλλ᾽ ἢ κατὰ συμ- πάντα σύνθετα τὰ μεταξύ" τὸ γὰρ τὸ μὲν μᾶλλον τῷ δ᾽ 
βιβηκός, οἷον ἐκ χρώματος εἰς σχῆμα. ἀνάγκη ἄρα τὰ ἧττον σύνθετόν πως ἐξ ἐκείνων ὧν λέγεται εἶναι τοῦ μὲν 
μεταξὺ καὶ αὐτοῖς καὶ ὧν μεταξύ εἰσιν ἐν τῷ αὐτῷ γίει μᾶλλον τῷ δ᾽ ἧττον. ἐπεὶ δ᾽ ὑκ ἔςιν ἕτερα πρότερα ὁμογενῆ 
ὧκι. ἀλλὰ μὴν πάντα γε τὰ μεταξύ ἐστιν ἀντικειμένων 3) τῶν ἐναντίων, ἅπαντ᾽ ὧν ἐκ τῶν ἐναντίων εἴη τὰ μεταξύ, 
τρῶν" ἐκ τούτων γὰρ μόνων καθ᾽ αὐτὰ ἔστι μεταβάλλειν. ὥστε καὶ τὰ κάτω πάντα, καὶ τἀναντία καὶ τὰ τρῶν 
δ ἀδύνωτον εἶναι μεταξὺ μὴ ἀντικειμένων" εἴη γὼρ ὧν ἐκ τῶν πρώτων ἐναντίων ἔσονται. ὅτι μὲν ἦν τὰ μετα ) 
μεταβολὴ καὶ μὴ ἐξ ἀντικειμένων. τῶν δ᾽ ἀντικειμένων τε ταὐτῷ γώει πάντα καὶ μεταξὺ ἐναντίων καὶ ὀύγκειται 
ἀντιφάσεως μὲν ὑκ ἔςι μεταξύ" τῦτο γάρ ἐςιν ἀντίφασις, ἐκ τῶν ἐναντίων ἅπαντα, δῆλον. 
ἀντίθεσις ἧς ὁτωῦν θάτερον μόριον πάρεςιν, ὑκ ἐχύσης ἀθὲν 35 Τὸ δ᾽ ἕτερον τῷ εἴδει τινός τι ἕτερόν ἐςι, καὶ δεῖ τῦτοϑ 
βεαζύ. τῶν δὲ λοιπῶν τὰ μὲν πρός τι, τὼ δὲ ςέρησις, τὰ ἀμφοῖν ὑπάρχειν" οἷον εἰ ζῷον ἕτερον τῷ εἴδει, ἄμφω ζῷα. 
δ᾽ δαντία ἐς. τῶν δὲ πρός τι σα μὴ ἐναντία, οὐκ ἔχει ἀνάγκη ἄρα ἐν γίνει τῷ αὐτῷ εἶναι τὰ ἕτερα τῷ εἴδει. τὸ 
βεταζύ, αἴτιον δ᾽ ὅτι οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ γώει ἐστίν. τί γὰρ γὰρ τοιοῦτον γῴος καλῶ, ᾧ ἄμφω ἐν ταὐτὸ λέγεται, μὴ 

Ἰ 

8. εῶν ὡς γίως ΕΤΤΆ. ἢ ἃ, ὡξῇ ὦ Τ΄ ἢ 10. ἐπικητὸνῖ ἐκιςητὴν Χ45.. Π 13. τῦτο Τ. ἢ 144: ὑπ. τῷ πλόϑει Τ᾿ ἢ μὴ μὲν ἣν “24. ἢ 
15. δ᾽ ῥυίυβ οπῦ Ε. {π18. τι οαι ΤΑ", ἢ 19. τὰ οἷα Τ' ἢ 21. ὅσα] ἃ Τ. ἢ 22. πρότερον ἀνάγκη ἘΤ. || 23. ἐλιγίςῳ λόγω ἥξει 

ΕΤ. ἃ 29. καὶ ἀηῖθ αὑτοῖς οτχ .4. ἢ 31. μόνον “15, ἢ 37. ἔχει τὼ μεταξύ Ε. 
6. πρότερον ΕἼΤ. ᾿ἱ 7. γένς. ἰχ θη. εἰ Τ΄ ᾿ 8. τἀναντία ΕΤ. 1 40. ὥςε -- 11. πρότερα οἵα Τ΄ ἢ 11. πρότερον Ε΄. Π 13. χρώ- 

ματὸᾳ Τ᾿ ἃ 14. δὴ ἔκ τε τῇ Τ. ἢ 17, ἄρα δηϊὰ τῶν οὐχ 7Τ. ἢ 18. δ] 28 καὶ χωρὶς τοῦ δέ συνδέσμου, ἴα στίζωμεν μέχρι τοῦ διαφοραί 
τεγρο ἈΚ. ἢ 49. συγκριτικόν καὶ ὦστε Τ᾿ ἡ 91, τὰ οπι Τ. ἢ 28. πῶς δ᾽ ἐξ Τ' Π 29. δ᾽ ὑκ] ἦν ἐκ Ε. ἢ) 834. κώντα ΕΥΤ. ἢ 317. ἐμ 
χαὶ ἢ, ἢ 38, τοιοῦτο Ἐ. ἢ ὃ ΕΥ. ὸ 
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κατὼ συμβεβηκὸς ἔχον διαφοράν, εἶθ᾽ ὡς ὕλη ὃν εἴτ᾽ ἄλ- τὸ μὲν λόγος τὸ δ᾽ ὕλη, ὅσαι μὲν ἐν τῷ λόγῳ εἰσὶν ἐγαν- 
λως. ὁ μόνον γὰρ δεῖ τὸ κοινὸν ὑπάρχειν, οἷον ἄμφω ζῷα, τιότητες εἴδει ποίῶσι δια φοράν, ὅσαι δ᾽ ἐν τῷ συνειλημμόῳ 
ἀλλὰ καὶ ἕτερον ἑκατέρῳ τοῦτο αὐτὸ τὸ ζῷον, οἷον τὸ μὲν τῇ ὕλῃ οὐ ποιῦσιν. διὸ ἀνθρώπου λευκότης ὁ ποιεῖ ἐδὲ με- 
» Ἂν Ψ ν Ὁ» ᾿ »»φΦ ᾽ ΄ ,ὔ Δ » “» Ὡ ᾽ νΝ ᾿ Ν 
ἵππον τὸ δὲ ἄνθρωπον. διὰ τῦτο τὸ κοινὸν ἕτερον ἀλλήλων λανία, ὑδὲ τῷ λευκῷ ἀνθρώπου ἐςὶ διαφορὼ κατ᾽ εἶδος πρὲς 
ἐςὶ τῷ εἴδει. ἔςαι δὴ καθ' αὐτὰ τὸ μὲν τοιονδὶ ζῷον τὸ δὲ 5 μέλανα ἄνθρωπον, οὐδ᾽ ἂν ὄνομα ἕν τεθῇ. ὡς ὕλη γὰρ ὑ 

΄ΦὉ Ν ΡΨ Ν ΝΥ » » Υ ν Υ͂ » - ν, εὖῦ ᾿ ᾽ ΄ . τοιονδὶ, οἷον τὸ μὲν ἵππος τὸ δ᾽ ἀνόρωπος. ἀνάγκη ἄρα τὴν ἄνθρωπος, ὁ ποιεῖ δὲ διαφορὰν ἡ ὕλη" οὐκ ἀνθρώπου γὰρ 
διαφορὰν ταύτην ἑτερότητα τῷ γένες εἶναι. λέγω γὰρ γένες εἴδη εἰσὶν οἱ ἄνθρωποι διὰ τῦτο, καίτοι ἕτεραι αἱ σάρχες καὶ 
διαφορὼν ἑτερότητα ἢ ἕτερον ποιεῖ τοῦτο αὐτό, ἐναντίωσις τὰ ὀς ἃ ἐξ ὧν ὅδε καὶ ὅδε" ἀλλὰ τὸ σύνολον ἕτερον μέν, εἶδα 

΄ὔ Ψ Υ̓ - λ ) » » ν᾿ -“ , δ᾽ ν᾿, μ ᾽ “Μ κ, ,» ΨΚ ᾽ ,ὔ ὁ δ᾽ τοίνυν ἔςαι αὕτη. δῆλον δὲ καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς. πάντα δ᾽ ὑχ ἕτερον, ὅτι ἐν τῷ Χόγῳ ὅκ ἔςιν ἐναντίωσις" τῦτο 
γὰρ διαιρεῖται τοῖς ἀντικειμένοις, καὶ ὅτι τἀναντία ἐν ταὐτῷ ιο ἐςὶ τὸ ἔσχατον ὥτομον. ὁ δὲ Καλλίας ἐςὶν ὁ λόγος μετὼ 
γώει, δέδεικται" ἡ γὰρ ἐναντιότης ἦν διαφορὰ τελεία. ἡ τῆς ὕλης" καὶ ὁ λευκὸς δὴ ἄνθρωπος ὅτι Ἰαλλίας λευκύς' 

δὲ διαφορὰ ἡ εἴδει πᾶσα τινός τι ὥστε τοῦτο τὸ αὐτό τε κατὰ συμβεβηκὸς ὄν ὁ ἄνθρωπος λευκός. οὐδὲ χαλχῦς δὲ 
καὶ γένος ἐπ᾿ ἀμφοῖν. διὸ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ συςοιχίᾳ πάντα κύκλος καὶ ξύλινος, ἀδὲ τρίγωνον χαλκῦν καὶ κύκλος ζ- 
τὰ ἐναντία τῆς κατηγορίας, ὅσα εἴδει διάφορα καὶ μὴ γένει, λινος, οὐ διὰ τὴν ὕλην εἴδει διαφέρουσιν, ἀλλ᾽ ὅτι ἐν τῷ 
ἕτερά τε ἀλλήλων μάλιστα" τελεία γὰρ ἡ διαφοραί, καὶ ι5 λόγῳ ἕνεςιν ἐναντίωσις. πότερον δ᾽ ἡ ὕλη ὁ ποιεῖ ἕτερα τῷ 

" ῳ γὼ λι, 5. οἷν ᾿ ἤρα δὶ » ΄,»,»» ἴδ ν ὕ ἑκέ ἡ - ἢ. διὰ τί γὰρ ὁδὶ ὁ ἅμα ἀλλήλοις ὁ γίγνεται. ἡ ἄρα διαφορὼ ἐναντίωσίς ἐςιν. εἴδει, οὖσωώ πως ἑτέρα, ἢ ἔςιν ὡς ποιεῖ; διὼ τί γὰρ ὁδὶ ὁ 
τοῦτο. ἄρα ἐςὶ τὸ ἑτέροις εἶναι τῷ εἴδει, τὸ ἐν ταὐτῷ γένει ἵππος τουδὶ ἀνθρώπου ἕτερος τῷ εἴδει; καΐτοι σὺν τῇ ὕλῃ 
΄ ᾽ , ἕ γ Υ ,Ν » “ ἃς ἃ ,νἋ« λον ᾽ » , ᾿ ,ὔ : καὶ ἵντα ἐναντίωσιν ἔχειν ἄτομα ὄντα. ταὐτὰ δὲ τῷ εἶδει, ὅσα οἱ λόγοι αὐτῶν. ἢ ὅτι ἔνεςιν ἐν τῷ λόγῳ ἐναντίωσις; 
μὴ ἔχει ἐναντίωσιν ἄτομα ὄντα" ἐν γὰρ τῇ διαιρέσει καὶ γὰρ τοῦ λευκῷ ἀνθρώπου καὶ μέλανος ἴππου. καὶ ἔς! γι 

- ᾿ 5 ἢ ς γ ἐν τοῖς μεταξὺ γίγνονται ἐναντιώσεις πρὶν εἰς τὰ ἄτομα Ὁ εἴδει, ἀλλ᾽ ὁχ ἢ ὁ μὲν λευκὸς ὁ δὲ μέλας, ἐπεὶ καὶ εἰ ἄμφω 
ἐλθεῖν. ὥςε φανερὸν ὅτι πρὸς τὸ καλόμενον ὃν γένος οὔτε λευκὼ ἦν, ὅμως ἂν ἦν εἴδει ἕτερα. τὸ δὲ ἄρρεν καὶ δῆλν 

᾽ » ᾽ “,“ε “᾿Ἅ“ “ . ᾽ Σ ταὐτὸν ὅτε ἕτερον τῷ εἴδει ἀθέν ἐς: τῶν ὡς γένος εἰδῶν προ- τῷ Τῴον οἰκεῖα μὲν πάθη, ἀλλ᾽ ἀ κατὼ τὴν ὑσίαν ἀλλ᾽ δ 
« » “ » Δ γ 

σηκόντων" ἡ γὰρ ὕλη ὠποφάσει δηλῦται, τὸ δὲ γένος ὕλη τῇ ὕλῃ καὶ τῷ σώματι. διὸ τὸ αὐτὸ σπέρμα. θῆλυ ἢ ἀρρν 
οὗ λέγεται γένος, μὴ ὡς τὸ τῶν Ἡρακλειδῶν, ἀλλ᾽ ὡς τὸ γίγνεται παθόν τι πάθος. τί μὲν ἦν ἐςὶ τὰ τῷ εἴδει ἕτερον 
ἐν τῇ φύσει, ὑδὲ πρὸς τὰ μὴ ἐν ταὐτῷ γένει, ἀλλὰ δὶοίσει 25 εἶναι, καὶ διὰ τί τὼ μὲν διαφέρει εἴδει τὼ δ᾽ ὅ,, εἴρηται. 

“ Ν 

τῷ γένει ἐκείνων, εἴδει δὲ τῶν ἐν ταὐτῷ γένει. ἐναντίωσιν ᾿Επειδὴ δὲ τὼ ἐναντία, ἕτερα τῷ εἴδει, τὸ δὲ φθαρτὸν 1ῦ 
γὰρ ἀνάγκη εἶναι τὴν διαφορὰν ἵ διαφέρει εἴδει" αὕτη δ᾽ καὶ τὸ ἄφθαρτον ἐναντία (στέρησις γὰρ ἀδυναμία διωρ- 

-“ -“Ἢ Α 

ὑπάρχει τοῖς ἐν ταὐτῷ γένει ὅσι μόνοις. σμέη), ἀνάγκη ἕτερον εἶαι τῷ γώει τὸ φθαρτὸν καὶ τὸ 
᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν τις διὰ τί γυνὴ ἀνδρὸς ὑκ εἴδει διω- ἄφθαρτον. νῦν μὲν οὖν ἐπ᾽ αὐτῶν εἰρήκαμεν τῶν καθόλου 

φέρει, ἐναντίν τῷ θήλεος καὶ τῷ ἄρρενος ὄντος, τὴς δὲ δια- 30 ὀνομάτων, ὥςε δόξειεν ἂν οὐκ ἀναγκαῖον εἶναι ὁτιοῦν ἀφ’ 
φυρᾶς ἐναντιώσεως" οὐδὲ ζῷον θῆλυ καὶ ἄρρεν ἕτερον τῷ θαρτον καὶ φθαρτὸν ἕτερα εἶναι τῷ εἴδει, ὥσπερ ὀδὲ λευκὸν 
εἴδει, καίτοι καθ' αὐτὸ τῷ ζῴν αὕτη ἡ διαφορὰ καὶ ἀχ ὡς' καὶ μέλαν. τὸ γὰρ αὐτὸ ἐνδέχεται εἶναι καὶ ἅμα, ἐὰν ἢ 
λευκότης ἢ μελανία, ὠλλ᾽ ἢ ζῷον καὶ τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρ- τῶν καθόλε, ὥσπερ ὁ ἄνθρωπος εἴη ὧν καὶ λευκὸς καὶ μέ 
ρεν ὑπάρχει. ἔςι δ᾽ ἡ ἀπορία αὕτη σχεδὸν ἡ αὐτὴ καὶ διὰ λας, καὶ τῶν καθ᾽ ἕκαστον" εἴη γὰρ ἀν μὴ ἅμα ὁ αὐτὸς 
τί ἡ μὲν ποιεῖ τῷ εἴδει ἕτερα, ἐναντίωσις, ἡ δ᾽ οὖ, οἷον τὸ 35 λευκὸς καὶ μέλας. καίτοι ἐναντίον τὸ λευκὸν τῷ μέλαν» 
πεζὸν καὶ τὸ πτερωτόν, λευκότης “δὲ καὶ μελανία ἧ. ἢ ὅτι ἀλλὰ τῶν ἐναντίων τὰ μὲν κατὰ συμβεβηκὸς ὑπάρχει 

τὰ μὲν οἰκεῖα πάθη τῷ γένους, τὰ δ᾽ ἧττον; καὶ ἐπειδή ἐξι ἐνίοις, οἷον καὶ τὰ νῦν εἰρημένα καὶ ἄλλα πολλώ, τὼ ὃ 

1. εἴτ᾿} εἴθ᾽ ὡς δι ἢ 4, διὸ “45, 1 5. αὑτὸ ΕΤ. [1 τοιονδὶ] τοῖον τὸ Τ. ᾿ 6. ἀνώγκη --- Ἴ. εἶναι οἵα Τ΄ ἢ 9. καὶ οτα “4. ἢ 11. 
43. καὶ οὕτως" ἡ δὶ διαφορὰ ἡ τέλειος τιγός τι Ἐ. 17. ἄρα] γὰρ ἘΤ. || τὸ ἢ] τῷ ἐν Τ΄ ᾿ 18. ταὐτὰ -- 19. ὅντα, ογτὰ Τ΄ [[ 24. ἣν οἵὩ 

ἘΠῚ 22. προσηκόντως Ἐ. ἢ 24, 9] ὃ ΤΑ". 11 τὸ αἰϊογυαπι οπι ΕΖ. ἢ" 36. ἐκεῖνα 45. ἢ} τῶν] τὰ ΤΑ", 11 217. διαφέρειν Τ. [ 29. τα 
οπι Τ. ἰϊ ἀνδρὸς γυνὴ “45, 11 32. αὐτὰ “4Ὁ. ΠΠ ὡς ἡ λευκότης «4᾽, ἢ 37. καὶ] κ᾿; Ε, οτὰ Τ. 

6. οὐκ] οὐδὲν «45. }} 7. εἴδει Τί ὕλη «45. ἢ 40. τὸ οἷα ΕΤ. ᾿ 12. λευκός οπι “45. ΠΠ οὐδ᾽ ὁ χ. ἘΕΤ. ἢ 13. ξύλινος κύκλος Τ' ἢ 15. 
ὁ οαχ ΕΤ. ᾿ 16. πως} ἁπλῶς τα Ἐ. [ἑτέρα οπι Τ' εἰ ργ Ε. ᾿ ὅδε 45. 1 19. μέλανος οἵα «4. ᾿ 24. τί] ὅτι ἘΞ 26. δὲ ροϑὶ τ 
οι «45, 1 27. τὸ οἵὰ «45, 1} 28. τὸ ροδὶ καὶ οχα «46. ἢ 29. οὖν οἷα Τ' ἢ 80. ὡς δὲ ἘΔ. 1 38. ἂν εἢι; Τ᾿ 84. ἕκαστα Τ' 
85. καίτοι] καὶ τὸ Τ. 
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ἀδύνατον, ὧν ἐςὶ καὶ τὸ φθαρτὸν καὶ τὸ ἄφθαρτον" οὐθὲν ἡ ζητουμῴη νῦν ἐκιςήμη καὶ ἵ, περὶ δέ τινας ἑτέρας. εἰ γὰρ 
γάρ ἐςι φθαρτὸν κατὼ συμβεβηκός" τὸ μὲν γὰρ συμβεβη- περὶ ἄλλας, ἢ περὶ τὰ εἴδη εἴη ἀν ἢ περὶ τὰ μαθηματικά. 
χὸς ἐνδύχεται μὴ ὑπάρχειν, τὸ δὲ φθαρτὸν τῶν ἐξ ἀνάγκης τὼ μὲν ἦν εἴδη ὅτι οὐκ ἔςι, δῆλον. ὕμως δ᾽ ὠπορίαν ἔχει, 
ὑχαρχόντων ἐςὶν οἷς ὑπάρχει" ἢ ἔςαι ταὐτὸ καὶ ἕν φθαρ- κἀν εἶναί τις αὐτὰ θῇ, διὰ τί ποτ᾽ ὑχ ὥσπερ ἐπὶ τῶν μα- 
τὸν καὶ ἄφθαρτον, εἰ ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν αὐτῷ τὸ ς θηματικῶν, οὕτως ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὧν ἔστιν εἴδη. 
φθαρτόν. ἢ τὴν ἐσίαν ἄρα ἢ ἐν τῇ ἀσίῳ ἀνάγκη ὑπάρχειν λέγω δ᾽ ὅτι τὰ μαθηματικὰ μὲν μεταξύ τε τῶν εἰδῶν τι- 

τὸ φθαρτὸν ἑκάστῳ τῶν φθαρτῶν. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ θέασι καὶ τῶν αἰσθητῶν οἷον τρίτα τινὰ παρὰ τὰ εἴδη τε 
τοὶ τὸ ὠφθάρτα" τῶν γὼρ ἐξ ἀνάγκης ὑπαρχόντων ἄμφω. καὶ τὰ δεῦρο" τρίτος δ᾽ ἄνθρωπος ἐκ ἔςιν οὐδ᾽ ἵππος παρ᾽ 
ἢ ἄρα καὶ καθὸ πρῶτον τὸ μὲν φθαρτὸν τὸ δ᾽ ἄφθαρτον, αὐτόν τε καὶ τὸς καθ᾿ ἔκαςον. εἰ δ᾽ αὖ μή ἐςιν ὡς λέγυσι, 
ἔχει ἀντίθεσιν, ὥςε ἀνάγκη γένει ἕτερα εἶναι. φανερὸν τοῖ- 0 περὶ ποῖα, θετέον πραγματεύεσθαι τὸν μαθηματικόν; ὁ γὰρ 
γυν ὅτι ὧς ἐνδέχεται εἶναι εἴδη τοιαῦτα οἷα λέγουσί τινες’ δὴ περὶ τὼ δεῦρο" τότων γὰρ ἀθέν ἐςτιν οἷον αἱ μαθηματι- 
ἔζαι γὰρ καὶ ἄνθρωπος ὁ μὲν φθαρτὸς ὁ δ᾽ ἄφθαρτος. καὶ ζητοῦσι τῶν ἐπιςημῶν. ἐδὲ μὴν ἀερὶ τὰ μαθηματικὼ 
χαΐτοι τῷ εἴδει ταὐτὰ λέγεται εἶναι τὰ εἴδη τοῖς τισὶ καὶ ἡ ζητουμώη νῦν ἐςὶν ἐπιςήμη" χωριςὸν γὼρ αὐτῶν οὐθέν. 
ἐχ ὁμώνυμα" τὼ δὲ γώει ἕτερα πλεῖον διέςξηκεν ἢ τὰ εἴδει. ἀλλ᾽ ὑδὲ τῶν αἰσθητῶν ἀσιῶν" φθαρταὶ γάρ. ὅλως δ᾽ ὠπο- 

45 ρήσειέ τις ὧν πρίας ἐςὶν ἐκιςήμης τὸ διαπορῆσαι περὶ τῆς 

Κ. τῶν μαθηματικῶν ὕλης. ὅτε γὰρ τῆς φυσικῆς, διὰ τὸ περὶ 
τὰ ἔχοντα ἐν αὑτοῖς ἀρχὴν κινήσεως καὶ ςώσεως τὴν τοῦ 

Ὅτι μὲν ἡ σοφία περὶ ὠρχὼς ἐπιςήμη τίς ἐςι, δῆλον φυαικῶ πᾶσαν εἶναι πρωγματείαν, ὀδὲ μὴν τῆς σκοπούσης 
ας, ἀδῳ 4 8. ἂν , Ν  Φ ΑΝ ὦν Ψ ᾽ ᾿ Ὡ ᾽ ΄ Ν γΝ »ν ν ἐς τῶν πρώτων ἐν οἷς διηπόρηται πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν ἄλλων περὶ ἀποδείξεώς τε καὶ ἐπιςήμης᾽" περὶ γὼρ αὐτὸ τῦτο τὸ 
ἐρημένα περὶ τῶν ἀρχῶν" ἀπορήσειε δ᾽ ὧν τις πότερον μίαν 9 γένος τὴν ζήτησιν ποιεῖται. λείπεται τοίνυν τὴν προκειμένην 

ὑτολαβεῖν εἶναι δεῖ τὴν σοφίαν ἐπιςήμην ἢ πολλάς. εἰ μὲν 

γὰρ μίαν, μυΐα γ᾽ ἐςὶν ἀεὶ τῶν ἐναντίων" αἱ δ᾽ ἀρχαὶ οὐκ 
ὑαντίαι. εἰ δὲ μὴ μία, ποίως δεῖ θεῖναι ταύτας; ἔτι τὰς 
ἀτοδεικτικὰς ἀρχὰς θεωρῆσαι μιῶς ἢ πλείονων; εἰ μὲν γὰρ 

φιλοσοφίαν περὶ αὐτῶν τὴν σκέψιν ποιεῖσθαι. δια πορήσειε 
δ᾽ ἄν τις εἰ δεῖ θεῖναι τὴν ζητουμένην ἐπιστήμην περὶ τὰς 
ὠρχὼς τὼ καλόμενα ὑπό τινων ςοιχαῖα" ταῦτω δὲ πάντες 
ἐνυπάρχοντα τοῖς συνθέτοις τιθέασιν. μᾶλλον δ᾽ ἂν δύξειε 

μιᾶς, τί μᾶλιλον ταύτης ἢ ὁποιασῦν; εἰ δὲ πλειόνων, ποίας γ9 τῶν καθόλου δεῖν εἶναι τὴν ζητουμένην ἐπιςήμην᾽ πᾶς γὰρ 
,ἷ Ἄ γ 

δῖ ταύτας θεῖναι; ἔτι πότερον πασῶν τῶν οὐσιῶν ἢ οὖ; εἰ 
Α 

μὲν γὰρ μὴ πασῶν, ποίων χαλεκὸν ἀποδῶναι" εἰ δὲ πα- 
σῶν μία, ἄδηλον πῶς ἐνδέχεται πλειόνων τὴν αὐτὴν ἐπι- 

, ω ὔ Α ε » Ἷ ἂ Ν 
στήμην εἶναι. ἔτι πότερον περὶ τὰς οὐσίας μόνον ἢ καὶ τὼ 

λόγος καὶ πᾶσα ἐπιςήμη τῶν καθόλε καὶ ὁ τῶν ἐσχάτων, 
»-“ »“ “ » ἃ 

ὥς εἴη ὧν οὕτω τῶν πρώτων γενῶν. ταῦτα δὲ γίγνοιτ᾽ ὧν 
τό τε ὃν καὶ τὸ ὦ" ταῦτα γὰρ μάλιστ᾽ ὧν ὑποληφθεῖη 

ΗΜ , ΄. ᾽ - ) δὶ Ν 
περιέχειν τὼ ὄντω πάντα καὶ μάλιςα ἀρχαῖς ἐοικέναι διῶ 

συμβεβηκότα ὠπόδειξίς ἐςιν; εἰ γὰρ περί γε τὰ συμβεβη- 3. τὸ εἶναι πρῶτα τῇ φύσει" φθαρέντων γὰρ αὐτῶν συναναι- 
κότα ὠπόδειξίς ἐςιν, περὶ τὰς ὑσίας οὐκ ἔςιν. εἶ δ᾽ ἑτέρα, ρεῖται καὶ τὰ λοιπά" πάντα γὸὼρ ὃν καὶ ὦ. ἧ δὲ τὰς διω- 
τίς ἑκατέρα καὶ ποτέρα σοφία; ἡ μὲν γὰρ ἀποδεικτικὴ σο- φορὰς αὐτῶν ἀνάγκη μετέχειν εἰ θήσει τις αὐτὼ γένη, 
φία ἡ περὶ τὰ συμβεβηκότα, ἡ δὲ περὶ τὰ πρῶτα ἡ τῶν διαφορὼ δ᾽ ὑδεμία τὸ γώους μετέχει, ταύτῃ δ᾽ ὧκ ἂν δό- 
ὑσιῶν, ἀλλ᾽ ὑδὲ περὶ τὼς ἐν τοῖς φυσικοῖς εἰρημένας αἰτίας ἔειε δεῖν αὐτὰ τιθέναι γῴη οὐδ᾽ ἀρχάς. ἔτι δ᾽ εἰ μῶλλον 
τὴν ζητουμένην. ἐπιςήμην θετέον. ὅτε γὰρ περὶ τὸ Ὁ ἕνεκεν" ὃς ἀρχὴ τὸ ὠπλύςερον τῷ ἧττον τοιούτου, τὰ δ᾽ ἔσχχατα τῶν 
τοῦτον γὰρ τὠγαθόν, τῦτο δ᾽ ἐν τοῖς πραριτοῖς ὑπάρχει καὶ 
τοῖς ἦσιν ἐν κινήσει" καὶ τῦτο πρῶτον κινεῖ (τοίξτον γὰρ τὸ 
τέλος), τὸ δὲ πρῶτον κινῆσαν ἀκ ἔς!ν ἐν τοῖς ὠκινήτοις, ὅλως 

δ᾽ ἀπορίαν ἔχει πότερόν ποτε περὶ τὰς αἰσθητὼς ὑσίας ἐςὶν 

ἐκ τοῦ γένους ἁπλύςερα τῶν γενῶν (ἄτομα γάρ), τὼ γώη 
δ᾽ εἰς εἴδη πλείω καὶ διαφέροντα διαιρεῖται, μᾶλλον ἂν 
ἀρχὴ δόξειεν εἶναι τὰ εἴδη τῶν γενῶν. ἧ δὲ συναναιρεῖται 
τοῖς γώεσι τὼ εἴδη, τὰ γώη ταῖς ἀρχαῖς ἔοικε μᾶλλον" 

ἡ, καὶ οπὰ «40, Π 7. ὁ αὐτὸς δὲ 45, ἢ 10. γύη Τ᾿ Π 12. καὶ οαλ ΕἼ. 1 14. γένη ἕτερα εἴδη πλεῖον ΤΆ 18. τις οὰ ΕΤ. 

22. 1] δ᾽ ΧΤ. 1 26. τιθίναι 45, 1 28. πῶς] ἀποδῦναι πῶς Τ' ἢ 30. ἀπόδειξις ἐξῷ αἀὰ ΖΕ. γε οτὰ ἜΤ. [ἰ 31. περὶ δὲ τὰς Τ' [} 

38, ἡ δία χερὶ οπὶ “40. Π| ἡ τῶν] ὶ τῶν Τ᾿ ἢ 35. ἐπιζητουμένην ΕΤΑδ, ἢ Ὁ ἕνεκεν] ἔνεκεν τινὸς ΔΕ), ἢ 86. πρακτικοῖς 4Ὁ, 
8. διότι οἱ ὅλως “46, } 6. τε οἵὰ ΕΖ. 1 7. τρίτα] τρόπον Τ, 9. ἕκαςα ΕΤ. ἡ 41. ζητοῦσιν αἱ μαθηματικαὶ «45. 1 15. ἂν τις 

ἘΝ οτὰ ἄν Τ' εἰ ρν Ε. ᾿ὶ 11. ἔχοντα} ἔσχατα Τ΄ ὃ ἑκυτοῖς «4, 1:19. περὶ δῖα ἀπο, Ὁταὰ 7 ἅ 31. αὐτῆς Τ' ἡ 27. γίγνοιντ᾽ Ἑ. ἢ 
51. καὶ οἵα 7. ἵ πᾶν 4᾽, 11] 86. γϑει Τ. ἢ 37. εἴδη οτά Τ. || 38. συναιρεῖται 4, 



1060 ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Κ. 

ἀρχὴ γὼρ τὸ συναναιρῶν. τὰ μὲν οὖν τὴν ὠπορίαν ἔχοντα μὲν εἰ μὴ τόδε τι καὶ ὑσίαν ἑκάτερον αὐτῶν σημαίνει, τῶς 
ταῦτα, καὶ τοιαῦτ᾽ ἐςὶν ἕτερα. ἔσονται χωριςαὶ καὶ καθ᾽ αὐτάς; τοιαύτας δὲ ζητῶμεν τὰς 

2 ἝΝι πότερον δεῖ τιθέναι τι καρὰ τὰ καθ᾽ ἕκαςᾳ ἢ ὕ, ἀϊδίες τε καὶ πρώτας ἀρχάς. εἴ γε μὴν τόδε τι καὶ ὑπτίαν 

ἀλλὰ τότων ἡ Ἰυητουμόη ἐπιςήμη, ἀλλὰ ταῦτα ἄπειρα. ἑκάτερον αὐτῶν δηλοῖ, πάντ᾽ ἐστὶν οὐσίαι τὰ ὄντα' κατὰ 
τά γε μὴν παρὰ τὰ καθ᾿ ἕκαστα γένη ἢ εἴδη ἐστίν" ἀλλ᾽ 5 πάντων γὼρ τὸ ὃν κατηγορεῖται, κατ᾽ ἐνίων δὲ καὶ τὸ ἦν, 
οὐδετέρου τότων ἡ ζυτουμένη νῦν ἐπιςήμη. διότι γὰρ ἀδύ- ἀσίαν δ᾽ εἶγωι πάντα τὰ ὄντα ψεῦδος. ἔτι δὲ τοῖς τὴν πρώ- 

νατον τοῦτ᾽, εἴρηται. καὶ γὰρ ὅλως ἀπορίαν ἔχει πότερον τὴν ἀρχὴν τὸ ὃν λέγουσι καὶ τῦτ᾽ ὑσίαν, ἐκ δὲ τῷ ἑνὸς καὶ 
δεῖ τινὰ ὑπολαβεῖν ὑσίαν εἶναι χωριςὴν παρὰ τὰς αἰσϑητὼς τῆς ὕλης τὸν ἀριθμὸν γεννῶσι πρῶτον, καὶ τοῦτον οὐσίαν 
ἐσίας καὶ τὰς δεῦρο, ἢ οὔ, ἀλλὰ ταῦτ᾽ εἶναι τὼ ὄντα καὶ φάσκυσιν εἶναι, πῶς ἐνδέχεται τὸ λεγόμενον ἀληθὲς ἐδαι: 

περὶ ταῦτα τὴν σοφίαν ὑπάρχειν. ζητεῖν μὲν γὼρ ἐοίκαμεν τὸ τὴν γὰρ δυάδα καὶ τῶν λοιπῶν ἕἔκαςον ὠριθμῶν τῶν συ»- 

ἄλλην τινά, καὶ τὸ προκείμενον τοῦτ᾽ ἐςὶν ἡμῖν, λέγω δὲ θέτων πῶς ἂν δεῖ νοῆσαι; περὶ τότου γὰρ ὅτε λέγυσιν ὑδὲν 

τὸ ἰδεῖν εἴ τι χωριςὃν καθ᾿ αὐτὸ καὶ μηδενὶ τῶν αἰσθητῶν ὅτε ῥάδιον εἰκεῖν. εἴ γε μὴν γραμμὰς ἢ τὰ τότων ἐχίύμενα 
ὑπάρχον. ἔτι δ᾽ εἰ παρὰ τὰς αἰσθητὰς ὑσίας ἔς! τις ἑτῴα (λέγω δ᾽ ἐπιφανείας τὰς πρώτας) θήσει τις ἀρχάς, ταῦτα 
οὐσία, παρὰ ποίας τῶν αἰσθητῶν δεῖ τιθέναι ταύτην εἶναι; δ᾽ ὑκ εἰσὶν ἐσίαι χωρις αἴ, τομαὶ δὲ καὶ διαιρέσεις αἱ μὲ 
τί γὰρ μῶλλον παρὰ τοὺς ἀνθρώπους ἢ τὸς ἵππους ἢ τῶν το ἐκιφανειῶν αἱ δὲ σωμάτων, αἱ δὲ στιγμαὶ γραμμῶν, ἔτι 
ἄλλων ζῴων θήσει τις αὐτὴν ἢ καὶ τῶν ἀψύχων ὅλως; τό δὲ πέρατα τῶν αὐτῶν τούτων' πάντα δὲ ταῦτα ἐν ἄλλοις 

,γε μὲν ἴσας ταῖς αἰσθηταῖς καὶ φθαρταῖς οὐσίαις ἀϊδίους ὑπάρχει καὶ χωριςὸν ὑθέν ἐςιν. ἔτι πῶς ἀσίαν ὑπολαβῶ ὺ 

ἑτέρας κατασκεὺ ἄζειν ἐκτὸς Τῶν εὐλόγων δόξειεν ὧν πίπτειν. εἶναι δεῖ τῷ ἑνὸς καὶ σιγμῆς; ὑσίας μὲν Ὑ γὼρ πάσης γόε 
εἶ δὲ μὴ χωρις ἢ τῶν σωμάτων ἡ ζητομένη νῦν ἐςξὶν ἀρχή, ἐξι, φςιγμῆς δ᾽ οὐκ ἔς ιν" διαίρεσις γὰρ ἡ ςιγμή. παρέχει 
τνα ὧν τις ἄλλην μᾶλλον θείη τῆς ὕλης; αὕτη γι, μὴν Ὁ δ᾽ ὠπορίαν καὶ τὸ πᾶσαν μὲν ἐπιφήμην εἶναι τῶν καθόλιν 
ἐνεργείᾳ, μὲν ἐκ ἔςι, δυνάμει δ᾽ ἔς.ν. μᾶλλόν τ᾽ ἂν ἀρχὴ καὶ τῷ τοιουδί, τὴν δ᾽ ἐσίαν μὴ τῶν καθόλον εἶναι, μᾶλλιν 
κυριωτέρα ταύτης δόξειεν εἶναι τὸ εἶδος καὶ ἡ μορφή' τῶτο δὲ τόδε τι καὶ χωριςόν, ὥς" εἰ περὶ τὰς ἀρχας ἐςιν ἐπε 
δὲ φθαρτόν, ὥσθ᾽ ὅλως οὐκ ἔςιν ἄζδιος οὐσία χωριςἡ καὶ ςήμη, πῶς δεὶ τὴν ὠρχὴν ὑπολαβεῖν ἀσίαν εἶναι; ἔτι τὸ 

καθ’ αὐτήν. ἀλλ᾽ ἄτοπον" ἔοικε γὰρ καὶ ζητεῖται σχεδὸν τερον ἔςι τι παρὼ τὸ σύνολον ἢ ὅ; Ἀέγω δὲ τὴν ὕλην καὶ 
ὑπὸ τῶν χαριες των ὡς οὖσα τις ἀρχὴ καὶ ὑσία τοιαύτη" 25 τὸ μετὼ ταύτης. εἶ μὲν γὰρ μή, τά γ᾽ ἐν ὕλῃ φθαρτὰ 
πῶς γὰρ ἔςαι ταζις μή τινος ὄντος ἀϊδίου καὶ χωριςῦ καὶ πάντα. εἰ δ᾽ ἔςι τι, τὸ εἶδος ἂν εἴη καὶ ἡ μορφή, τοῦτ᾽ 
μένοντος; ἔτι δ᾽ εἴπερ ἔς! τις οὐσία καὶ ἀρχὴ τοιαύτη τὴν ὅν ἐπὶ τίνων ἐςὶ καὶ ἐπὶ τίνων ὅ, χαλεκὸν ἀφορίσαι" ἐπ᾽ 
φύσιν οἷαν νῦν ζητῦμεν, καὶ αὕτη μία πάντων καὶ ἡ αὐτὴ ἐνίων γὰρ δῆλον οὐκ ὃν Δωριςὸν τὸ εἶδος, οἷον οἰκίας. ἔτι 

τῶν ἀϊδίων τε καὶ φθαρτῶν, ὠπορίαν ἔχει διὰ τί ποτε τῆς πότερον αἱ ἀρχαὶ εἴδει ἢ ἀριθμῷ αἱ αὐταί; εἰ γὼρ ἀριθμῷ, 
αὐτῆς ἀρχὴς ὕσης τὰ μέν ἐ ἐξν ἀΐδια τῶν ὑπὸ τὴν ἀρχήν, 30 πάντ᾽ ἔςαι ταὐτά. 

τὼ δ᾽ οὐκ ἀΐδια" τοῦτο γὰρ ἄτοπον. εἰ δ᾽ ἄλλη μῶ ἐςιν Ἐκεὶ δ᾽ ἐςὶν ἡ τῇ φιλοσόφου ἐπιςήμη τῷ ὄντος ᾧ δνὸ 
ἀρχὴ τῶν φθαρτῶν ἄλλη δὲ τῶν ἀϊδίων, εἰ μὲν ἀΐδιος καὶ καθόλου καὶ οὐ κατὰ μέρος, τὸ δ᾽ ὃν πολλαχῶς καὶ οἱ 
ἡ τῶν φθαρτῶν, ὁμοίως ὠπορήσομεν" διὰ τί γὰρ ἐκ ἀϊδι καθ᾿ ἔνα Ἀέγεται τρόπον" εἰ μὲν οὖν ὁμωνύμως κατὰ ἃ 
τῆς ὠρχῆς ἴσης καὶ τὰ ὑπὸ τὴν ἀρχὴν ἀϊδια; φθαρτῆς δ᾽ κοινὸν μηθέν, ὡς ἔςιν ὑπὸ μίαν ἐπιςήμην (οὐ γὰρ ἣν γόης 
οὔσης ἄλλη τις ἀρχὴ γίγνεται ταύτης κἀκείνης ἑτέρα, καὶ 35 τῶν τοιότων), εἰ δὲ κατά τι κοινόν, εἴη ἂν ὑπὸ μίαν ἐπιςή- 
τὔτ᾽ εἰς ἄπειρον πρόεισιν. εἰ δ᾽ αὖ τις τὰς δυκόσας μάλις'ὀ μην. ἔοικε δὴ τὸν εἰρημένον λέγεσθαι τρόπον καθάπερ τί 
ἀρχὼς ἀκινήτους εἶναι, τό τε ὃν καὶ τὸ ἣν θήσει, πρῶτον τε ἰατρικὸν καὶ ὑγιεινόν" καὶ γὰρ τούτων ἑκάτερον πολλά- 

2. ἕτερα οἵα ΕΛ. ᾿| ἀ. ἐπιςήμη οἵα ΤΥ. 6. νῦν οἵὰ Τ΄ ἢ διὲ ΕΤ. ἢ 12. δεν “45. ἢ 13. περὶ Τ. ἢ ἴςι οἵὰ ΤΡ, ἢ 47. τα 1.} 

19. ἐξὶν οταὰ «45. ἢ 20. ἄλλην τις “45, [Π θείη μᾶλλον ΕΥ͂, | 28. μία, μία πάντων Τ΄ ἢ ἡ αὐτὸ] αὕτη «45. }} 834. ὑκ ἀΐδια] ὕ. καὶ 44.} 
33. ἀΐδια 45.} 834. ἀρχὴν ἐκ ἀΐδια ἘΞ, ἀΐδιον “445. 1} 36. αὖ} ἂν Τ. 

8. τε οἵὰ «45, ΠΠ ὑσίαν καὶ τόδε τι 45. αὶ 4. εἰσὶν “4᾽, 1] κατὰ] καὶ 7. ἢ 6. καὶ κὐὰ Σ΄. Π 410, ἀριθμὸν “25. ἢ 13. τις] τὸς 
Τ. ἢ 14. δ] γὰρ 45, 1} μὲν γὰρ ἐπιφανειῶν ΑἹ». ἵ 16, πέρατα οπι Τ. ἢ ἅπαντα .«(Ἑ. ἢ 47. ὑθέν ἔξιν οἵα 7. ἢ 18. καὶ τῆς ςτγμῆς 
ΤΟ α πάσες οτὰ Τ. ἢ 21. τοιοῦδε Υ. ἢ δ᾽ οἵα “45, ἢ 26. γ᾽ 8] γόη Τ΄ 1] 28. οὐκ ἄν χωριφὸν Τὶ κἂν χωριςὸν “45. ἢ 29. “γὰρ ἀμθμῶ] 
“ἂρ ἐριμμῶ δ 4. ἢ 80. κάντες εἰσὶ 7, ἢ ταῦτα ΤΑ͂Σ, τοιαῦτα Ε. ἢ 8λ. γὰρ ἂν ἣν ἡ. ἢ 86. δὲ Τ΄ ἡ 37. τε ον ““". ἢ καὶ τὸ 

ὑγιεινόν “45. 
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χῶς λέγομεν. Ἀέγεται δὲ τῦτον τὸν τρόπον ἕκαςον τῷ τὸ τῶν δὲ τὰς συμμετρίας καὶ ἀσυμμετρίας, τῶν δὲ τὸς λό- 
μὲν πρὸς τὴν ἰωτρυοὴν ἐπιςήμην ἀνάγεσθαί πως, τὸ δὲ πρὸς γονς, ἀλλ᾽ ὅμως μίαν παντων καὶ τὴν αὐτὴν τίθεμεν ἐπι- 
ὑγίμαν, τὸ δ᾽ ἄλλως, πρὸς ταὐτὸ δ᾽ ὅκαςον. ἰατρικὸς γὰρ ςήμην τὴν γεωμετρικήν), τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ἔχει καὶ περὶ 
λόγος καὶ μαχαίριον λέγεται τῷ τὸ μὲν ὠπὸ τῆς ἰατρικῆς τὸ ὄν. τὰ γὼρ τότῳ συμβεβηκότα καθ᾽ ὅσον ἐςὶν ὄν, καὶ 
ἐκιστήμης εἶναι, τὸ δὲ ταύτῃ χρήσιμον. ὁμοίως δὲ καὶ 5 τὰς ἐναντιώσεις αὐτῷ ἢ ὄν, ὑκ ἄλλης ἐπιςήμης ἢ φιλοσο- 
ὑγμινόν᾽ τὸ μὲν γὰρ ὅτι σημαντικὸν ὑγιείας, τὸ δ᾽ ὅτι ποιη- φίας θεωρῆσαι, τῇ φυσικῇ μὲν γὼρ οὐχ, ἢ ὄντα, μᾶλλον 
τριόν, ὁ δ᾽ αὐτὸς τρόπος καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν, τὸν αὐλὸν δ᾽ ἦ κινήσεως μετέχει, τὴν θεωρίαν τις ἀπονείμειεν ὧν. 
δὴ τρόπον καὶ τὸ ὃν ὦπαν λέγεται" τῷ γὰρ τῇ ὄντος ἢ ὃν γε μὴν διαλεκτροὴ καὶ ἡ σοφιςικὴ τῶν συμβεβηκότων μέν 
τάβος ἃ ἕξις ἢ διάθεσις ἢ κϑησις ἢ τῶν ἄλλων τι τῶν τοιός εἰσι τοῖς ὄσιν, ἐχ ἧ δ᾽ ὄντα, ὑδὲ περὶ τὸ ὃν αὐτὸ καθ᾽ ὅσον 
τῶν ἐδαι λέγεται ἕκαστον αὐγῶν ὄν. ἐπεὶ δὲ παντὸς τοῦ ( ὄν ἐςιν. ὥς ε λείπεται τὸν φιλοσόφον, καθ᾽ ὅσον ὄντ᾽ ἐστίν, 
ἧντος πρὸς ἕν τι καὶ κοινὸν ἡ ἀναγωγὴ γίγνεται, καὶ τῶν εἶναι κερὶ τὰ λεχβέντω. θεωρητικόν. ἐπεὶ δὲ τό τε ἐν ἅπαν 
ἐναντιώσεων ἑκαάςη πρὸς τὰς πρώτας διαφορὼς καὶ ἐναντιώ- καθ᾽ ὧν τι καὶ κρινὸν λέγεται πολλαχῶς λεγόμενον, καὶ 
σεις ἀναχθήσεται τοῦ ὄντος, εἶτε πλῆδος καὶ ἕν εἶθ᾽ ὁμοιός τἀναντία τὸν αὐτὸν τρόπον (εἰς τὼς πρώτας γὼρ ἐναντιώσεις 
τῆς καὶ ἀνομοιότης αἱ πρῶται τῷ ὄντος εἰσὶ διαφοραί, εἴτ᾽ καὶ διαφορὼς τῷ ὄντος ἀνάγεται), τὰ δὲ τοιαῦτα δυνατὸν 
ἄλλαι τινές" ἔστωσαν γὰρ αὗται τεθεωρημέναι. διαφέρει «5 ὑπὸ μίαν ἐπις ἤμην εἶναι, διαλύοιτ᾽ ἂν ἡ κατ᾽ ἀρχιὼς ὠπο- 
δ᾽ ἐδὲν τὴν τῇ ὄντος ἀναγωγὴν πρὸς τὸ ὃν ἢ πρὸς τὸ ἣν γί. ρία λεχθεῖσα, λέγω δ᾽ ἐν ἦ διηπορεῖτο πῶς ἔσται πολλῶν 
εσθαι. καὶ γὰρ εἰ μὴ ταὐτὸν ἄλλο δ᾽ ἐςΐν, ἀντιςρέφει καὶ διαφόρων ὄντων τῷ γώει μία. τις ἐπιςήμη, ἐπεὶ δὲ καλά 
γε᾽ τό τε γεὶρ ἂν καὶ ὄν πως, τό τε ὃν ἦν. ἐπεὶ δ᾽ ἐσὶ τὲ ὁ μαθηματικὸς χρῆται τοῖς κοινοῖς ἰδίως, καὶ τὰς τούτων 

δαντίᾳ πάντα τῆς αὐτῆς καὶ μιᾶς ἐπιςήμης θεωρῆσαι, λέ- ἀρχὰς ἂν εἴη θεωρῆσαι τῆς πρώτης φιλοσοφίας. ὅτι γὰρ 
γιται δ᾽ ἔκα ςον αὐτῶν κατὰ ςέρησιν (καΐτοι γ᾽ ἔνια ὠπο- Ὦ ἀπὸ τῶν ἴσων ἴσων ὠφαιρεθέντων ἴσω τὰ λειπόμενα, κοινὸν 
μίσειέ τις ὧν πῶς λέγεται κατὼ ςέρησιν, ὧν ἔςιν ἀνὼ μές μόν ἐστιν ἐπὶ πάντων τῶν ποσῶν, ἡ μαθηματριὴ δ᾽ ἀπο- 
σιν τι, καθαώπερ ἀδίκου καὶ δικαίου), περὶ πάντα δὴ τὰ λαβῦσα περί τι μέρος τῆς οἰκείας ὕλος ποιεῖται τὴν θεωρίαν, 
τοιαῦτα τὴν «έρησιν δεὶ τιθέναι, μὴ τοῦ ὅλου λόγου, τοῦ οἷον περὶ γραμμὰς ἢ γωνίας ἢ ἀριθμοὺς ἢ τῶν λοιπῶν τι 
τοαυταίου δὰ εἴδους" οἷον εἰ ἔξιν ὁ δίκαιος καθ᾽ ἔξιν τινὰ ποσῶν, οὐχ δ᾽ ὄντα ἀλλ᾽ ἢ συνεχὴς αὐτῶν ἕκαςον ἐφ᾽ 
τειβαρχικὸς ποῖς νόμοις, οὐ παύτως ὁ ἄδικος ἔςαι τῇ ὅλου 15 ἐν ἢ δύο ἢ τρία" ἡ δὲ φιλοσοφίω περὶ τῶν ἐν μέρει μώ, ἢ 
φιρέμενος λόγυ,, περὶ δὲ τὸ πείθεσθαι τοῖς νόμοις ἐκλείπων τότων ἑκάςῳ τί συμβέβηκεν, ἡ σκοπεῖ, περὶ τὸ ὃν δ᾽ ἢ ὃν 

τῇ, καὶ ταύτῃ ἡ ςέρησις ὑπάρξει αὐτῷ, τὸν αὐτὸν δὲ τρός τῶν τοιούτων ἕκαςον θεωρεῖ, τὸν αὐτὸν δ᾽ ἔχει τρόπον καὶ 
τον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. καθάπερ δ᾽ ὁ μαθηματικὸς περὶ περὶ τὴν φυσικὴν ἐπιςήμην τῇ μαθηματικῇᾷ" τὰ συμβεβη- 

πὶ ἔξ ἀφαιρέσεως τὴν θεωρίαν ποιεῖται (περιελὼν γὰρ πάντα κότα γὼρ ἡ φυσικὴ καὶ τὰς ἀρχὰς θεωρεῖ τὼς τῶν ὄντων 
τὼ αἰσθητὰ θεωρεῖ, οἷον βάρος καὶ κουφότητα καὶ σκλης 80 ἢ κινύμενα καὶ ὑχ ἧ ὄντα, τὴν δὲ πρώτην εἰρήκαμεν ἐπε» 
ρότητα καὶ τὐναντίον, ἔτι δὲ καὶ θερμότητα καὶ ψυχρότητα στήμην τούτων εἶναι καθ᾽ ὅσον ὄντα τὰ ὑποκείμενάῴ ἐστιν, 
καὶ τὰς ἄλλας τὰς αἰσθητὰς ἐναντιώσεις, μόνον δὲ κατα- ἀλλ᾽ ὑχ ἢ ἕτερόν τι. διὸ καὶ ταύτην καὶ τὴν μαθηματικὴν 
λείπει 'τὸ ποσὸν καὶ συνεχές, τῶν μὲν ἐφ᾽ ἣν τῶν δ᾽ ἐπὶ ἐπιςήμην μέρη τὴς σοφίας εἶναι θετέον. 
δύο τῶν δ᾽ ἐπὶ τρία, καὶ τὼ πάθη τὰ τούτων ἧ ποσώ ἐστι ἝΣ-ςι δὲ τις ἐν τοῖς ἦσιν ἀρχὴ περὶ ἣν ὧς ἔς, διεψεῦ- 5 

καὶ συνεχῆ, καὶ ὁ καθ᾽ ἔτερόν τι θεωρεῖ, καὶ τῶν μὲν τὼς 3ς σθαι, τὐναντίον δ᾽ ἀναγκαῖον ἀεὶ ποιεῖν, λέγω δὲ ἀληθενειν, 
τρὸς ἄλληλα θέσεις σκοπεῖ καὶ τὰ ταύταις ὑπάρχοντα, οἷον ὅτι ἐκ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ καθ᾽ ἔνα καὶ τὸν αὐτὸν χρό- 

1, λεγόμενον 1.45. ΠΠ δὲ τῶν τρότων ΕΤ. 1 3. γὰρ] δὲ Τ. ἢ ἀ. μαχαίριος Τ. ἢ 6. ὅτι ροβὶ γὰρ οἵα Τ. ἤ, 8. δὲ Τ' ἢ τὸ γὰρ τῷ 
ΤΊ, τῷ ηὰρ «45, Π 9, ἢ τῶν] καὶ τῶν “45, 1} 10. λέγεται εἶνκα; 445. Κ 41. κοιτὴ ἀναγωγὴ 452, ἢ} 12. καὶ τὰς ἱναντιώσεις Ε΄. ἢ 49, 
δαχϑήσιιται Τ, [[20. δ᾽] γὰρ Ἐδ. Π 22. δῆ Τ' ἵ 21. ὁ δίκωος ὃ καϑ' ἘΔ, ἢ καθ’ ἕξι] μέθεξιν 45, 25. τῦ! ὁ τῷ ΕΤ. ἢ 36. τοῦ 
ΤΟ Ἡ ἰκλεῖπον Τ΄ 1 27. ταύτη ςέρησις αὐτῷ ὑπάρξει 43. ἢ 99. ἀπορίαν Τ' ὃ 31. καὶ μορὶ δὲ οπι ΕἾ. ἢ 82. τὰς ροδὶ ἄλλας οὐά 
ἘΠῚ 84. τὸ ροεὶ πάθη οἵα Ὑ' || 36. τὼ οἵα ΖΤ. 
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ἱπός ΤΑ͂Ν, ἢ 16. διηπέρητο Τὶ 48. ἰδίοις ἘΞ, ἈΞ19. ὅτι} εἰ Τ᾿ ἢ 20. αἰϊετυτι ἴσων εἀὰ Ε, ἃ 25. ἢ] κὶ “46. ἢ 96. ἑκάςων «45. ἢ 
31, τὸ οἵα 45. ἢ 832. ἧ οπ; ἜΤ. 1 ἕτερ᾽ ἅττα ἧς Ε. ἢ 38. ἐκ ἕξαι 4. 
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τῦτο εἴη ἀληθές, λέγω δὲ τὸ ἐνδέχεσθαι τὸ αὐτὸ καθ᾿ ἔνα 

καὶ τὸν αὐτὸν χρόνον εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι. καθάπερ γὲῤ 
νον εἶναι καὶ μὴ εἶναι, καὶ τἄλλα τὰ τοῦτον αὑτοῖς ἀντι- 
κείμενα τὸν τρόπον. καὶ περὶ τῶν τοιότων ἁπλῶς μὲν οὐκ 
ἔςιν ὠπόδειξις, πρὸς τόνδε δ᾽ ἔςιν. ὁ γὰρ ἔςιν ἐκ πιςοτέρας καὶ διῃρημένων αὐτῶν ὑθὲν μᾶλλον ἡ κατάφασις ἢ ἡ ὠτό- 
ἀρχῆς αὐτῷ τότου ποιήσασθαι τὸν συλλογισμόν, δεῖ δέ γ᾽, φασις ἀληθεύεται, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τῷ συναμφοτέρου 

εἴπερ ἔσται τὸ ὡπλῶς ἀποδεδεῖχθαι. πρὸς δὲ τὸν λέγοντα 5 καὶ τῇ συμπεκλεγμένου καθάπερ μιῶς τινὸς καταφάσεως 

τὼς ἀντικειμένας φάσεις τῷ δεικνύντι διότι ψεῦδος, ληπτέον ὕσης ὑθὲν μᾶλλον ἡ ἀπόφασις ἢ τὸ ὅλον ὡς ἐν καταφάσει 

τι τοῖτον ὃ ταὐτὸ μὲν ἔςαι τῷ μὴ ἐνδέχεσθαι ταὐτὸ εἶναι τιδέμενον ὠληθεύσεται. ἔτι δ᾽ εἰ μηθὲν ἔςιν ἀληθῶς κατα: 
καὶ μὴ εἶναι καθ᾿ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν χρόνον, μὴ δόξει δ᾽ φῆσαι, κἂν αὐτὸ τοῦτο ψεῦδος εἴη τὸ φώναι μηδεμίαν 

εἶναι: ταὐτόν" οὕτω γὰρ μόνως ἂν ὠποδειχθείη πρὸς τὸ ἀληθὴ κατάφασιν ὑπάρχειν. εἰ δ᾽ ἔστι τι, λύοιτ᾽ ἀν τὶ 

φάσκοντα ἐνδέχεσθαι τὰς ἀντικειμένας φάσεις ὠληθεύεσθαι 10 λεγόμενον ὑπὸ τῶν τὰ τοιαῦτα ἐνις «μένων καὶ παντελῶς 
κατὰ τὸ αὐτῇ. τὸς δὴ μέλλοντας ἀλλήλοις λόγου κοινω- ἀναιρύντων τὸ διαλέγεσθαι. 
νήσειν δεῖ τι συνιέναι αὐτῶν" μὴ γιγνομένου γὰρ τότε πῶς ᾿ Παραπλήσιον δὲ τοῖς εἰρημώοις ἐςὶ καὶ τὸ λεχθὲν ὑτὶῦ 
ἔςαι κοινωνία, τότοις πρὸς ἀλλήλους λόγου; δεῖ τοίνυν Τῶν τοῦ Πρωταγόρου" καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἔφη πάντων χρίμέν 
ὀνομάτων ἕκαστον εἶναι γνώριμον καὶ δηλοῦν τι, καὶ μὴ εἶναι μέτρον ἄνθρωπον, ὑδὲν ἕτερον λέγων ἢ τὸ δυκῖν ἑκώςῳ 
πολλώ, μόνον δ᾽ ἕν" ὧν δὲ πλείω σημαίνῃ, φανερὸν ποιεῖν 15 τῦτο καὶ εἶναι παγίως, τότου δὲ γιγνομένου τὸ αὐτὸ ῷ 
ἐφ᾽ ὃ φέρει τὄνομα τότων. ὁ δὴ λέγων εἶναι τοῦτο καὶ με 
εἶναι, τῦτο ὅ φησιν ἦ φησιν, ὥσθ᾽ ὃ σημαίνει τύνομα τῦτ᾽ 
ζ φησι σημαίνειν" τῦτο δ᾽ ἀδύνατον.. ὥς᾽ εἴπερ σημαδνει τι 

βαίνει καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, καὶ κακὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, 
καὶ τἄλλα τὰ κατὰ τὼς ἀντικειμένας λεγόμενα ᾧάτεν, 
διὰ τὸ πολλάκις τοισδὶ μὲν φαίνεσθαι τόδε εἶναι καλὸν 

τὸ εἶναι τόδε, τὴν ἀντίφασιν ἀδύνατον ἀληθεύειν κατὰ τῇ τοισδὶ δὲ τὐναντίον, μέτρον δ᾽ εἶναι τὸ φαινόμενον ἑκάςῳ. 

αὐτοῦ. ἔτι δ᾽ εἴ τι σημαίνει τύνομω καὶ τοῦτ᾽ ἀληθεύεται, 20 λύοιτο δ᾽ ὧν αὕτη ἡ ὠπορία θεωρήσασι πόθεν ἡ ἀρχὴ τῆς 
δεῖ τῦτ᾽ ἐξ ἀνάγκης εἶναι" τὸ δ᾽ ἐξ ἀνάγκης ὃν ἐκ ἐνδέχε- ὑπολήψεως ταύτης. ἔοικα γὰρ ἐνίοις μὲν ἰἐκ τῆς τῶν φυ- 
ταί ποτε μὴ εἶναι" τὼς ἀντικειμένας ἄρα οὐκ ἐνδέχεται σιολόγων δόξης γεγενῆσθαι, τοῖς δ᾽ ἐκ τοῦ μὴ ταὐτὰ πεὶ 
φάσεις ἀληθεύειν κατὰ τῇ αὐτοῦ, ἔτι δ᾽ εἰ μηθὲν μᾶλλον τῶν αὐτῶν ἅπαντας γιγνώσκειν, ἀλλὰ τοισδὶ μὲν ἡδὺ τόδ 
ἡ φάσις ἢ ἡ ἀπόφασις ἀληθεύεται, ὁ λέγων ἄνθρωπον ἢ φαίνεσθαι τοισδὶ δὲ τὐναντίον. τὸ γὼρ μηθὲν ἐκ μὴ ὄντος 

ἐκ ἄνθρωπον οὐθὲν μᾶλλον ἀληθεύσει. δόξειε δὲ κἂν οὐχ 25 γίγνεσθαι πᾶν δ᾽ ἐξ ὄντος, σχεδὲν ὠπάντων ἐςὶ κοινὸν δὲς 
ἵππον εἶναι φάσκων τὸν ἄνθρωπον ἢ μᾶλλον ἢ οὐχ ἧττον 
ἀληθεύειν ἢ οὐκ ἄνθρωπον, ὥςε καὶ ἵππον φάσκων εἶναι 

τὸν αὐτὸν ἀληθεύσει" τὼς γὰρ ἀντικειμένας ὁμοίως ἣν ἀλη- 
θεύειν. συμβαΐει τοίνυν τὸν αὐτὸν ἄνθρωπον εἶναι καὶ ἵππον 

γμα τῶν περὶ φύσεως. ἐπεὶ ἦν ὁ λευκὸν γίγνεται λευκοῦ 
τελέως ὄντος καὶ οὐϑαμὴ μὴ λευκοῦ, νῦν δὲ γεγεπμένν 
μὴ λευκὸν γίγνοιτ᾽ ἃ ἂν ἐκ μὴ ὄντος Χεὶκν τὸ γηνόμεννν μὴ 

λευκόν" ὅδε ἐκ μὴ ὄντος γίγνοιτ᾽ ὧν κατ᾽ ἐκείνους, εἰ μὴ 

ἢ τῶν ἄλλων τι ζῴων. ὠπόδειξις μὲν ἕν ὑδεμία τότων ἐςὶν 30 ὑπῆρχε μὴ λευκὸν τὸ αὐτὸ καὶ λευκόν. οὐ χαλεπὸν ὰ 
ἁπλῶς, πρὸς μώτοι τὸν ταῦτα τιθέμενον ἀπόδειξις. ταχέως 
δ᾽ ἄν τις καὶ αὐτὸν τὸν Ἡράκλειτον τοῦτον ἐρωτήσας τὸν 

τρόπον ἠνάγκασεν ὁμολογεῖν μηδέποτε τὼς ἀντικειμένας 
,ὔ ᾿ Ν »“ ,» » ᾿ ᾽ὔ “ ᾽ 

φάσεις δυνατὸν εἶναι κατὼ τῶν αὐτῶν ἀληθεύεσθαι" νῦν δ 

διαλύειν τὴν ὠπορίαν ταύτην᾽ εἴρηται γὰρ ἐν τοῖς φυσικοῖς ᾿ 

πῶς ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίγνεται τὰ γιγνόμενα καὶ πῶς ἐξ 
Ψ ὔ Ν ς -. ᾿ “- ὄντος. τό γε μὴν ὁμοίως προσέχειν ταῖς δόξαις καὶ ταῖς 

φαντασίαις τῶν πρὸς αὑτὸς διαμφισβητόντων εὔηθες᾽ δ 
οὐ συνεὶς ἑαυτοῦ τί ποτε λέγει, ταύτην ἔλαβε τὴν δόξαν. 35 λον γὰρ ὅτι τὸς ἑτέρυς αὐτῶν ἀνάγκη διεψεῦσθαι. φανερὶν 
ὕλως δ᾽ εἰ τὸ λεγόμενον ὑπ᾽ αὐτῇ ἐςὶν ἀληθές, ὁδ᾽ ἂν αὐτὸ δὲ τῶτ᾽ ἐκ τῶν γιγνομένων κατὼ τὴν αἴσθησιν" ὑδέποτε γὰρ 

εν 

Ὡ. τὸν οἵὰ Τ΄ ΠΟ ἀ. τὸν οτὰ 45), Π ὐ οτὰ 7. ΠΤ δ. λόγον Τ. ἢ 6. ψεύδεται ΕΝ. ΠΟ 7. ὃ ταὐτῷ Τ᾿ ἢ 8, δόξη «45, δίζος τὸ 
Ἑ. ἢ 9. μόνος “45, ἢ 11. δὲ Τ᾿ 13. ἔςι ΕΑ. 15. πλείονα, ΕΤ. Ὁ 16. δεῖ Σ᾿. 147. 5] δ ὅλως ἐται ἘΔ, οτα Τ' ᾿ 19. ἀληβεύεν 
ἀδύνατον ΕΤ. 1] κατὰ τῷ αὐτοῦ οπι ΕΥ͂. ἢ 21. δεῖ καὶ τῶτ᾽ ΕΤ. ᾿ὶ 22. τότε ΕΥ͂. 23. φάσεις καὶ ἀποφάσεις ἀληθεύειν ἘΤ. ᾿ ϑΆ. ἡ 
ροβῖ ἢ οἱχ ΖΤ΄ [| 25. σὐθὼ} οὐδὲ ΤΟΊ 21. ἢ οτὰ Ἑ. ! 832. ἐρωτῶν «45. } 85. συνιὲς ΤΑ͂Σ εἰ Ἂς Ε. | ἑαυτὸν 7, αὐτοῦ 4. 

4. ἀληθὲς εἴ ΕΤ. 1 ἁ. τῷ οπι Τ΄ ἢ δ. τοὺς μιᾶς «45, 1} 7. ἀληθεύεται ἘΞ, ἀληθὲς ἔξαι Ἐ. ἢ 13. εἶπαι χρημάτων μέτρον Ἐ, αι 
μέτρον χρημάτων Υ͂. ᾿ 14. τὸν ἄνθρωπον Ε΄. ἢ 117. φάσεις λεγόμεπο ἘΤ. ᾿ὶ 20. πόθεν ἐλήλυθεν ἡ. ΕΤ. ἢ 23. ἅπκατεα Ε. 1 τοῖσδε 4. ἴ 
τότε φαίεται Τ, ἢ 2Λ΄. τοῖς ΕΥ͂. ἡ ἐκ τῷ μὴ Τ.΄ ἵ{ 25. κοινόν ἐςι 45. 1} 27. τελείως ἘΤ. ἢ μηδαμῆ Ἐπ, 1] 28. 25 καὶ ὅτως" ἐχ μὴ ὅττος 

μὴ λευκῦ ταῦγρο Ε. ἢ 30. μὴ ρΡοβὲ καὶ “22, ἢ 83. προσέχει) προσέχειν ἀμφοτέραις ΕἼ. ταῖς δόξαις καὶ οπι 1᾽. ΠΠ 34. τῶν τρὶς 
αὐτὸς οἵὰ Κ᾽. [| ἀμφισβητύόττων 45, 



ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Κ. 1068 

τὸ αὐτὸ φαίνεται τοῖς μὲν γλυκὺ τοῖς δὲ τοὐναντίον, μὴ τοῖς διὰ τὸ μὴ ὁμοίως διακεῖσθαι τὴν ἔξιν καὶ ὅθ᾽ ὑγίαινον, 
διεφθαρμένων καὶ λελωβημένων τῶν ἑτέρων τὸ αἰσθητήριον ὑχ ὅμοια φαίνεται τὰ κατὰ τὰς αἰσθήσεις, αὐτὰ μὲν ὑδὲ- 
καὶ κριτήριον τῶν λεχθότων χυμῶν. τότου δ᾽ ὄντος τοιότε μιᾶς δια γε τοῦτο μεταβολῆς κοινωνοῦντα τὼ αἰσθητά, 
τὸς ἑτέρους μὲν ὑποληπτέον μέτρον εἶναι, τὸς δ᾽ ἑτέρες ὁχκό αἰσθήματα δ᾽ ἕτερα ποιοῦντα τοῖς κάμνυσι καὶ μὴ ταὐτά, 
ὑποληχτέον. ὁμοίως δὲ τῦτο λέγω καὶ ἐπὶ ἀγαθῇ καὶ κακχῶ, 5 τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ἔχειν καὶ τῆς εἰρημένης μεταβολῆς 

καὶ καλξ καὶ αἰσχρῶ, καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων. οὐθὲν γιγνομένης ἴσως ἀναγκαῖόν ἐστιν. εἰ δὲ μὴ μεταβάλλομεν 
γὰρ διαφέρει τῶτ᾽ ἀξίῶν ἢ τὰ φαινόμενα τοῖς ὑπὸ τὴν ὄψιν ἀλλ᾽ οἱ αὐτοὶ διατελοῦμεν ὄντες, εἴη ὧν τι μέρον. πρὸς μὲν 
ὑποβάλλυσι τὸν δώκτυλον καὶ ποιῶσιν ἐκ τῷ ἑνὸς φαύεσθαι ὧν τὸς. ἐκ λόγε τὼς εἰρημένας ὠπορίας ἔχοντας ὁ ῥῴδιον δια.- 
δύο, δύο δ᾽ εἶναι διὰ τὸ φαύεσθαι τοσαῦτα, καὶ πάλιν ὁ λῦσα» μὴ τιθώτωντι καὶ τούτυ λόγον μηκέτι ὠπαιτόντων" 
τοῖς γὰρ μὴ κινοῦσι τὴν ὄψιν ἐν φαίνεται τὸ ὦ. ὅλως δ᾽ 10 οὕτῳ γὰρ πᾶς λόγος καὶ πᾶσα ὠπόδειξις γίγνεται" μηθὲν 
ἄτοπον ἐκ τῷ φαίνεσθαι τὼ δεῦρο μεταβάλλοντα καὶ μη- γὰρ τιθέντες ἀναιρῦσι τὸ διαλέγεσθαι καὶ ὅλως λόγον. ὥς ε 
δέποτε διαμένοντα ἐν τοῖς αὐτοῖς, ἐκ τότου περὶ τῆς ἀλη- πρὸς μὲν τὸς τοιότυς ὑκ ἔς: λόγος͵ πρὸς δὲ τὺς διωιπορῦντας 
βείας τὴν κρίσιν ποιεῖσθαι. δεῖ γὰρ ἐκ τῶν ἀεὶ κατὼ ταὐτὰ ἐκ τῶν παραδιδυμένων ἀποριῶν ῥάδιον ὠπαντᾶν καὶ δια- 
ἐχόντων καὶ μηδεμίαν μεταβολὴν ποιουμένων τἀληθὲς θη- λύειν τὼ ποιοῦντα τὴν ὠπορίαν ἐν αὐτοῖς. δῆλον δ᾽ ἐκ τῶν 
ρεύειν. τοιαῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ κατὰ τὸν κόσμον" ταῦτα γὰρ 15 εἰρημένων. ὥστε φανερὸν ἐκ τούτων ὅτι οὐκ ἐνδέχεται τὼς 
εὖχ, ὁτὲ μὲν τοιαδὶ πάλιν δ᾽ ὠλλοῖω φαίνεται, ταὐτὰ δ᾽ ἀντικειμένας φάσεις περὶ ταὐτῷ καθ᾽ ἕνα χρόνον ὠληθεύειν, 
ἀεὶ καὶ μεταβολῆς οὐδεμιᾶς κοινωνοῦντα. ἔτι δ᾽ εἰ κίνησίς ὑδὲ τὰ ἐναντία, διὼ τὸ λέγεσθαι κατὰ ςέρησιν πᾶσαν ἐναν- 
ἐςτ καὶ κινούμενόν τι, κινεῖται δὲ πᾶν ἔκ τινος καὶ εἷς τι, τιότητα. δῆλον δὲ τοῦτ᾽ ἐπ᾿ ὠρχὴν τὸς λόγες ἀναλύυσι τὸς 
δεὶ ἄρα τὸ κινόμενον εἶναι ἐν ἐκείνῳ ἐξ ὃ κινήσεται καὶ ἀκ τῶν ἐναντίων. ὁμοίως δ᾽ οὐδὲ τῶν ἀνὰ μέσον οὐθὲν οἷόν τε 
εἶναι ἐν αὐτῷ, καὶ εἰς τοδὶ κινεῖσθαι «καὶ γίγνεσθαι ἐν τότῳ, Ὦ κατηγορεῖσθαι καθ᾽ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτῇ. λευκῇ γὰρ ὄντος τῇ 
τὸ δὲ κατὰ τὴν ἀντίφασιν μὴ ἀληθεύεσθαι κατ᾽ αὐτούς. ὑποκειμώνε λέγοντες αὐτὸ εἶναι ὅτε λευκὸν ὅτε μέλαν ψευ- 
χαὶ εἰ κατὰ τὸ ποσὸν συνεχῶς τὼ δεῦρο ῥεῖ καὶ κινεῖται, σόμεθα" συμβαίνει γὰρ εἶναι λευκὸν αὐτὸ καὶ μὴ εἶναι" 
καί τις τῦτο θείη καίπερ ὑκ ἀληθὲς ὄν, διὰ τί κατὼ τὸ ποιὸδ θάτερον γὰρ τῶν συμπεπλεγμέώνων ἀληθεύσεται κατ᾽ αὐτῇ, 
οὐ μένει; φαίνονται γὰρ ὑχ ἥκιςα τὰ κατὼ τὰς ἀντιφά- τῦτο δ᾽ ἐςὶν ἀντίφασις τῷ λευκῖ. ἔτε δὴ καθ᾿ ράκλειτον 
σεις ταὐτῷ κατηγορεῖν ἐκ τὰ τὸ ποσὸν ὑπειληφέναι μὴ μέ- 25 ἐνδέχεται λέγοντας ἀληθεύειν, οὔτε κατ᾽ ᾿Αναξαγόραν. εἰ 
νειν ἐπὶ τῶν σωμώτων διὼ τὸ καὶ εἶναι τετρώπηχυ τὸ αὐτὸ δὲ μή, συμβήσεται τἀναντία. τοῦ αὐτοῦ κατηγορεῖν" ὅταν 
καὶ ὑκ εἶναι. ἡ δ᾽ οὐσία κατὰ τὸ ποιόν, τῶτο δὲ τῆς ὧρι- γὼρ ἐν παντὶ φῇ παντὸς εἶναι μοῖραν, οὐθὲν μᾶλλον εἶναί 
σμένης φύσεως, τὸ δὲ ποσὸν τῆς ἀορίςυ. ἔτι διὰ τί προσ- φησι γλυκὺ ἢ πικρὸν ἢ τῶν λοιπῶν ὁποιανοῦν ἐναντιώσεων, 
τάττοντος τῷ ἰατρῷ τοδὶ τὸ σιτίον προσενέγκασθαι προσφέ. εἴπερ ἐν ἅπαντι πᾶν ὑπάρχει μὴ δυνάμει μόνον ἀλλ᾽ ἐνερ- 
ρόνται; τί γὰρ μᾶλλον τοῦτο ἄρτος ἐςὶν ἢ οὐκ ἔςιν; ὥστ᾽ 3) γείῳ καὶ ἀποκεκριμένον. ὁμοίως δὲ ἀδὲ πάσας ψευδεῖς δ᾽ 

. ῥδὲν ἂν διέχοι φαγεῖν ἢ μὴ φαγεῖν. νῦν δ᾽ ὡς ἀληθεύοντες ἀληθεῖς τὰς φάσεις δυνατὸν εἶναι, δι᾽ ἄλλα τε πολλὰ τῶν 
τε αὐτὸ καὶ ὄντος τὸ προςαχθώτος σιτίου τούτου προσ- συναχθέντων ἂν δυσχερῶν διὰ ταύτην τὴν θέσιν, καὶ διότι 
φέρονται τοῦτο. καΐτοι γ᾽ ὑκ ἔδει μὴ διαμενούσης παγίως ψευδῶν μὲν οὐσῶν πασῶν ὑδ᾽ αὐτὸ τῦτό τις φάσκων ἀλη- 
μηδεμιᾶς φύσεως ἐν τοῖς αἰσθητοῖς, ἀλλ᾽ ἀεὶ πασῶν κινυ- θεύσει, ἀληθῶν δὲ ψευδεῖς εἶναι πώσας λέγων οὐ ψεύ- 
βένων καὶ ῥεουσῶν. ἔτι δ᾽ εἰ μὲν ἀλλοιέμεθα ἀεὶ καὶ μη- 35 σεται. ᾿ 
δέποτε διαμένομεν οἱ αὐτοί, τί καὶ θαυμαςὸὃν εἰ μηδέποθ᾽ Πᾶσα δ᾽ ἐπκιςήμη ζητεῖ τινὼς ἀρχὼς καὶ αἰτίας περὶ 
ἡμῖν ταὐτὼ φαίνεται καθάπερ τοῖς κάμνουσιν; καὶ γὰρ τότ ὅκαςον τῶν ὑφ᾽ αὑτὴν ἐπιςητῶν, οἷον ἰατρικὴ καὶ γυμνας υιὴ 

1. μηδὰ 45, ἢ 2. ἰφϑθαρμένων Τ. ἢ ἀ.. ἑτέρν:] ἄλλυς “45. ἢ 7. ταῦτ᾽ Τί, τῷ ἘΡ, Π10. ὅψιν ἐμφαίνεται “43, Π 43. κατ᾽ αὐτὴν Τ. ἢ 
1, χκόντων] ὄγτων «45. ἢ 15. γἀρ] μὲν Τ᾿ || 16. τοιάδε Ε. ἢ 17. εἰ] ἡ Τ΄ 1 419. εἶναι ἔτι ἐν ἘΤ. Ι] ὑκ] μὴ “448. Π} 20. τόδε 44), αὶ 
21. συναληθεύεσθαι 445. 1} 24. φαΐεται Τ. ἢ τὰ οτχ Τ. ᾿ 25. αὐτῷ Α45. ἢ 26. διὰ τὸ] διὸ “445. ἢ 27. δὲ] γὼρ 445. ἢ 80. τοῦτο οτὰ ἜΤ. ἢ 
ἄρτον Τ, ἢ 31. διέχοι] τι ἔχοι ἘΤ' Ἱ ἀληθεύοντος «45, ἢ 33. τούτω Τ. ᾿ γ οὔ 4", ἢ μὴ οχι Τ. ἢ 35. ἀὰ οἵα «45. |}] 86. διαμένν- 
μο Ἐ. 11 καὶ οπὰ «45, 

4. τὴν ἕξιν διακεῖσθαι «45, ἢ ἃ. καὶ μὴ ταὐτά οἵα «45. ἢ 6. Ὑπομέτης “445, ἢ 7. τι ἂν ΕΤ. ἢ 9. μηκέτι λύηον ΕΤ. ἢ 10. γὲρ καὶ 

πᾶς Τ. ἵ 17. πᾶσαν ἰναντιότητα] τὰ ἱναντία “45, ἢ 18. λύνσι ΕΤ. ἢ 21. μέλαν ὅτε λευκὸν 45, 238. ἀληθεύεται Ε. ἢ κατὼ τῷ αὐτῷ 
Τ, ἢ 25. ἰυδέχεται λέγοντα Τί λέγετα ἐνδέχεται ΕΔ, ἢ 29, πάντα, Αδ. ἢ 831. φύσεις Τ. ἢ 82. καὶ οἵη Τ' [4338. τις τῶτο «45, 
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4064 ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤᾺ ΦΥΣΙΚΑ Κ. 

καὶ τῶν λαιπῶν ἑκάστη τῶν ποιητικῶν καὶ μαθηματικῶν. ὧν εἴη πρώτη καὶ κυριωτάτη ἀρχή. δῆλον τοίνυν ὅτι τρία 
ἑκάςη γὼρ τότων περιγραψαβένη τι γένος αὐτῇ περὶ τοῦτο γένη τῶν θεωρητικῶν ἐπιστημῶν ἐστί, φυσική, μαθηματική, 
πραγματεύεται: ὡς ὑπάρχον καὶ ὄν, ὑχ ἢ δὲ ὄν, ἀλλ᾽ ἑτέω θεολογοωί. βέλτιςον μὲν οὖν τὸ τῶν θεωρητικῶν ἐπιςημῶν 
τις αὕτη παρα ταύτας τὰς ἐπιςήμας ἐςὶν ἐπιςήμη. τῶν δὲ γένος, τότων δ᾽ αὐτῶν ἡ τελευταία λεχθεῖσα" περὶ τὸ τε 

“ Σ “,“΄ςΨῃ} ᾿ “.. ν,2.Σ 2 ΄ » 5 “΄Γ ᾽ , ἊΝ) 
λεχθεισῶν ἐπιστημῶν ἑκώστη λαβοῦσαά πως τὸ τί ἐστιν ἐν 5 μιώτατον γὰρ ἐς! τῶν ὄντων, βελτίων δὲ καὶ χείρων τχάξῃ 
.ς- »“᾿ , Ν Ν '' Δ Ν Ν 2. ΄΄ 2 ΄ 2 ΄ νῦ Ω 
ἑκάστῳ γῴώει πειρᾶται δεικνύναι τὰ λοιπὰ ΑΛ ΑΚ ΩΤΗΡΙν. Ἶ λέγεται κατὰ τὸ ἰρήμναν ὙΠΙΚΉΤΟν: Ἰαπόρησειξ δ᾽ ἀν τις πὸ 

ὐ ριβέστερον. λαμβάνουσι δὲ τὸ τί ἐστιν αἱ μὲν διὰ τῆς τερόν ποτε τὴν τῷ ὄντος ἢ ὃν ἐπιστήμην καθόλε δεῖ δεῖναι κα 
αἰσθήσεως αἱ δ᾽ ὑποτιθέμεναι" διὸ καὶ δῆλον ἐκ τῆς τοιαύ- οὖ. τῶν μὲν γὰρ τἰοδ μου ξροῦν ἢ ἑκάςη περὶ ἔν τι γῴος ἀφω- 
της ἐπαγωγὴς ὅτι τῆς οὐσίας καὶ τοῦ τί ἐςιν ὑκ ἔςιν ὠπό- ρισμένον ἐςίν, ἡ δὲ καθόλου κοινὴ περὶ πάντων. εἰ μὲν οὖν 
δειξις. ἐπεὶ δ᾽ ἔστι τις ἡ περὶ φύσεως ἐπιςήμη, δῆλον ὅτι το αἱ φυσικαὶ οὐσίαι πρῶται τῶν ὄντων εἰσί, κἀν ἡ φυσικὴ 
καὶ πρακτικῆς ἑτέρα καὶ ποιητικῆς ἔςαι. ποιητικῆς μὲν γὰρ πρώτη τῶν ἐπιςημῶν εἴη" εἰ δ᾽ ἔςιν ἑτέρα φύσις καὶ οὐσία 
ἐν τῷ ποιοῦντι καὶ οὐ τῷ ποιουμένῳ τῆς κινήσεως ἡ ἀρχή, χωριστὴ καὶ ἀκίνητος, ἑτέραν ἀνάγκη καὶ τὴν ἐπιστήμη 
καὶ τῦτ᾽ ἐςὶν εἴτε τέχνη τις εἴτ᾽ ἄλλη τις δύναμις. ὁμοίως αὐτῆς εἶναι καὶ προτέραν τῆς ΣΝ καὶ καθόλου τῷ 
δὲ καὶ τῆς πρακτικῆς ἀκ ἐν τῷ πρακτῷ, μᾶλλον δ᾽ ἐν τοῖς 
πράττουσιν ἡ κίνησις. ἡ δὲ τοῦ φυσικοῦ περὶ τὰ ἔχοντ᾽ ἐν 15 
ε “ὟἯ ,ἷ ᾽ Ψ' » - Α ΄ Ε2 Ἀ 

ἑαυτοῖς κινήσεως ἀρχρήν ἐςὶν. ὅτι μὲν τοΐυν ὅτε πρακτικὴν 
γ Ν ᾿ Ν Ν ᾽ - " Ν ἔτε ποιητικὴν ἀλλὰ θεωρητικὴν ἀναγκαῖον εἶναι τὴν φυσι- 

ν ᾽ ,ὔ 2 , » ἃ ᾽ Ἷ “ κὴν ἐπιστήμην, δῆλον ἐκ τούτων εἰς ἕν γάρ τι τούτων τῶν 
“ ν 7 , “, 3 Δ Ν 2 ᾽ . γενῶν ἀνάγκη πίπτειν αὐτήν. ἐπεὶ δὲ τὸ τί ἐς ιν ἀναγκαῖον 

ἑκάςῃ πως τῶν ἐπιςημῶν εἰδίναι καὶ τότῳ χρῆσθαι ἀρχῇ, 

ὑσίας λόγος ληπτέος, πότερον ὡς τὸ σιμὸν ἢ μᾶλλον ὡς τὸ 

κοῖλον. τούτων γὼρ ὁ μὲν τοῦ σιμᾷ λόγος μετὼ τῆς ὕλης 

προτέραν. 
Ἐπεὶ δὲ τὸ ὡπλῶς ὃν κατὰ πλείους λέγεται τρόπους 

ὧν εἷς ἐςὶν ὁ κατὰ συμβεβηκὸς λεγόμενος, σκεκτέον πρῶ 
τὸν περὶ τοῦ ὕτως ὄντος. ὅτι μὲν ἦν ὑδεμία τῶν παραδεδ»» 
μένων ἐπιςημῶν πραγματεύεται περὶ τὸ συμβεβηκός, ὃ! 
λον" ὅτε γὰρ οἰκοδομκὴ σκοπεῖ τὸ συμβησόμενον τοῖς ἢ 

20 οἰκίᾳ, χρισομέροις, οἷον εἰ λυπηρῶς ἢ τοὐναντίον οἰκήσουσα, 
δεῖ μὴ λανθάνειν πῶς ὁριστέον τῷ φνσοιῷ καὶ πῶς ἡ τῆς οὔθ᾽ ὑφαντικὴ ὗ ὅτε σκυτοτομικὴ ὅτε ὀψοποιική. τὸ δὲ 

αὑτὴν ἴδιον ἑκαςη τότων σκοπεῖ τῶν ἐπιςημῶν μόνον" τῦτο 
δ᾽ ἰςὶ τὸ οἰκεῖον τέλος. ὑδὲ μεσικὸν καὶ γραμματικόν, ὑδὶ 

λέγεται τῆς τῷ πράγματος, ὁ δὲ τῷ κοίλε χωρὶς τῆς ὕλης" τὸν ὄντα μυσικὸν ὅτι γενόμενος γραμματικὸς τὼ ὠμφότερα 
ἡ γὰρ σιμότης ἐν ῥινὶ γίγνεται, διὸ καὶ ὁ λόγος αὐτῆς μετὰ 15 ἅμα ἔσται, πρότερον οὐκ ὦν, ὃ δὲ μὴ ἀεὶ ὃν ἔςιν, ἐγόετ 
ταύτης θεωρεῖται" τὸ σιμὸν γάρ ἐς! ῥὶς κοίλη. φανερὸν ἦν τῦτο, ὥσθ᾽ ἅμα μυσικὸς ἐγένετο καὶ γραμματικός, τῦτο δ 
ὅτι καὶ σαρκὸς καὶ ὀφθαλμῦ καὶ τῶν λοιπῶν μορίων μετὰ οὐδεμία ζητεῖ τῶν ὁμολογουμένως οὐσῶν ἐπιςημῶν πλὴν ἡ 
τῆς ὕλης ἀεὶ τὸν λόγον ἀποδοτέον. ἐπεὶ δ᾽ ἔς , τις ἐπιςήμη σοφιστική" περὶ τὸ συμβεβηκὸς γὼρ αὕτη μόνη τραγμα- 
τὸ ὄντος ἢ ὃν καὶ χωριστόν, σκεπτέον πότερόν ποτε τῇ φυ- τεύεται, διὸ Πλάτων οὐ κακῶς εἴρηκε φήσας τὸν σοφιστὴν 

σικῇ τὴν αὐτὴν θετέον ταύτην εἶναι ἢ μᾶλλον ἑτέραν. ἡ ἢ περὶ τὸ μὴ ὃν διατρίβειν. ὅτι δ᾽ ὁδ᾽ ἐνδεχόμενόν ἐςιν εἶα 

μὲν οὖν φυσικὴ πέρὶ τὰ κινήσεως ἔχοντ᾽ ἀρχὴν ἐν αὐτοῖς τῷ συμβεβηκότος ἐπιςήμην, φανερὸν ἔς αἱ πειραθεῖσιν ἰδὲ 

ἐςίν, ἡ δὲ μαθηματικὴ θεωρητικὴ μὲν καὶ περὶ μένοντώ τις 
“ Η »» ΄ Ἂ ν Υ ἃ ἘΦ: 

αὐτὴ, ἀλλ νυ χωριςά. περὶ τὸ χωριςοὸν ἄρα ὃν καὶ τὸ ἀκί. 

νητον ἑτέρα τότων ὠμφοτέρων τῶν ἐπιςημῶν ἐς τις, εἴπερ 

τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ συμβεβηκός. πᾶν δή φαμεν εἶναι τὸ μὲ 

ἀεὶ καὶ ἐξ ἀνάγκης (ἀνάγκης δ᾽ ὁ τῆς κατὰ τὸ βίαιον λε 
γομένης, ὠλλ᾽ ἣ χρώμεθα ἐν τοῖς κατὼ τὼς ἀποδείζειο, 

ὑπάρχει τις οὐσία τοιαύτη, λέγω δὲ χωριςὴ καὶ ὠκίνητος, 35 τὸ δ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τὸ δ᾽ ἴθ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολυ ὅτ᾽ ἀὲὶ καὶ 

ὅπερ πειρασόμεθα δειινύναι. καὶ εἴ; περ ἔξι τις τοιαύτη φύ- ἐξ ἀνάγκης ἀλλ᾽ ὅπως ἔτυχεν" οἷον ἐπὶ κυνὶ γῴοιτ᾽ ἂν ψῦ 
σις ἐν τοῖς οὖσιν, ἐνταῦθ᾽ ἂν εἴη πε καὶ τὸ θεῖον, καὶ αὔτη χος, ἀλλὼ τοῦτ᾽ οὔθ᾽ ὡς ἀεὶ καὶ ἐξ ἀνώγκης ὅθ᾽ ὡς ἐπὶ τὶ 

᾿-ς--. 

4. καὶ] ἢ Τ' {|2. αὐτὴ “45. ἢ 7. τῆς οτὰ .45, 1 12, οὐ] ἐν Τ. 14. καὶ ἐπὶ τῆς Τ΄ ἢ ἐν αὐτοῖς τοῖς Τ. 1 16. αὑτεῖς ΣΕ. ἢ 49. 

αὐτήν οἷα 45, ἢ 26. ϑεωρεῖται] εἴρηται ἘΤ. ἢ 30. εἶναι ταύτην ΕΤ. || 32. μὺ ὄντα Τ. 33. τὸ ροϑὲ καὶ οπλ “4. 1} 84. τις οτὶ 
“4, 1 36. ἔςι οἵα Τ. 

4. ἂν οἱ 3. μὶν οἵκ «45. }} 8. ἐπιξημῶν οἵα Ε΄. ΠΑ. κυριώτατον ἢ. [[ 7, θεῖναι δεῖ Τ. ἢ 8. μὲν οαι «45, Π 10. καὶ 4 Ξ. ἢ 
43. τῷ οἵὰ «43. 1 15. ὃν οὐχ Τ΄ ἢ πλείους εἶναι λέγεται ΛΜ". ἢ 16. συμβεβηκὲς εἶναι λεγόμενος “45. ᾿Π 47. ὑτως] ὄντως ἘΤΡ. Ι 320. 

εἴ ἢ Ἐ. 1 21. ὀψοκοιητική ΤΑ͂Σ, ΠΠ 23. ἐδὲ ἢ μυσικὸν Τ' ἀδὲ μυσικὸν καὶ γραμματικόν οἵα Ε΄). ΠΠ 24. ἅμα ἕξαι τὰ ἀμφότερα ἘΤ. 1 

25. ὅν Τ᾿ ἢ μὴ] ὃν Τ' ἢ 25 οἱ 26. ἐγίγνετο ΤΑ". 1] 27. οὐσῶν οπι ἘδΡ, Π 29. τὴν σοφιστικὴν Τ' ἢ 30. ὑδ᾽] ἐκ Ε, ἢ 33. τὸ βίαι 
βίαν 4 Ἐ5. ᾿᾿ 835. ν8᾽] ἐδὲ 445. 37, καὶ δὐὰ ἘΣ. ἢ ὡς οπι ΕΤ. 



ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Κ. 4068 

᾿ πολὺ γίγνεται, συμβαίη δέ ποτ᾽ ἄν. ἔςι δὴ τὸ συμβεβη- ὠκοβῇ" εὐτυχία δὲ καὶ δυστυχία περὶ αὐτο. τούτων, 

ἘΣΕΙ͂Σ 

κὸς ὃ γίγνεται μέν, ὑκ ἀεὶ δ᾽ δ᾽ ἐξ ἀνώγκης ἀδ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ ἐπεὶ δ᾽ οὐδὲν κατὰ συμβεβηκὸς πρότερον τῶν καθ᾽ αὐτό, 
πολύ. τί μὲν ἕν ἐςὶ τὸ συμβεβηκός, εἴρηται, διότι δ᾽ οὐκ ὑδ᾽ ἄρ᾽ αἴτια, εἰ ἄρα τύχη ἢ τὸ αὐτόματον αἴτιον τῷ ὑρα- 
ἔςιν ἐκιςήμη τὸ τοιότε, δῆλον" ἐπιςήμη μὲν γὼρ πᾶσα τῷΤο νοῦ, πρότερον νοῦς αἴτων καὶ φύσις. 

ἀεὶ ὄντος ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τὸ δὲ συμβεβηκὸς ἐν ὑδετέρῳ 5 Ἔςι δὲ τὸ μὲν ἐνεργείᾳ μόνον, τὸ δὲ δυνάμει, τὸ δὲ 9 
τούτων ἐστίν, ὅτι δὲ τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς ὄντος οὐκ εἰσὶν δυνάμει καὶ ἐνεργείῳ, τὸ μὲν ὄν, τὸ δὲ ποσόν, τὸ δὲ τῶν 
αἰτίαι καὶ ἀρχαὶ τοιαῦται οἷαίπερ τῇ καθ᾽ αὐτὸ ὄντος, δῆς λοιπῶν. ὧς ἔς! δὲ κύησις παρὰ τὰ πράγματα μεταβάλ- 

λον" ἔσται γὰρ ἅπαντ᾽ ἐξ ἀνάγκης. εἰ γὰρ τόδε μέν ἐστι λει γὰρ ἀεὶ κατὼ τὼς τοῦ ὄντος κατηγορίας. κοινὸν δ᾽ ἐπὶ 
δα. ὄντος, τόδε δὲ τῦδε, τῦτο δὲ μὴ ὅπως ἔτυχεν ἀλλ᾽ ἐξ τούτων οὐθέν ἐςιν ὑδ᾽ ἐν μιᾷ κατηγορίῳ. ἕκαςον δὲ διχῶς 

ἀνάγκης, ἐξ ἀνάγκης ἔςαι καὶ Ὁ τῦτ᾽ ἦν αἴτιον ἕως τῷ το- τὺ ὑπάρχει πῶσιν, οἷον τὸ τόδε" τὸ μὲν γὰρ μορφὴ αὐτῇ, τὸ 
λευταίν λεγομένου αἰτιατῷ" τῦτο δ᾽ ἦν κατὰ συμβεβηκός. δὲ ςέρησις, καὶ κατὰ τὸ ποιὸν τὸ μὲν λευκὸν τὸ δὲ μέλαν, 
ὥστ᾽ ἐξ ἀνώγκης ἅπαντ᾽ ἔσται, καὶ τὸ ὁποτέρως ἔτυχε καὶ καὶ κατὰ τὸ ποσὸν τὸ μὲν τέλειον τὸ δ᾽ ὠτελές, καὶ κατὰ 
τὸ ἀνδέχεσθαι καὶ γίγνεσθαι καὶ μὴ παντελῶς ἐκ τῶν γι ᾧορῶὼν τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω, ἢ κοῦφον καὶ βαρύ. ὥςε 
γνομέγνων ἀναιρεῖται. κἂν μὴ ὃν δὲ ἀλλὰ γιγνόμενον τὸ κινήσεως καὶ μεταβολῆς τοσαῦτ᾽ εἴδη ὅσα τῷ ὄντος, διγρη- 
αἴτιον ὑποτεθῃ, ταῦτα συμβήσεται' πᾶν γὰρ ἐξ ἀνάγκης (5 μένε δὲ καθ᾽ ἕκαςον γόος τῷ μὲν δυνάμει τῷ δ᾽ ἐντελεχείᾳ, 
γιήσεται. ἡ γὰρ αὔριον ἔκλειψις γενήσεται ἂν τόδε γέ- τὴν τοῦ δυνάμει ἢ τοίξτόν ἐςιν ἐνέργειαν λέγω κίνησιν. ὅτι 
νηται, τοῦτο δ᾽ ἂν ἕτερόν τι, καὶ τῦτ᾽ ὧν ἄλλο᾽ καὶ τῦτον δ᾽ ἀληθὴ λέγομεν, ἐνθένδε δῆλον. ὅταν γὰρ τὸ οἰκοδομητὸν 
δὴ τὸν τρόκον ἀπὸ πεπερασμένε χρόνε τῷ ἀπὸ τῷ νῦν μέχρι ἧ τοῖτον, αὐτὸ λέγομεν εἶναι ἐνεργείᾳ ἢ οἰκοδομεῖται, καὶ 
αὔριον ἀφαιρυμένε χρόνυ ἥξει. ποτὲ εἰς τὸ ὑπάρχον. ὥστ᾽ ἔςι τῦτο οἰκοδόμησις. ὁμοίως μαΐθησις, ἰάτρευσις καὶ κύλι- 
ἐπὲ τῶτ᾽ ἐςίν, ἅπαντ᾽ ἐξ ἀνώγκης τὰ μετὼ τῦτο γενήσεται, Ὁ) σις, βάδισις, ἄλσις, γήρανσις, ὥδρυνσις. συμβαννει δὲ κι- 
ὥςε πάντα ἐξ ἀνάγκης γίγνεσθαι. τὸ δ᾽ ὡς ἀληθῶς ὃν καὶ νεῖσθαι ὅταν ἢ ἐντελέχεια ἡ αὐτή, καὶ οὔτε πρότερον οὔθ᾽ 
μὴ κατὰ συμβεβηκὸς τὸ μέν ἐστιν ἐν συμπλοκῇ τῆς δια- ὕςερον. ἡ δὴ τῷ δυνάμει ὄντος, ὅταν ἐντελεχείᾳ ὃν ἐνεργῇ 
νοίας καὶ πάθος ἐν ταύτῃ" διὸ περὶ μὲν τὸ ὅτως ὃν οὐ ζη- ἢ αὐτὸ ἢ ἄλλο ἢ κινητόν, κίνησίς ἐςιν. λέγω δὲ τὸ ἢ ὧδε. 
τται αἱ ἀρχαί, περὶ δὲ τὸ ἔξω ὃν καὶ χωριςόν" τὸ δ᾽ ἐκ ἔςι γὰρ ὁ χαλκὸς δυνάμει ἀνδριάς" ἀλλ᾽ ὅμως ὀχ ἡ τοῦ 
ἀναγκαΐὸν ἀλλ᾽ ἀόριστον, λέγω δὲ τὸ κατὰ συμβεβηκός" 25 χαλκῇ ἐντελέχεια, ἢ χαλκός, κίνησίς ἐςιν. οὐ γὰρ ταὐτὸν 
τὰ τοιότα δ᾽ ἄτακτα καὶ ἄπειρα τὼ αἴτια. τὸ δὲ ἕνεκά τε χαλκῷ εἶναι καὶ δυνάμει τινί, ἐπεὶ εἰ ταὐτὸν ἦν ἁπλῶς 
ἐν τοῖς φύσει γιγνομένοις ἢ ἀπὸ διανοίας ἐστίν. τύχη δ᾽ κατὰ τὸν λόγον, ἣν ἂν ἡ τῷ χαλκῷ ἐντελέχεια κίνησίς τις. 
ἐςὶν ὅταν τι τέτων γόηται κατὰ συμβεβηκός. ὥσπερ γὰρ οὐκ ἔς! δὲ ταὐτό. δῆλον δ᾽ ἐπὶ τῶν ἐναντίων" τὸ μὲν γὰρ 
καὶ ὅν ἐςι τὸ μὲν καθ᾿ αὑτὸ τὸ δὲ κατὰ συμβεβηκός, ἴτω δύνασθαι ὑγιαίνειν καὶ δύνασθαι κάμνειν Κἡὶ ταὐτόν (καὶ γὼρ 
καὶ αἴτιον. ἡ τύχη δ᾽ αἴτιον κατὰ συμβεβηκὸς ἐν τοῖς κατὰ 30 ὧν τὸ ὑγιαίνειν καὶ τὸ κώμνειν ταὐτὸν ἦν), τὸ δ᾽ ὑποκείμε- 
προαίρεσιν τῶν ἕνεκα τὰ γιγνομένοις. διὸ περὶ ταὐτὸ τύχη νὸν καὶ ὑγιαῖνον καὶ νοσοῦν, εἴθ᾽ ὑγρότης εἴθ᾽ αἷμα, ταὐτὸ 
καὶ δ)ανοια" προαίρεσις γὼρ ὁ χωρὶς διανοίας. τὼ δ᾽ αἴτιω καὶ ἕν. ἐπὲ δ᾽ οὐ ταὐτόν, ὥσπερ οὐδὲ χρῶμα ταὐτὸν καὶ 
ἀόριςα ἀφ᾽ ὧν ὧν γένοιτο τὼ ἀπὸ τύχης" διὸ ἄδηλος ἀν- ὁρατόν, ἡ τὸ δυνατὰ ἧ δυνατὸν ἐντελέχεια κίνησίς ἐς ιν. ὅτι 

θὀρωπίνῳ λογισμῷ καὶ αἴτιον κατὰ συμβεβηκός, ἁπλῶς δ᾽ μὲν γάρ ἰςιν αὕτη, καὶ ὅτι συμβαίνει τότε κινεῖσθαι ὅταν 
οὐθενός. ἀγαθὴ δὲ τύχη καὶ κακὴ ὅταν ἀγαθὸν ἢ φαῦλον 35 ἡ ἐντελέχεια ἢ αὕτη, καὶ οὗτε πρότερον ὅθ᾽ ὕςερον, δῆλον. 

ἃς συμβαΐπι Τ΄ ἢ 2. δ᾽ οπι ΤΑ͂Σ. ἢ 5. ἐν οἵὰ 445. ἢ 10. ὡς ΤΑ5. Ε 12. ἅπαντές τε καὶ Τ. ἢ ὑπότερ᾽ 45, ἢ 18. τὸ ογὰ 
Τ. ἢ γείσθαι Ἐ. ἡ 1λ. δὲ οτὰ ἈΞ. 15. ταυτὰ “443. Π 16. ἡ] εἰ ΕΤ. ἴ τοδὶ Τ., ἢ 18. τῷ ἀπὸ --- 19. χρόνν οπα «45. 21. πάντα 

στὶ «45, } ἀληθὲς .45, } 22. μὲ οπλ Ε. Π τῆς ογτὰ “45, ἢ 28. γένηται τύτων «45. ἢ 30. δ᾽ αἰτία Ἀ. Π 31. ταυτὰ Ε. 1 33. ὧν οπι 

Τ' ἵ τὸ 415. 1 84. καὶ τὸ αἴτιον Τ. 1 35. δὲ οτχ “45. 

4. εὐτυχία] ἀτυχία ΤΑ5. καὶ 3. ἣ καὶ τὸ «45, } ἅ. αἴτιος ΕΥ͂ΛΜ5. ἢ 5. τὸ δὲ δυνάμει ογὰ «45. ἢ 7. δὲ] δέ τις Ἐ,, δέ τι Τ. ἢ 9. 
ἰξιν ὃ ὑδ᾽ ΕΤ. 1} 10. τόνδε Τ᾿ ἢ μορφὴ] ἕξις Τ. ̓ 13. ἡ τὸ μὶν κοῦφον Τ, αὶ καὶ] τὸ ὃ ΕΤ. ἡ 15. τῇ μὶν οπι .45. ἢ 16. τὴν τοῦ] 
τοῦτο Τ, ἢ ὅτι -- 17. δῆλον οτα Τ΄ 19. ἔςι τι τῦτο ΤΑ. ἢ καὶ κύλισις οπι ΕἼ. ἢ 20. βάδισις οπὶ “45. ἢ γίρανσις] πέπανσις, πείρανσις 
Τ. ἢ 22. ἃ δὴ) ὅδ. ΤΑ5. ἢ 23. ἢ αὐτὸ -- κρησί] ὑχ ἢ «αὐτὸ ἀλλ᾽ ἢ κνητὸν ἡ κϑησίς ἘΤ. ἢ 29. ὁ οτὰ Τ. ἢ ταυτὸν ἣν καὶ ΤΑ. ἢ 

30. ὧν οπι Τ' ἢ τὸ ροδὶ καὶ οπαὰ ΚΖ. ἢ 32. οὐ τὸ αὐτὸ Ε, οὕτω αὐτὸ Τ. ἢ 33. ἢ] καὶ ἢ 45. ἢ 84, γ] ὅν “45. 1 ὅτε 45, ἢ κινεῖς 
σθαι τότε Τ. ἢ ὅταν ἦ ἱντελέχεια, αὕτη ΕὟ. 

Μτα 2 



4066 ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Κ. 

ἐνδέχεται γὰρ ἕκαςον ὁτὰ μὲν ἐνεργεῖν ὁτὰ δὲ μή, οἷον τὸ ἢ πέρας ἔτι προσθέσει ἢ ἀφαιρέσει ἃ ἄμφω. χωριςὸν μὲν 
οὐκοδομητὸν ἢ οἰκοδομοῖτόν, καὶ ἡ τῷ οἰκοδομητὰ ἐνέργεια ἢ δὴ αὐτό τι ἦν, αἰσθητὸν δ᾽ οὐχ οἷόν τ᾽ εἶναι. εἰ γὰρ μήτι 
οἰκοδομητόν, οἰκοδόμησίς ἐςιν. ἢ γὰρ τῶτό ἐςιν ἡ οἰκοδόμη- μέγιθός ἐξι μήτε πλῆθος, ὁσία δ’ αὐτῷ τὸ ἄπειρον καὶ μὴ 
σις ἡ ἐνέργεια ἢ οἰκία. ἀλλ᾽ ὅταν οἰκία ἢ, ὑκέτι οἰκοδομη- συμβεβηκός, ἀδιαίρετον ἔσται" τὸ γὰρ διαιρετὸν ἢ μέγεθος 
τὸν ἔσται" οἰκοδομεῖται δὲ τὸ οἰκοδομητόν. ἀνάγκη ἄρω 5 ἢ πλῆθος. εἰ δὲ ἀδιαίρετον, οὐκ ἄπειρον, εἰ μὴ καθώτῳ ἡ 
οἰκοδόμησιν τὴν ἐνέργειαν εἶναι, ἡ δ᾽ οἰκοδόμησις κίνησίς τις. φωνὴ ἀόρατος. ἀλλ’ οὐχ οὕτω λέγεσιν ὑδ᾽ ἡμεῖς Ὀπῦμο, 

ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων κινήσεων. ὅτι δὲ κα- ἀλλ᾽ ὡς ἀδιέξοδον. ἔτι πῶς ἐνδέχεται καθ᾿ αὐτὸ αι 
λῶς εἴρηται, δῆλον ἐξ ὧν οἱ ἄλλοι λέγεσι περὶ αὐτῆς, καὶ ἄπειρον, εἰ μὴ καὶ ἀριθμὸς καὶ μέγεθος, ὧν πάθος τὸ τι» 
ἐκ τοῦ μὴ ῥάδιον εἶναι διορίσαι ἄλλως αὐτήν. ὅτε γὰρ ἐν ρον; ἔτι εἰ κατὰ συμβεβηκός, ὧκ ἂν εἶη ςουχεῖον τῶν ὄντων 
ἄλλῳ τις γένει δύναιτ᾽ ἂν θεῖναι αὐτήν. δῆλον δ᾽ ἐξ ὧν ιο ἢ ἄπειρον, ὥσπερ οὐδὲ τὸ ἀόρατον τῆς διαλέκτου, καῖτοι ἡ 
λόγεσιν οἱ μὲν ἑτερότητα καὶ ἀνισότητα καὶ τὸ μὴ ὄν, ὧν φωνὴ ἀόρατος. καὶ ὅτι οὐκ ἔςιν ἐνεργείᾳ εἶναι τὸ ἄπειρον, 

ἐδὲν ἀνάγκη κινεῖσθαι. ἀλλ᾽ ἀδ᾽ ἡ μεταβολὴ ὅτ᾽ εἰς τοῦτα δῆλον. ἔςαι γὰρ ὁτῶν αὐτῷ ἄπειρον μέρος τὸ λαμβανόμε- 
ὅτ᾽ ἐκ τότων μᾶλλον ἢ ἐκ τῶν ἀντοιειμένων. αἴτιον δὲ τοῦ νον" τὸ γὼρ ἀπείρῳ εἶναι καὶ ἄπειρον ταὐτό, εἴπερ ὑσία τὶ 
εἰς ταῦτα τιθέναι ὅτι ἀδριστόν τι δοκεῖ εἶναι ἡ κύησις, τῆς ἄπειρον καὶ μὴ καϑ'᾿ ὑποκειμένου. ὥστε ἢ ἀδιαίρετον, ἃ εἰς 

δ᾽ ἑτέρας συςοιχίας αἱ ἀρχαὶ διὰ τὸ ςερητικαὶ εἶναι ἀόρι- ι5 ἄπειρα διαιρετόν, εἰ μεριςόν. πολλὰ δ᾽ εἶναι τὸ αὐτὸ ἀδύ- 
ςοι" οὔτε γὰρ τόδε ὅτε τοιόνδε ὑδεμία αὐτῶν ὅτε τῶν λο- νατὸον ἄπειρω" ὥσπερ γὼρ ἀέρος ὠὴρ μέρος, οὕτως ἄπειρον 
πῶν κατηγοριῶν. τοῦ δὲ δοκεῖν ἀόριστον εἶναι τὴν κφησιν ὠπείρυ, εἰ ἔςιν ὑσία καὶ ἀρχή. ἁμέριςον ἄρω καὶ ἀδιαίρε- 
αἴτιον ὅτι οὔτ᾽ εἰς δύναμιν τῶν ὄντων οὔτ᾽ εἰς ἐνέργειαν ἔστι τον. ἀλλ ἀδύνατον τὸ ἐντελεχείᾳ, ὃν ἄπειρον" ποσὸν γὰρ 
θεῖναι αὐτήν" οὔτε γὼρ τὸ δυνατὸν ποσὸν εἶναι κινεῖται ἐξ εἶναι ἀνάγκη. κατὰ συμβεβηκὸς ἄρα ὑπάρχει. ἀλλ᾽ ἐ 
ἀνάγκης, ὅτε τὸ ἐνεργείᾳ ποσόν. ἥ τε κίνησις ἐνέργειω μὲν Ὁ ὅτως, εἴρηται ὅτι οὐκ ἐνδέχεται εἶναι ἀρχὴν ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ᾧ 

εἶναι δυκεῖ τις, ὠτελὴς δέ" αἴτιον δ᾽ ὅτι ὠτελὴς τὸ δυνατὸν συμβέβηκε, τὸν ἀέρα ἢ τὸ ἄρτιον. αὕτη μὲν ἶν ἡ ζήτησις 
εὖ ἐστὶν ἐνέργεια. καὶ διὰ τοῦτο χαλεπὸν αὐτὴν λαβεῖν τί καθόλε" ὅτι δ᾽ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ὑκ ἔςιν, ἐνθένδε δῆλον. ε 

ἐξιν' ἢ γὰρ εἰς ςέρησιν ἀνάγκη θεῖναι ἢ εἰς δύναμιν ἢ εἰς γὰρ σώματος λόγος τὸ ἐπιπέδοις ὡρισμένον, οὐκ εἶη ἂν 
ἐνέργειαν ὡπλῆν, τύτων δ᾽ ὑθὲν φαίνεται ἐνδεχόμενον. ὥξε ἄπειρον σῶμα οὔτ᾽ αἰσθητὸν οὔτε νοητόν, οὐδ᾽ ἀριθμὸς ὡς 
λείπεται τὸ λεχθὲν εἶναι καὶ ἐνέργειαν καὶ μὴ ἐνέργειαν Ὡς κεχωρισμένος καὶ ἄπειρος" ἀριθμητὸν γὰρ ὁ ἀριθμὸς ἢ τὸ 
τὴν εἰρημένην, ἰδεῖν μὲν χαλεπὴν ἐνδεχομένην δ᾽ εἶναι. καὶ ἔχον ἀριθμόν. φνσικῶς δὲ ἐκ τῶνδε δῆλον. οὗτε γὰρ σύν 
ὅτι ἔστιν ἡ κίνησις ἐν τῷ κινητῷ, δῆλον" ἐντελέχεια γώρ θετον οἷόν τ᾽ εἶναι οὔθ᾽ ἁπλοῦν. σύνθετον μὲν γὰρ οὐκ ἴξιι 
ἐςι τούτου ὑπὸ τοῦ κινητικῦ, καὶ ἡ τῷ κινητικῶ ἐνέργεια ἐκ σῶμα, ἐπείπεῤ πεπέρανται τῷ πλήθει τὰ ςοιχεῖα. δὲ γὰρ 

ἄλλη ἐς. δεῖ μὲν γὰρ εἶναι ἐντελέχειαν ὠμφοῖν" κινητι- ἰσάζειν τἀναντία καὶ μι εἶναι ἣν αὐτῶν ἄπειρον" εἰ γὼ 

κὸν μὲν γάρ ἐςι τῷ δύνασθαι, κινὲν δὲ τῷ ἐνεργεῖν. ἀλλ᾽ 3 ὁπωσοῦν λείπεται ἡ θατέρου σώματος δύναμις, φθαρήσετωι 
ἔςιν ἐνεργητικὸν τοῦ κινητῇ, ὥσθ᾽ ὁμοίως μία ἀμφοῖν ἐνέ-- ὑπὸ τοῦ ὠπείρου τὸ πεπερασμένον. ἕκαςον δ᾽ ἄπειρον εδαι 
γεια ὥσπερ τὸ αὐτὸ διάστημα ἣν πρὸς δύο καὶ δύο πρὸ ἀδύνατον" σῶμα γάρ ἐςι τὸ πάντῃ ἔχον διάςασιν, ἄπειρον 
ὧν, καὶ τὸ ἄναντες καὶ τὸ κάταντες, ἀλλὼ τὸ ἐἶναι ἐχ ὦ. δὲ τὸ ὠπεράντως διεςηκός, ὥς" εἰ τὸ ἄπειρον σῶμα, τάντη 

ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῷ κινῆντος καὶ κινεμῶν. ἔςαι ἄπειρον. ὑδὲ ἣν δὲ καὶ ὡπλᾶν ἐνδέχεται τὸ ἄπειρον εἶναι 

10 Τὸ δ᾽ ἄπειρον ἢ τὸ ἀδύνατον διελθεῖν τῷ μὴ πεφυκέ. Ἀς σῶμα, ὅθ᾽ ὡς λέγυσί τινες, παρὰ τὰ ςοιχεῖω ἐξ ἦ γονῶσι 
ναι διιέναι, καθάπερ ἡ φωνὴ ἀόρατος, ἢ τὸ διέξοδον ἔχον ταῦτα (οὐκ ἔστι γὰρ τὸ τοιοῦτο σῶμα παρὼ τὼ ςοιχεῖα᾽ 
ἀτελεύτητον, ἢ ὃ μόλις, ἢ ὃ πεφυκὸς ἔχειν μὴ ἔχει διέξοδον ἅπαντα γὰρ ἐξ ὧν ἐςὶ καὶ διαλύεται εἰς ταῦτα, ὁ φαδεται 

8. ] εἰ Ε. 1Π ἐς] οἰκία ἐςιν ΕΤ. 1 4] ἢ ἡ Τ΄ ἢ 4. ἡ οπι ΕΤ. ἢ οἰκία οτα ΕΤΑ. ἢ 5. ἵσται οτὰ “45. 1 9. ἄλλως αὐτήν εἰ 
10. δ᾽ οπι Τ. ἢ 14. μὲ] μὲν γὰρ 44... }} 18. ἐκ ροϑὲ ἡ οπι ΕἼ. Π 15. συςοιχείας Τ. ἢ 17. τὴν κύησιν εἶναί .48,}|{ 19. τιθέναι ΕΤ. 
21. τις οἵὰ Τ. 1 25. καὶ μὴ ἐνέργειαν οπλ “4. 11 31. μία ἡ ἀμφοῖν Ε. Π 883. τὸ διάξημα τὸ αὐτὸ Τ. ἢ 35. δ᾽ οτὰ “43. 

ὥ. αἰσθητὸν δ᾽ οἵα Ἑ. ἢ 3. ἐξι οτὰ «45. [Π αὐτὸ ΕΤ. κἡὶ 6. ὁδ] ὕϑ᾽ ΕΤ. 9. εἰ οτα Τ' ᾿ 10. 51 ὃ “45. Π 12. ὁτιῶν ἐκυτῇ 7, 
αὐτῷ ὁτιῶκ “45. ἢ 14. μὴ οπι Τ. ᾿ἱ 15. ἄπειρα] ἀὰ διαιρετὰ “45, 1} ε} ἢ Τ. ἢ 16. μέρος ἀὴρ ἀέρος ΕΤ. ἢ 19. εἰ οτὰ «4, 1 20. ἱκών 

ΤΟΊ 32. δ᾽ οὐδ᾽ 'ν 4.00 24. οὔτ᾽ ΕΤ. 1 26. φυσοιὲν Τ΄ ἢ 21. τ᾽ οἵα Τ' ὃ ἴςα!] ἔμ 45. 1 28. ἐχείκορ] εἰ ΕΤ. 1 80. ἐτυνῖη 
Ε.ὺ}ὲ 33. εἰ οἵα ΕΤ. ΠΠ 34. ἐδὲ ἣν δὲ ἁπλῶν Ε, ὑδὲ ἣν καὶ ἁπλῦν “49, ἁπλῶν δ᾽ Τ' ἔ τὸ ογχα ΕΤ. ἢ 36. τὸ οἵα ΕΤ. ἢ 317. ἅπαν Τ. 
Φ ὕ ΕΤ. 1 ταντό Τὶ τοῦτο Ε. ᾿ 
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ἃ τὔτο περὶ τὰ ἁπλᾶ σώματα), οὐδὲ πῦρ οὐδ᾽ ἄλλο τι Μεταβάλλει δὲ τὸ μεταβάλλον τὸ μὲν κατὰ συμ» 11 
τῶν ςοιχείων ὑθέν. χωρὶς γὼρ τῷ ἄπειρον εἶναί τι αὐτῶν βιβηκός, ὡς τὸ μεοικὸν βαδίζειν, τὸ δὲ τῷ τότε τι μο- 
ὀλύνατον τὸ ἅπαν, κἂν ἦ πεπερασμώον, ἢ εἶναι ἢ γιγνε- ταβάλλειν ἁπλῶς λέγεται μεταβάλλειν, οἷον ὅσα κατὼ 
σϑαί ἦν τι αὐτῶν, ὥσπερ Ἡράκλειτός φησιν ἅπαντα γξς μέρη" ὑγιάζεται γὰρ τὸ σῶμα, ὅτι ὁ ὀφθαλμός. ἔςι δέ 
ἡνισθαΐ ποτε πῦρ. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ ἑνός, ὃ 5 τι ὃ καθ᾽ αὐτὸ πρῶτον κινεῖται, καὶ τῦτ᾽ ἐςὶ τὸ καθ᾽ αὐτὸ 
τοῆσι παρὰ τὰ ςοιχεῖα οἱ φυσικοί, πᾶν γὼρ μεταβάλ- κινητόν. ἔς, δέ τι καὶ ἐπὶ τῷ κρῖντος ὡσαύτως" κινεῖ γὰρ 
λει ἐξ ἱναντίε, οἷον ἐκ θερμῶ εἰς ψυχρόν. ἔτι τὸ αἰσθητὸ κατὼ συμβεβηκὸς τὸ μὲν. κατὼ μέρος τὸ δὲ καθ᾽ αὐτό" 
σῶμα ποῦ, καὶ ὁ αὐτὸς τόπος ὅλου καὶ μορίου, οἷον τῆς ἔς δέ τι τὸ κινὸν πρῶτον" ἔς! δέ τι τὸ κινόμενον ἕν τινι 
γῆς. ὥς εἰ μὲν ὁμοειδές, ἀκίνητον ἔςαι ἢ ἀεὶ οἰσθήσεται. χρόνῳ καὶ ἐξ Ὦ καὶ εἰς ὅ. τὰ δ᾽ εἴδη καὶ τὼ πάθη καὶ 
το δὲ ἀδύνατον" τί γὰρ μᾶλλον κάτω ἢ ἄνω ἢ ὁπεῶν; ὸ ὁ τόπος, εἰς ἃ κινοῦνται τὰ κινούμενα, ἀκίνητα ἐςιν, οἷον 

ον εἰ βῶλος εἴη, ποῦ αὕτη κινήσεται ἢ μενεῖ; ὁ γὰρ ἐπιςήμη καὶ θερμότης" ἔς δ᾽ ὑχ ἡ θερμότης κύησις ἀλλ᾽ 

τόπος αὐτῆς τοῦ συγγενῦς σώματος ἄπειρος. καθέξει οὖν ἡ θέρμανσις. ἡ δὲ μὴ κατὰ συμβεβηκὸς μεταβολὴ ἐκ ἐν 
τὸν ὅλον τόπον. καὶ πῶς; τίς οὖν ἡ μονὴ καὶ ἡ κίνησις; ἅπασιν ὑπάρχει, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἐναντίοις καὶ μεταξὺ καὶ 

ἢ τανταχϑ μενεῖ; ὁ κινήσεται ἄρα. ἢ πανταχῇ κινήσεται; ἐν ἀντιφαΐσει. τούτου δὲ πίστις ἐκ τῆς ἐπωγωγῆς. μετα- 
οὐκ ἄρα ςήσεται. εἰ δ᾽ ὠνόμοιον τὸ πᾶν, ἀνόμοιοι καὶ οἱ 5 βάλλει δὲ τὸ μεταβάλλον ἢ ἐξ ὑποκειμένου εἰς ὑποκεῖ- 

τότοι, καὶ πρῶτον μὲν ὑχ ἂν τὸ σῶμα τῷ παντὸς ἀλλ᾽ μενον, ἢ ἐκ ἐξ ὑποκειμέν εἰς ὑχ ὑποκείμενον, ἢ ἐξ ὑπο- 
ὁ τῷ ἅπτεσθαι, εἶτα ἢ πεπερασμῴα ταῦτ᾽ ἔξαι ἢ ἄπειρα κειμέν εἰς ἐχ, ὑποκείμενον, ἢ ἐκ ἐξ ὑποκειμώπ εἰς ὑπο- 
εἶδε. πεπερασμένα μὲν ἦν ὑχ οἷόν τε" ἔςαι γὰρ τὰ μὲν κείμενον, λέγω δὲ ὑποκείμενον τὸ καταφάσει δηλούμενον. 
ἅτειρα τὰ δ᾽ οὗ, εἰ τὸ πᾶν ἄπειρον, οἷον πῦρ ἢ ὕδωρ' ὥς" ἀνάγκη τρεῖς εἶναι μεταβολάς" ἡ γὰρ ἐξ ὑχ, ὑποκει- 
φθυρὰ δὲ τὸ τοῖῶτον τοῖς ἐναντίοις. εἰ δ᾽ ἄπειρα καὶ ἁπλᾶ, μόν εἰς μὴ ὑποκείμενον ὑκ ἔς: μεταβολή᾽ ὅτε γὼρ ἐναν- 
καὶ οἱ τόποι ἄπειροι καὶ ἔσται ἄπειρα τὰ ςοιχεῖα" εἰ δὲ τία ὅτε ἀντίφασίς ἐςιν, ὅτι ἐκ ἀντίθεσις. ἡ μὲν ἦν ἐκ ἐξ 
πῦτ' ἀδύνατον, καὶ οἱ τόποι πεπερασμένοι, καὶ τὸ πῶν ὑποκειμένε εἰς ὑποκείμενον κατ᾽ ἀντίφασιν γένεσίς ἐςιν, ἡ 
ἀνάγκη πεπεράνθαι. ὅλως δ᾽ ὠδύνατον ἄπειρον εναι σ“ὥμα μὲν ὡκλῶς ὡπλῆ, ἡ δὲ τινὸς τίς" ἡ δ᾽ ἐξ ὑποκειμένε εἰς 
καὶ τόπον τοῖς σώμασιν, εἰ πᾶν σῶμα αἰσθητὸν ἣ βάρος μὴ ὑποκείμενον φθορά, ἡ μὲν ἁπλῶς ὠπλῇ, ἡ δὲ τινὸς 

ἔχει ἢ κυφότητα. ἢ γὰρ ἐπὶ τὸ μέσον ἢ ἄνω οἰσθήσεται, 25 τίς. εἰ δὴ τὸ μὴ ὃν λέγεται πλεοναχῶς, καὶ μήτε τὸ 
ἀδύνατον δὲ τὸ ἄπειρον ἢ πᾶν ἢ τὸ ἥμισυ ἢ ὁποτερονοῦν κατὰ σύνθεσιν ἢ διαίρεσιν ἐνδέχεται κινεῖσθαι, μήτε τὸ 

τεκονθέναι" πῶς γὰρ διελεῖς; ἢ πῶς τοῦ ὠκείρου ἔξαι τὸ κατὼ δύναμιν τὸ τῷ ἁπλῶς ὄντι ὠντικείμενον" τὸ γὼρ μὴ 
μὲν κάτω τὸ δ᾽ ἄνω, ἢ ἔσχατον καὶ μέσον; ἔτι πᾶν σῶμα λευκὸν ἢ μὴ ὠγαθὸν ὅμως ἐνδέχεται κινεῖσθαι κατὼ συμ- 

αἰσθητὸν ἐν τόπῳ, τόπου δὲ εἴδη ἔξ, ἀδύνατον δ᾽ ἐν τῷ βιεβηκός" εἴη γὰρ ὧν ἄνθρωπος τὸ μὴ λευκόν" τὸ δ᾽ ὡπλῶς 
ἀτιῤῳ σώματι ταῦτ᾽ εἶναι. ὅλως δ᾽ εἰ ἀδύνατον τόπον 3. μὴ τέδε οὐδαμῶς" ὠδύνατον γὰὼρ τὸ μὴ ὃν κινεῖσθαι" εἰ 
ἅτερον εἶναι, καὶ σῶμα ἀδύνατον" τὸ γὰρ ἐν τόπῳ ποῦ, δὲ τοῦτο, καὶ τὴν γένεσιν κίνησιν εἶναι" γίγνεται γὰρ τὸ 

ἧτο δὲ σημαίνει ἢ ἄνω ἢ κάτω ἢ τῶν λοιπῶν τι, τότων μὴ ὄν. εἰ γὰρ καὶ ὅτι μάλιςα κατὰ συμβεβηκὸς γίγνε- 
δ᾽ ἕκαστον πέρας τι. τὸ δ᾽ ἄπείρον οὐ ταὐτὸν ἐν μεγέθει ται, ἀλλ᾽ ὅμως ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι ὑπάρχει τὸ μὴ ὃν κατὰ 
καὶ κινήσει καὶ χρόνῳ ὡς μία τις φύσις, ἀλλὼ τὸ ὕςε- τοῦ γιγνομίνε ὡπλῶς. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἠρεμεῖν. ταῦτά 
μν λέγεται κατὰ τὸ πρότερον, οἷον κύησις κατὰ τὸ μέ- 35 τε δὴ συμβαύει δυσχερῆ, καὶ εἰ πᾶν τὸ κινύμενον ἐν τόπῳ, 
γεθος ἐφ᾽ οὗ κινεῖται ἃ ἀλλοιοῦται ἃ αὔξεται, χρόνος δὲ τὸ δὲ μὴ ὃν ὧς ἔςιν ἐν τόπῳ" εἴη γὰρ ἄν πν. ὑδὲ δὴ ἡ 
διὰ τὴν κύησιν. φθορὰ κίνησις" ἐναντίον γὰρ κινήσει κύησις ἢ ἠρεμία, 

4. παρὼ 43, ἢ τι οχα «4᾽, ἢ 9. αἰσθήσεται" τῷ δὲ Τ᾿ ἢ 10. κάτω] καὶ τὸ Τ᾿ ἢ 418. ἡ υἰζαπιφαθ ομλ «49, 14. καήσεται ογα 
ΣΤᾺ, 1 418. ὦ τισι λείτει τὸ εἴδει ης Ἐ. ἢ 21. τὼ εἰ 24. ἃ οτχ “45. || 26. ἢ ροδὶ ἥμισυ οἵα Ε. ἢ 27. διέλης “45. 11 28. αἰσθητὸν 
οὔμα ἘΤ. ἢ 32. δὲ δὴ σημακίει ΕΤ. 81. χρόνω καὶ κινήσει Τ' ἢ ἀλλὰ] ἅμα Τ' 

2. βαδίζει 45, ἢ 5. ὃ καϑ᾿] καὶ ὃ ΕΤ. ἡ Ἰ. τόδε Τ᾿ ἢ μὲ] δὲ 445. ἢ 8. δέ ΔΙτογαπλ οπὶ Ε. Πἧν την] ἔτι ἐν ᾧ ΣΤ. ὃ 9. δ᾽ 
αα Τ' ἢ τὰ οτχὰ ΕΤ. ἢ 16. ἢ ὑκ --- 18. δὲ ὑποκείμενον οἵα «4. ἢ 47. ὑχ οἵα 7. ἢ ἢ -- ὑποκείμενον αὐὰ ΖΕ. || 33, τις τωός Τ΄4. ἢ 

ῶλ, ἁπλῇ οἵα .45. ἢ τις τιός «45. ἢ 27. ὅττε οἵα 43, ἢ 98. ὅλως Υ. ἢ κατὰ] μὴ κατὰ Τ΄ ἢ 29. εἰ Τ' ἢ ὧ] ἦν Τί, οπι «4. 1 30. 
τὲρ οἵα Τ. ὃ 385. τι] δὴ “445. ἢ 86. ἡ οτχὰ Ε. ἰ! 837. ἃ ὧτὰ Τ. 
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φθορὰ δὲ γενέσει. ἐπὲ δὲ πᾶσα κῥησις μεταβολή τις, ἐγίγνετό ποτε, καὶ τὸ γιγνόμενον ὡπλῶς ἐγίγνετο, ὥστι 
μεταβολαὶ δὲ τρεῖς αἱ εἰρημέναι, τότων δ᾽ αἱ κατὰ γίνε. ὕπω ἦν τὸ γιγνόμενον ὡπλῶς, ἀλλά τι γιγνόμενον ἢ γε 
σιν καὶ φθορὰν ὁ κινήσεις, αὗται δ᾽ εἰσὶν αἱ κατ᾽ ἀντίφα-- νόμενον. εἰ δὴ καὶ τῦτ᾽, ἐγίγνετό ποτε, ὥς ὑκ ἦν πω τότι 
σιν, ἀνάγκη τὴν ἐξ ὑποκειμίνε εἰς ὑποκείμενον κίνησιν εἶναι γιγνόμενον. ἐπεὶ δὲ τῶν ὠπείρων οὐκ ἔστι τι πρῶτον, οὐκ 
μόνην. τὰ δ᾽ ὑποκείμενα ἢ ἐναντία ἢ μεταξύ" καὶ γὰρ ἡ 5 ἔξαι τὸ πρῶτον, ὥς ὑδὲ τὸ ἐχόμενον. οὔτε γέγνεσθαι οὖν 
ςέρησις κείσθω ἐναντίον, καὶ δηλοῦται καταφάσει, οἷον τὸ ὅτε κινεῖσθαι οἷόν τε οὔτε μεταβάλλειν ὑϑέν, ἔτι τῷ αὐῇ 

γυμνὸν καὶ νωδὸν καὶ τὸ μέλαν. κύησις ἡ ἐναντία καὶ ἠρέμησις, καὶ γώεσις καὶ φθορά. 
Εἰ ἵν αἱ κατηγορίαι διήρηνται. ἀσίᾳ, ποιότητι, τόκῳ, ὥςε τὸ γιγνόμενον ὅταν γώνται γιγνόμενον, τότε φϑείρε- 

τῷ ποιεῖν ἢ πάσχειν, τῷ πρός τι, τῷ ποσῷ, ἀνάγκη τρῖς ται" οὔτε γὰρ εὐθὺς γιγνόμενον ὅθ᾽ ὕςερον" εἶναι γὼρ δὲ 
ἶι κιοήσεις, ποιῶ, ποῦ, τόκυ. κατ᾽ οὐσίαν δ᾽ οὗ διὼ τὸ το τὸ φθειρόμενον. ἔτι δεῖ ὕλην ὑπεῖναι τῷ γηνομέῳ κε 
μηθὲν εἶναι ὑσίῳ ἐναντίον, ἐδὲ τῷ πρός τι" ἔςι γὰρ θατέν μεταβάλλοντι. τίς ἦν ἔςαι, ὥσπερ τὸ ἀλλοιωτὸν σῶμα ἢ 

μηθὶν μεταβάλλοντος ἀληθεύεσθαι θάτερον μηθὲν μετα- ψυχή, ὕτω τί τὸ γιγνόμενον κίνησις ἢ γώεσις; καὶ ἔτι τί 
βάλλον, ὥστε κατὰ συμβεβηκὸς ἡ κύησις αὐτῶν. οὐδὲ εἰς ὃ κινοῦνται; δεῖ γὰρ εἶνωι τὴν τοῦδε ἐκ τῆδὲ εἰς τόδ 

χοῖντος καὶ πάσχοντος, ἢ κινῆντος καὶ κουμών, ὅτι οὐκ κίνησιν μὴ κίνησιν. πῶς οὖν; οὐ γὼρ ἔσται μάθησις τῆς 
ἔςι κινήσεως κίνησις ὑδὲ γενέσέως γένεσις, ἐδ' ὅλως μετα» ι5 μαθήσεως, ὥς᾽ ἐδὲ γώεσις γρέσεως, ἐπεὶ δ᾽ ὅτ᾽ ἰσίας ἔτι 
βολῆς μεταβολή. διχῶς γὰρ ἐνδέχεται κινήσεως εἶναι κί τῷ πρός τι ὅτε τῷ ποιεῖν καὶ πάσχειν, λείπεται κατὰ τὶ 
νῆσιν, ἢ ὡς ὑποκειμένου, οἷον ὁ ἄνθρωπος κινεῖται ὅτι ἐκ ποιὸν καὶ ποσὸν καὶ τόπον κίνησιν εἶναι" τότων γὰρ ἱχά- 

λευκῦ εἰς μέλαν μεταβάλλει, ὥςε οὕτω καὶ αὶ κύησις ἢ στῳ ἐναντίωσίς ἐςιν. λέγω δὲ τὸ ποιὸν ἀ τὸ ἐν τῇ " 

θερμαύεται ἢ ψύχεται ἢ ἢ τόκον ἀλλάττει ἢ αὔξεται. τῆτο (καὶ γὼρ καὶ ἡ διαφορὲ ποιόν) ἀλλὰ τὸ παθητωιόν, χα 

δὲ ἀδύνατον" οὐ γὰρ τῶν ὑποκειμένων τι ἡ μεταβολή. ἃ Ὁ λέγεται πάσχειν ἢ ἀπαθὲς εἶναι. τὸ δὲ ἀκίνητον τό τι 

τῷ ἅτερόν τι ὑποκείμενον ἐκ μεταβολῆς μεταβάλλειν εἰς ὅλως ἀδύνατον κινηθῆναι καὶ τὸ μόλις ἐν χρόνῳ πολλῷ ᾿ 
ἄλλο εἶδος, οἷον ἄνθρωπον ἐκ νόσε εἰς ὑγίειαν. ἀλλ᾽ οὐδὲ βραδέως ἀρχόμενον, καὶ τὸ πεφυκὸς μὲν κινεῖσθαι, μὴ 
“ὅτο δυνατὸν πλὴν κατὰ συμβεβηκός. πᾶσα γὼρ κύησις δυνάμενον δὲ ὅτε πέφυκε καὶ ὃ καὶ ὥς. ἃ καλῶ ἡρεμιῦ 
ἐξ ἄλλε εἰς ἄλλο ἐςὶ μεταβολή, καὶ γένεσις καὶ φθορὰ τῶν ἀκινήτων μόνον" ἐναντίον γὰρ ἠρεμία κινήσει, ὦστι 
ὡσαύτως" πλὴν αἱ μὲν εἰς ἀντριεΐμενα ὡδὶ ἢ ὡδὶ ὁ κινή- 25 ςέρησις ἂν εἴη τῷ δεκτικῦ. 
σεις. ἅμα οὖν μεταβάλλει ἐξ ὑγιείας εἰς νόσον, καὶ ἐξ Ἅμα κατὰ τόπον ὅσα ἐν ἑνὶ τόπῳ πρώτῳ, καὶ χρρὴ 
αὐτὴς ταύτης τῆς μεταβολῆς εἰς ἄλλην. δῆλον δὴ ὅτι ἄν ὅσα ἐν ἄλλῳ. ἅπτεσθαι δὲ ὧν τὰ ἄκρα ἅμα. μεταζὺ δ᾽ 
νοσήσῃ, μεταβεβληκὸς ἔξαι εἰς ὁποιανοῦν (ἐνδύχεται γὰρ εἰς ὃ πέφυκε πρότερον ἀφικνεῖσθαι τὸ μεταβάλλον ἢ ἐξ 
ἠρεμεῖν) καὶ ἔτι εἰς μὴ τὴν τυχῆσαν ἀεί" κἀκείνη ἧς τινος ὃ ἔσχατον μεταβάλλει κατὰ φύσιν τὸ συνεχῶς μετα- 
εἴς τι ἄλλο ἔξαι. ὥσθ᾽ ἡ ἀντικειμόη ἔςαι ὑγίανσις, ἀλλὰ 30 βάλλον. ἐναντίον κατὰ τὅπκον τὸ κατ᾽ εὐθεῖαν ἀπέχιν ταῖν 

τῷ συμβεβηκέναι, οἷον ἐξ ἀναμνήσεως εἰς λήθην μήατά- ιν. ἑξῆς δὲ Ὦ μετὰ τὴν ἀρχὴν ὄντος, θέσει ἢ εἴδει ἡ ὧς 
βάλλει ὅτι ᾧ ᾧ ὑπάρχει ἐκεῖνο μεναβαλλει, ὁτὲ μὲν εἰς λως πως ὠφορισθέντος, μηθὲν μεταξύ ἐστι τῶν ταὐτῷ 
ἐπιςήμην ὁτὲ ̓ δὲ εἰς ὑγίειαν. ἔτι εἰς ἄπειρον βαδιεῖται, εἰ γῴώει καὶ ἰφεξῆς ἐ ἐς ὦν, οἷον γραμμαὶ γραμμῆς ἢ μωΐ 

ἔςαι μεταβολῆς μεταβολὴ καὶ γενέσεως γένεσις. ἀνάγκη δὲς μονάδος ἣ ἢ οἰκίας οἰκίω. ἄλλο δ᾽ ὑθὲν κωλύει μαζὶ 

δὴ καὶ τὴν προτέραν, εἰ ἡ ὑςέρα' οἷον εἰ ἡ ἁπλῆ γώεσις 35 εἶναι" τὸ γὼρ ἑξῆς τινὸς ἐφεξῆς καὶ ὕςερόν τι" ὁ γὲρ τὶ 

ῶ. αἱ οἵὰ “45. ἢ αἱ μὲν κατὰ “48. ἢ 5. ἃ ῥχίιΣ οαι “45. ἢ 17. νωδὺν] λευκὸν “44. ΠΠ 9. τῷ ῥυίχησπι ἰετ υπιχαθ οὲ ἃ οπὶ 44. 1 
41. τῷ οἵὰ ΕΤ. ἢ θατέρν μεταβάλλοντος μηδὲν ἀληθεύεσθαι θάτερον μὴ δὲ μ. «45. 1 14. καὶ πάσχοντος ἢ πάσχοντος 43. ἢ 415. μεταβιλὴ 
μεταβολῆς ΕΥ̓͂. Π 16. κίνησιν εἶναι «45. ΠΟ 417. κεῖται Τ, ἃ 19. τόπον] τὸ πᾶν Τ᾿ 21. τῷ] τὸ Τ᾿ ἢ 28. ἅπασι γὰρ ἡ κύησις 4. ἢ 
25. κἢ καὶ 45. ἐξ ἀντικειμέσων Τ᾿ ἢ ὦ κυήσει.}] ἃ κύησις «45. 1 217. δ' ΕΤ. 1 80. ἄλλο τι 7. ἢ ἔςαι οτὰ ἘΤ. ἢ 35. δὲ Τ' ἴ γκν 
᾿ηβγητοῦ γένετο «45. 

4. ἁπλῶς οι ἘΤ. ἢ 2. τὸ οχχ Ἐ. ᾿ γινόμενν τὶ ν4, ἢ 8. εἰ δ)] ἄδι «45, 1 τότε] πστε 43. ἢ 4. τι οἵα ΕΖ. ἢ οὐκ ἕραι τὶ 
πρῶταν οἵὰ «45. ἢ 5. οὖν αὗται ὅτε Ε. ἢ 1. καὶ ἡ γένεσις δι ἢ 9, γινόμενον “δ, ἢ 11. μεταβάλλεν τι. τές, ΕΤ. ἢ 12. τῇ τί κὼ 
“45, ἢ κόπησις] ἢ χδησιφ 4. ἢ ἔτ] το Τὶ, οπὶ Ε. ἢ 13. ἐἶνκί τι τὴν ἘΤ. ὁ 14. τῆς μαθήσεως] ἡ τῆς μαθήσεως γένεσις «5, ἢ 15. νᾺ 
ίνοσιεἾ τῆς ροδὲ Ἰδουπιατα .4. ΠΠ ὑσίαφ Τὶ ἵ 11. καὶ τὸ ποσὸν “δ. ἢ 19. καὶ γὰρ καὶ ἡ διαφορὰ] καὶ τῇ διαφδρῶ ΤΑ. ἢ 20. ἀκίπτο] 
ἀδύνατον Τ' ἢ 21. μόγις 48, ἢ πολλῷ] ποτε Τ. ἤ ὃ οτὰ ἘΤ. " 233. ζ) ζ πίφυκε 415. }} καὶ ὥς. δ καλῷ] ὡς ἐκ ἄλλο Τ' ἢ 36. πρᾶτον 
Α48, 21. δὲ οτχ “415. ἢ 29. τὸ οτὰ ΕΤ. ᾿ὶ 31. ὁ Τ' ᾿ 33. ἢ] δ 445, ἢ 35. τιὸς] τοὴ “445. 
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ν ἕξι: τῶν δύο, οὐδ᾽ ἡ νυμηνία τῆς δευτέρας. ἐχόμενον σικῆς (μετὰ κινήσεως γάρ), αὕτη δ᾽ ἑτέρας, εἰ μηδεμία 
δὲ ὁ ἂν ἑξῆς ὃν ἅπτηται. ἐπεὶ δὲ πᾶσα μεταβολὴ ἐν τοῖς αὐτοῖς ἀρχὴ κοινή. 
ἐντοιιμένοις, ταῦτα δὲ τά τ᾽ ἐναντία καὶ ἀντίφασις, ἀντι- Ἡ δ᾽ αἰσθητὴ οὐσία μεταβλητή. εἰ δ᾽ ἡ μεταβολὴ 

δ᾽ υθὲν ἀνὰ μέσον, δῆλον ὡς ἐν τοῖς ἐναντίοις τὸ ἐκ τῶν ἀντικειμένων ἢ τῶν μεταξύ, ἀντικειμένων δὲ μὴ 
μεταξύ. τὸ δὲ συνεχὲς ὅ ὅπερ ἐχόμενόν τι ἢ ἁπτόμενον. 5 πάντων (οὐ λευκὸν γὰρ ἡ φωνή) ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἐναντίου, 
λέγω δὲ συνεχὲς ὅταν ταὐτὸ γένηται καὶ ἣν τὸ ἑκατέρου ἀνάγκη ὑπεῖναΐ τι τὸ μεταβάλλον εἰς τὴν ἐναντίωσιν" ὁ 
τῴας οἷς ἅπτονται καὶ συνέχονται, ὥστε δῆλον ὅτι τὸ γὼρ τὼ ἐναντίω μεταβάλλει. ἔτι τὸ μὲν ὑπομένει, τὸ δ᾽ 2 
συνεχὴς ἐν τούτοις ἐξ ὧν ἦν τι πέφυκε γίγνεσθαι κατὰ ἐναντίον ὁχ, ὑπομένει" ἔςιν ὥρα τι τρίτον παρὼ τὼ ἐναν- 
τὴν σύναψιν. καὶ ὅτι πρῶτον τὸ ἐφεξῆς, δῆλον" τὸ γὰρ τία, ἡ ὕλη. εἰ δὴ αἱ μεταβολαὶ τέτταρες, ἢ κατὰ τὸ τί 
ἴξῆε ὑχ ἅπτεται, τῶτο δ᾽ ἐφεζῆς" καὶ εἰ συνεχές, ἅπτα- ιο ἃ κατὰ τὸ ποιὸν ἢ ποσὸν ἢ πῇ, καὶ γώεσις μὲν ἡ ἁπλῆ 
ταὶ, εἰ δ᾽ ἅπτεται, ὅπω συνεχές. ἐν οἷς δὲ μή ἐςιν ἀφή, καὶ φθορὰ ἡ κατὰ τόδε, αὔξησις δὲ καὶ φθίσις ἡ κατὰ 
εὐκ ἔστι σύμφυσις ἐν τότοις. ὥστ᾽ ἐκ ἔςι ςιγμὴ μονάδι τὸ ποσόν, ἀλλοίωσις δὲ ἡ κατὼ τὸ πάθος, φορὼ δὲ ἡ 
ταὐτόν" ταῖς μὲν γὼρ ὑπάρχει τὸ ἅπτεσθαι, ταῖς δ᾽ οὔ, κατὰ τόπον, εἰς ἐναντιώσεις ἂν εἶεν τὼς καθ᾽ ἕκαστον αἱ 
ἀλλὰ τὸ ἐφεζῆς᾽ καὶ τῶν μὲν μεταξύ τι, τῶν δ᾽ ἅ. μεταβολαί, ἀνάγκη δὴ μεταβάλλειν τὴν ὕλην δυναμένην 

“5 ἄμφω" ἐπεὶ δὲ διττὸν τὸ ὄν, μεταβάλλει πᾶν ἐκ τὺ δὺ- 
ΔΛ νάμει ὄντος εἰς τὸ ἐνεργείᾳ ὄν, οἷον ἐκ λευκᾷ δυνάμει εἰς 

᾿ τὸ ἐνεργείᾳ λευκόν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπ᾽ αὐξήσεως καὶ φθί- 
Πρὶ τῆς ὑσίας ἡ θεωρία" τῶν γὰρ ὑσιῶν αἱ ἀρχαὶ σεως. ὥςε καὶ μόνον κατὰ συμβεβηκὸς ἐνδέχεται γίγνεσθαι 

καὶ τὰ αἴτια, ζητοῦνται. καὶ γὰρ εἰ ὡς ὅλον τι τὸ πᾶν, ἐκ μὲὴ ὄντος, ἀλλὰ καὶ ἐξ ὄντος γίγνεται πάντα, δυνά- 
ἡὶ ὑσίᾳ πρῶτον μέρος" καὶ εἰ τῷ ἐφεξῆς, κἂν ὕτω πρῶτον Ὁ μει μώτοι ὄντος, ἐκ μὴ ὄντος δὲ ἐνεργείᾳ. καὶ τῦτ᾽ ἐστὶ 
ἡ ὑσία, εἶτα τὸ ποιόν, εἶτα τὸ ποσόν. ἅμα δ᾽ οὐδ᾽ ὄντα τὸ ̓ Αναξαγόρου ὧν (βέλτιον γὰρ ἢ ὁμῦ πάντα) καὶ Ἔμ- 
ὡς εἰπεῖν ὡκλῶς τἄλλα, ἀλλὼ ποιότητες καὶ κινήσεις, ἢ πεδοκλέους τὸ μῖγμα καὶ ᾿Αναξιμανδρου. καὶ ὡς Δημό- 
καὶ τὸ ὁ λευκὸν καὶ τὸ ὑκ εὐθύ" λέγομεν γῆν εἶναι καὶ κριτός φησιν, ἦν ὁμῦ πάντα δυνάμει, ἐνεργείῳ δ᾽ ἕ. ὥςε 
ταῦτα, οἷον ἔςιν ὦ λευκόν. ἔτι ἀϑὲν τῶν ἄλλων χωριςόν. τῆς ὕλης ἂν εἶεν ἡμμένοι. πάντα δ᾽ ὕλην ἔχει ὅσα με- 

μαρτυρῆσι δὲ καὶ οἱ ἀρχαῖοι ἔργῳ" τῆς γὰρ ὑσίας ἐζήτων »ς ταβάλλει, ὠλλ᾽ ἑτέραν" καὶ τῶν ἀϊδίων ὅσα μὴ γενητὰ 
ὀρχὼς καὶ ςοιχεῖα καὶ αἴτια. οἱ μὲν ἦν νῦν τὼ καθόλε κινητὼ δὲ φορᾷ, ὠλλ᾽ ὁ γεννητήν, ἀλλὰ πόθεν ποῖ; ἀπο- 
οὐσίας μᾶλλον τιθέασιν" τὼ γὰρ γένη καθόλου, ὦ ᾧασιν ρήσειε δ᾽ ἄν τις ἐκ ποίς μὴ ὄντος ἡ γένεσις" τριχῶς γὰρ 
ἀρχὰς καὶ ὑσίας εἶναι μᾶλλον διὰ τὸ λογικῶς ζητεῖν. οἱ τὸ μὴ ὄν. εἰ δή τί ἐςι δυνάμει, ἀλλ᾽ ὅμως ὁ τῷ τυχόν- 
ἂ τάλαι τὼ καθ᾿ ἕκαστον, οἷον πῦρ καὶ γῆν, ἀλλ᾽ οὐ τος, ἀλλ᾽ ἕτερον ἐξ ἑτέρον. οὐδ᾽ ἱκανὸν ὅτι ὁμοῦ πάντα 

τὸ χοινὸν σῶμα. ὑσίαι δὲ τρεῖς, μία μὲν αἰσθητή, ἧς ἡ 30 χρήματα" διαφέρει γὰρ τῇ ὕλῃ, ἐπεὶ διὰ τί ἄπειρω ἐγέ- 
μὲν ἀΐδιος ἡ δὲ φθαρτή, ἣν πάντες ὁμολογῆσιν,. οἷον τὼ νεῖο ἀλλ᾽ ὑχ ἦν; ὁ γὼρ νῦς εἷς, ὥς εἰ καὶ ἡ ὕλη μία, 
φυτὰ καὶ τὰ ζῷα ἡ δ᾽ ἀΐδιος ἧς ἀνάγκη τὼ στοιχρεῖα ἐκεῖνο ἐγένετο ἐνεργείῳ Ὁ ἡ ὕλη ἦν δυνώμει. τρίω δὴ τὼ 
λαβεῖν, εἴτε ἣν εἴτε πολλά. ἄλλη δὲ ἀκίνητος, καὶ ταύ- αἴτια καὶ τρεῖς αἱ ἀρχαί, δύο μὲν ἡ ἐναντίωσις, ἧς τὸ 

τὴν τινὲς εἶναί φασι χωριςήν, οἱ μὲν εἰς δύο διαιροῦντες, μὲν λόγος καὶ εἶδος τὸ δὲ ςέρησις, τὸ δὲ τρίτον ἡ ὕλη 
οἱ δὲ εἰς μίαν φύσιν τιθέντες τὰ εἴδη καὶ τὰ μαθηματικά, 35 Μετὰ ταῦτα ὅτι ὁ γίγνεται ὅτε ἡ ὕλη ὅτε τὸ εἶδος, 3 
εἱ δὲ τὰ μαθηματικὰ μόνον τούτων. ἐκεῖναι μὲν δὲ φυ- λέγω δὲ τὰ ἔσχατα. πᾶν γὼρ μεταβάλλει τι καὶ ὑπό 

2. ἀνέπτηται αἴδ, ἢ 3. δὲ τἀναντία Τ', δὲ ἱναντία 48, ἢ 4, ὡς] δ᾽ ὡς Τ' ἢ 5. ἢ ἀκτόμειον οἵα ΕἼ. ΠΠ6. λέγω] λέγεται 443. 
8, ὦ τῇ ἔτι ΤΊ ἡ 9. τὴν οπα Τ' ἢ 10. ἐφιξῆς] ἑξῆς Τ' ἢ εἰς ΤΑ͂Σ, Π 14. ἀλλὰ πρὸς τὸ ΒΤ. ἡ τῶ τῶ γε Τ' αὶ 20. εἰ καὶ Εὰ ἃ 
τὸ ΔΕ, καὶ καὶ ἜΤ. 11 21. εἴτα τὸ ποσόν] ἢ ποσόν ΕΤ. ἢ 22. ἁπλῶς ὡς εἰπεῖν ΣΡ, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν 45, αὶ ταῦτα ΕἼΤΕ), || ἀλλα] 
ὧν ἘΣ Π καὶ οαα ΣΡ. αὶ ἡ Ἐπ. ΠΠ 23. τὸ ὁ] ὁ τὸ Τ΄ ἢ γ9}] ἦν Τ᾿ ἢ καὶ ταῦτα εἶναι 446. 1} 84. ἐδὲ 7. ἢ 29. ἕκαστα «43, Π᾿ 838. καὶ 

«ὐὰ “ὁ. αὶ 84. φασί τινες εἶναι ἘΤ. ἢ 36. οἱ δὲ τὰ μαθηματοιὰ οτὰ ΕΚ. 
8. δ' 1] δὴ Ε, δὲ 7. ἢ 4. μὴ] οὐ 7. ἢ 9. τὸ οπι Ἑ. ἢ 10. οἷον 7. ἢ 11. ἡ ροξὲ φϑορὰ οπι ΕΖ. ἢ 12. φθορὰ. Τ. ἢ 18. ταῖς 

ΤΟ ἴ 15. τὸ οπι ΖΡ, ἢ 20. μύτοι ἢ ὄντος 7'. 24. 3] ἦν 4. ἴ 28. ὑπὸ ττρρ ἐδόβφ ερὸ Ἱ 25. γεπητὰ τὼ κυητὰ 7΄. ἢ 26. γι- 
πεὶν Τ ἢ 217. δ' οχὰ ΧΡ, ἢ 28. τί ἐς!] ἐσι τὸ Ἐλ. ἢ 31. καὶ οχη «46. ἢ 32. 1] καὶ αὶ 7. ἱ 833. τρεῖς οἷα ἘΞ. ἢ 85. ἡ εἰ τὸ 
οι δ, 
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τινος καὶ εἷς τι. ὑφ᾽ ἦ μέν, τῷ πρώτου κινῖντος" ὃ δέ, ἡ τί ὄν τῦτ᾽ ἔξαι; παρὼ γὰρ τὴν ὑσίαν καὶ τἄλλα τὰ χα- 
ὕλη" εἰς ὃ δέ, τὸ εἶδος. εἰς ἄπειρον ἕν εἶσιν, εἰ μὴ μόνον τηγορόμενα ἐθέν ἐςι κοινόν" πρότερον δὲ τὸ ςοιχεῖον ἢ ὧν 
ὁ χαλκὸς γίγνεται ςρογγύλος ἀλλὰ καὶ τὸ στρογγύλον ἐςὶ τὸ ςοιχεῖον. ἀλλὰ μὴν ὑδ᾽ ἡ ὁσία ςοιχεῖον τῶν πρός 
ἢ ὁ χαλκός" ἀνάγκη δὴ ςῆναι. μετὰ ταῦτα ὅτι ἑκάςη τι, ὑἐδὲ τύτων ὑθὲν τῆς ὑσίας. ἔτι πῶς ἐνδίχαται πάντων 
ἐκ συνωνύμου γίγνεται ἡ ὑσία" τὰ γὰρ φύσει ὑσίαι καὶ 5 εἶναι ταὐτὰ ςοιχεῖα; ἐθὲν γὼρ οἷόν τ᾽ εἶναι τῶν ςοιχείων 
τἄλλα. ἢ γὰρ τέχνῃ ἢ Φύσει γίγνεται ἢ τύχῃ ἢ τῷ τῷ ἐκ τῶν ςοιχείων συγκειμένῳ τὸ αὐτά, οἷον τῷ ΒᾺ τὸ 
αὐτομάτῳ. ἡ μὲν ἕν τέχνη ἀρχὴ ἐν ἄλλῳ, ἡ δὲ φύσις Β ἢ Α, ὑδὲ δὴ τῶν νοητῶν ςοιχεῖόν ἐς ν, οἷον τὸ ἣν ἢ τὸ ἦν' 
ὠρχὰ ἐν αὐτῷ" ἄνθρωπος γὼρ ἄνθρωπον γεννᾷ. αἱ δὲ ὑπάρχει γὼρ ταῦθ᾽ ἑκάςῳ καὶ τῶν συνθέτων. ὑθὲν ἄρ᾽ ἔξει 
λοιπαὶ αἰτίαι ςερήσεις τότων. ὑσίαι δὲ τρεῖς, ἡ μὲν ὕλη αὐτῶν ὅτ᾽ ἐσία ὅτε πρός τι" ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον. ὧν ἕςιν ἄρα 
τόδε τι οὖσα τῷ φαίνεσθαι (ὅσα γάρ ἐςιν ἀφῇ καὶ μὴ το πάντων ταὐτὰ ςοιχεῖα. ἢ ὥσπερ λέγομεν, ἔςι μὲν ὥς, ἴσι 
συμφύτσει, ὕλη καὶ ὑποκείμενον), ἡ δὲ φύσις τόδε τι, εἰς δ᾽ ὡς ὅ, οἷον ἴσως τῶν αἰσθητῶν σωμάτων ὡς μὲν εἶδος τὶ 

ἥν, καὶ ἕξις τις ἔτι τρίτη ἡ ἐκ τούτων ἡ καθ᾿ ἕκαστα, θερμὸν καὶ ἄλλον τρόπον τὸ ψυχρὸν ἡ ςέρησις, ὅλη δὲ τὶ 
οἷον Σωκράτης ἢ Καλλίας. ἐπὶ μὲν ἦν τινῶν τὸ τόδε τι δυνάμει ταῦτα πρῶτον καθ' αὑτό, ὑσίαι δὲ ταῦτά τε καὶ 

ἐκ ἔςι παρὰ τὴν συνθέτην ἀσίαν, οἷον οἰκίας τὸ εἶδος, εἰ τὰ ἐκ τύτων ὧν ὠρχαὶ ταῦτα, ἢ εἴ τι ἐκ θερμῆ καὶ ψυχὴ 

μὴ ἡ τέχνη. ἐδ᾽ ἔςι γώεσις καὶ φθορὰ τότων, ἀλλ᾽ ἄλ- «5 γίγνεται ἦν, οἷον σὼρξ ἢ ὀςῦν᾽ ἕτερον γὰρ ὠνάγκη ἐκεύωυν 
λον τρόπον εἰσὶ καὶ οὐκ εἰσὶν οἰκία τε ἡ ἄνευ ὕλης καὶ εἶναι τὸ γενόμενον. τότων μὲν ἦν ταὐτὰ ςοιχεῖα καὶ ἀρχαί 
ὑγίεια καὶ κἂν τὸ κατὰ τέχνην. ἀλλ᾽ εἴπερ, ἐπὶ τῶν φύ- ἄλλων δ᾽ ἄλλα. πάντων δὲ ὕτω μὲν εἰπεῖν ἐκ ἔςιν, τῷ ὡζ 
σει. διὸ δὴ ὁ κακῶς ὁ Πλάτων ἔφη ὅτι εἴδη ἐςὶν ὁπόσα λογον δέ, ὥσπερ εἴ τις εἴποι ὅτι ἀρχαί εἶσι τρεῖς, τὸ εἶδος 
φύσει, εἴπερ ἐςὶν εἴδη ἄλλα τότων, οἷον πῦρ, σάρξ, κε- καὶ ἡ ςέρησις καὶ ἡ ὕλη. ἀλλ᾽ ἕκαςον τύτων ἕτερον τε 
φαλή. ἅπαντα γὰρ ὕλη ἐστί, καὶ τῆς μάλις᾽ οὐσίας ἡ Ὁ ἕκαςον γένος ἐςίν, οἷον ἐν χρώματι λευκόν, μέλαν, ἔτε 

τελευταία. τὰ μὲν οὖν κινοῦντα αἴτια ὡς προγεγενημώα φάνεια, φῶς, σκότος, ἀήρ᾽ ἐκ δὲ τύτων ἡμέρα καὶ νἱξ, 
ὄντα, τὰ δ᾽ ὡς ὁ λόγος ἅμα. ὅτε γὰρ ὑγιαίνει ὁ ἄν- ἐπεὶ δὲ οὐ μόνον τὰ ἐνυπάρχοντα αἴτια, ἀλλὰ καὶ τῶ 
θρωπος, τότε καὶ ἡ ὑγίειά ἐςιν, καὶ τὸ σχῆμα τῆς χαλ- ἐκτὸς οἷον τὸ κινῶν, δῆλον ὅτι ἕτερον ἀρχὴ καὶ ςοιχεῖον. 
κῆς σφαίρας ὦμα καὶ ἡ χαλκῆ σφαῖρα. εἰ δὲ καὶ ὕςε- αἴτια δ᾽ ἄμφω" καὶ εἰς ταῦτα διαιρεῖται ἡ ἀρχῇ, τὸ δ᾽ 
ρέν τι ὑπομένει, σκεπτέον" ἐπ᾽ ἐνίων γὰρ οὐθὲν κωλύει, 25 ὡς κινοῦν ἢ ἱςὰν ἀρχή τις καὶ οὐσία. ὥςε ςοιχεῖα μὺ 
εἷον εἰ ἡ ψυχὴ τοιῦτον, μὴ πᾶσα ἀλλ᾽ ὁ νῦς" πᾶσαν γὰρ κατ᾽ ἀναλογίαν τρία, αἰτίαι δὲ καὶ ὠρχαὶ τέτταρερ᾽ ἄλλ 
ἀδύνατον ἴσως. φανερὸν δὴ ὅτι οὐθὲν δεῖ διώ γε ταῦτ᾽ δ᾽ ἐν ἄλλῳ, καὶ τὸ πρῶτον αἴτιον ὡς κινῦν ἄλλο ἄλλῳ. 
εἶναι τὰς ἰδέας" ἄνθρωπος γὰρ ἄνθρωπον γεννᾷ, ὁ καθ᾽ ὑγίεια, νόσος, σῶμα" τὸ κινοῦν ἰατρική, εἶδος, ἀταξία 
ἕκαςον τὸν τινά. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τεχνῶν" ἡὶ γὰρ τοιαδί, πλίνθοι" τὸ κινῶν οἰκοδομική, καὶ εἰς ταῦτα δια» 

ἰατρικὴ τέχνη ὁ λόγος τῆς ὑγιείας ἐς ἵν. 80 ρεῖται ἢ ἀρχή. ἐπεὶ δὲ τὸ κινοῦν ἐν μὲν τοῖς φυσικοῖς 
Τὼ δ᾽ αἴτια καὶ αἷ ἀρχαὶ ἄλλα ἄλλων ἔστιν ὥς, ἀνθρώποις ἄνθρωπος, ἐν δὲ τοῖς ὠπὸ διανοίας τὸ εἶδος ἃ τὸ 

ἔςι δ᾽ ὡς, ἂν καθόλε λέγῃ τις καὶ κατ᾽ ἀναλογίαν, ταὐτὰ ἐναντίον, τρόπον τινὰ τρία αἴτια ὧν εἴη, ὠδὲ δὲ τέτταρα. 

πάντων. ἀπορήσειε γὰρ ὧν τις πότερον ἕτεραι ἢ αἱ αὐταὶ ὑγίεια γάρ πως ἡ ἰατρική, καὶ οἰκίας εἶδος ἡ οἰκοδομιχή, 
ὠρχαὶ καὶ ςοιχεῖα τῶν ὑσιῶν καὶ τῶν πρός τι, καὶ καθ καὶ ἄνθρωπος ἄνθρωπον γεννᾷ" ἔτι παρὰ ταῦτα ὡς τὴ 
ἑκάςην δὴ τῶν κατηγοριῶν ὁμοίως. ἀλλ᾽ ἄτοπον εἰ ταὐτὼ 35 πρῶτον πάντων κινῶν πάντα. 
πάντων' ἐκ τῶν αὐτῶν γὰρ ἔςαωι τὰ πρός τι καὶ ἡ ὑσία. Ἐπὰὴ δ᾽ ἐςὶ τὰ μὲν χωρις ὰ τὼ δ᾽ ὁ χωριςώ, ὑσίω" 

4. ροβὲ τι “4 καὶ ἐξ οὗ. ἢ 8] 7. ἢ 5. ἡ αὐἀὰ 4), ἢΠἐσία] ὁσίας 7. ἢ 8. ἑαντῶ “45. ἢ 10, ἔςιν οπλ Ζ7' 14. τόδε] καὶ τίὰ 
“2, ἃ 12. τις" ἔτ ἡ Ζ. "ἢ αὶ καθ] κὶ καὶ καθ᾽ «45, Π 18. τι οτι Α.. ἢ 15. ἡ τέχνη. ἀδ᾽] τὸ εἶδος ἐκ 7. 1 46. καὶ οὐκ εἰσὶν οἵα 7.1} 

τε οὐὰ ἘΤ. ἢ 18. δὴ οτλ “45. ἢ ὁ οπι ΕΤ. ἢ 19. ἀλλὰ ἘΤ. ἢ 20. γὼρ καὶ ὕλη 7. ἢ 23. καὶ ογαὰ ΕΥ. ἵ 26. καὶ οχα “45. ἵ 28. καλξ 
καςος “45, ἢ 80. ὁ εἰ ἐςίν οἵὰ «45. || 84. τὰ δ᾽] ἔς: δὲ τὸ “445. ἢ ἄλλαι ἄλλων, ἔςι δ᾽ ὡς ἂν «45, ἢ 32. λόγοι «45. 33. πάντα Α45.} 

ὧν οπι 7. ᾿ὶ 35. δὴ κατηγορίαν δ. ἢ 36. τὰ] τὸ “45. ἃ αἱ ἐσίαι ἘΤ. 
8. ἐςὶ τὸ οτὰ “48. ἢ 6. τῶν οπι 45), ἢ τὸ βα τῷ Τ'΄ ἢ 7. ςοιχείων ἘΡ. ἢ ἴση οχαὰ ΕΤ. ἢ ἣν καὶ τὸ ὅν ΣΡ, ὃν καὶ τὸ ἦν ΑΝ} 

43. ὅλη] ἡ ὕλη ΕΤ. 1 13. ἑαυτό “45, αὑτόν 7. ἢ οὐσία Τ΄ ἃ 14. ψυχροῦ καὶ ϑερμοῦ «45, ἢ 16. ταῦτα Ε΄. 41. τὸ 4.1} 18. 
εἴποιεν «45. ἵ τρεῖς οἵα Τ΄ 20. χρώμασι “5. ἢ 21. καὶ οτὰ ΑΤ. ἃ 25. ἱρῶν 585, ἢ καὶ οὐσία] οὖσα ΕΤ. ἢ 26. τίσσαρες Τ' 
89.. καὶ -- 80. ἀρχή οτὰ «45. ῃ! 84. ἀνθρώποις οπι “48. γ5 ἄνθρωπρε ἄτθρωπος, ἔτι ἄνθρωπος ἄνθρωπον ταῦγρο Ἀ. ἢ ἢ οταὰ Ζ' ἢ 35. τάτα] 
τὼ πάτα Τ΄ ἢ 36. ὑσία ὃς Ἀ. 
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ἐκένα. καὶ διὰ τῦτο πάντων αἴτια ταῦτα, ὅτι τῶν ϑσιῶν 

ἄνευ ὁκ ἔςι τὰ πάθη καὶ αἱ κινήσεις. ἔπειτα ἔςαι ταῦτα 

ψνχὴ ἴτως καὶ σῶμα, ἢ νῦς καὶ ὄρεξις καὶ σῶμα. ἔτι 

δ᾽ ἄλλον τρόπον τῷ ἀνάλογον ὠρχαὶ αἱ αὐταί, οἷον ἐνέρ- 
για καὶ δύναμις" ἀλλὰ καὶ ταῦτα ἄλλα τε ἄλλοις καὶ 9 
ἄλλως. ἐν ἐνίοις μὲν γὰρ τὸ αὐτὸ ὑτὲ μὲν ἐνεργείᾳ ἐςὶν 
ὁτὲ δὲ δυνάμει, οἷον οἶνος ἢ σὰρξ ἢ ἄνθρωπος. πίπτει δὲ 

καὶ ταῦτα εἰς τὼ εἰρημένα αἴτια. ἐνεργείᾳ μὲν γὰρ τὸ 
εἶδος, ἐὰν ἢ χωριςόν, καὶ τὸ ἐξ ἀμφοῖν, ςέρησις δὲ οἷον 
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ται" καὶ ἔτι αἱ ὗλαι. τίνες μὲν ὄν αἱ ἀρχαὶ τῶν αἰσθητῶν 
καὶ πόσαι, καὶ πῶς αἱ αὐταὶ καὶ πῶς ἕτεραι, εἴρηται. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἦσαν τρεῖς ἐσίαι, δύο μὲν αἱ φυσικαί, μία 6 
δ᾽ ἡ ἀκίνητος, περὶ ταύτης λεκτέον, ὅτι ἀνάγκη εἶναί τινα 
ἀΐδιον ὑσίαν ἀκίνητον. αἴ τε γὰρ ἐσίαι πρῶται τῶν ὄντων, 
καὶ εἰ πᾶσαι φθαρταί, πάντα φθαρτά. ἀλλ᾽ ἀδύνατον 
κίνησιν ἢ γενέσθαι ἃ φθαρῆναι" ἀεὶ “γὰρ ἦν. ἐδὲ χρόνον" 
ὁ γὰρ οἷόν τε τὸ πρότερον καὶ ὕςερον εἶναι μὴ ὄντος χρό- 
νου. καὶ ἡ κίνησις ἄρα οὕτω συνεχὴς ὥσπερ καὶ ὁ χρό- 

σκότος ἢ κάμνον, δυνάμει δὲ ἡ ὕλη" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ τονος" ἢ γὰρ τὸ αὐτὸ ἢ κινήσεώς τι πάθος. κίνησις δ᾽ οὐκ 
δυνάμενον γίγνεσθαι ἄμφω. ἄλλως δ᾽ ἐνεργείῳ καὶ δὺ- 
’ὔ - ΄κ» ε ΝΟ. - ᾽ Ε, δ 

τώμει διαφέρει, ὧν μή ἐςιν ἡ αὐτὴ ὕλη, ὧν οὐκ ἔς! τὸ 
δ, ᾽ 4 - Η ΄ ᾽ ’΄ 

αὐτὸ εἶδος ἀλλ᾽ ἕτερον, ὥσπερ ἀνθρώπε αἴτιον τά τε ςοι- 

χε, πῦρ καὶ γὙὴ ὡς ὕλη, καὶ τὸ ἴδιον εἶδος καὶ εἴ τι 

ἔςι συνεχὴς ἀλλ᾽ ἢ ἡ κατὰ τόπον, καὶ ταύτης ἡ κύκλῳ. 

ἀλλὰ μὴν εἰ ἔξαι κινητικὸν ἢ ποιητικόν, μὴ ἐνεργοῦν δὲ 
τι, οὐκ ἔς: κίνησις" ἐνδέχεται γὰρ τὸ δύναμιν ἔχον μὴ 
ἐνεργεῖν. οὐθὲν ἄρα, ὄφελος ὑδ᾽ ἐὰν οὐσίας ποιήσωμεν ἀϊ- 

ἄλλο ἔξω, οἷον ὁ πατήρ, καὶ παρὼ ταῦτα ὁ ἥλιος καὶ ὃ 15 δίες, ὥσπερ οἱ τὰ εἴδη, εἰ μή τις δυναμώη ἐνέςαι ἀρχὴ 

λοζὸς κύκλος, ὅτε ὕλη ὄντα οὔτ᾽ εἶδυς οὔτε ςέρησις οὔτε 
ὁμοειδές, ἀλλὰ κινῖντα. ἔτι δὲ ὁρῶν δεῖ ὅτι τὰ μὲν κα- 
δόλου ἔςιν εἰπεῖν, τὰ δ᾽ ἵ, πάντων δὴ πρῶται ἀρχαὶ τὸ 
ἐνεργείᾳ, πρῶτον, τὸ εἴδει, καὶ ἄλλο ὃ δυνάμει. ἐκεῖνα 

μεταβάλλειν. οὐ τοίνυν οὐδ᾽ αὕτη ἱκανή, οὐδ᾽ ἄλλη ὑσίαἢ 

παρὼ τὰ εἴδη" εἰ γὰρ μὴ ἐνεργήσει, ὑκ ἔςαι κίνησις. ἔτι 
ὁδ᾽ εἰ ἐνεργήσει, ἡ δ᾽ οὐσία αὐτῆς δύναμις" οὐ γὼρ ἕςαι 
κίνησις ἀΐδιος" ἐνδέχεται γὰρ τὸ δυνάμει ὃν μὴ εἶναι. δεῖ 

μὲν οὖν τὰ καθόλου ὧς ἔςιν. ἀρχὴ γὰρ τὸ καθ' ἕκαςον το ἄρα εἶναι ἀρχὴν τοιαύτην ἧς ἡ ὑσίᾳ ἐνέργεια. ἔτι τοίνυν 
τῶν καθ᾽ ἔκαςον" ἄνθρωπος μὲν γὰρ ἀνθρώπου καθόλου" 
ἀλλ᾽ ὑκ ἔςιν οὐθείς, ἀλλὰ Πηλεὺς ᾿Αχιλλέως, σοῦ δὲ ὁ 

τατήρ, καὶ τοδὶ τὸ Ὁ τουδὶ τῷ ΒΑ, ὅλως δὲ τὸ Β τοῦ 

ἁπλῶς ΒΑ. ἔπειτα εἴδη τὰ τῶν ἐσιῶν' ἄλλα δὲ ἄλλων 

ταύτας δεῖ τὼς ὁσίας εἶναι ἄνευ ὕλης. ἀϊδίους γὰρ δεῖ, 
εἴ πῴ γε καὶ ἄλλο τι ἀΐδιον. ἐνεργείᾳ ἄρα. καίτοι ὠπο- 
ρία" δοκεῖ γὰρ τὸ μὲν ἐνεργὸν πᾶν δύνασθαι, τὸ δὲ δὺ- 
γάμενον ὁ πᾶν ἐνεργεῖν, ὥςε πρότερον εἶγωι τὴν δύναμ. 

αἴτια καὶ ςοιχεῖα, ὥσπερ ἐλέχθη, τῶν μὴ ἐν ταὐτῷ γέ- 25 ἀλχὼ μὴν αἱ τῦτο, οὐθὲν ἔξαι τῶν ὄντων" ἐνδέχεται γὼρ 
νει, χρωμάτων, ψόφων, ἀσιῶν, ποσότητος. πλὴν τῷ ἀνά- 
λογον καὶ τῶν ἐν ταὐτῷ εἴδει ἕτερα, οὐκ εἶδει, ἀλλ᾽ ὅτι 

τῶν καθ᾿ ἕκαςον ἄλλο, ἥ τε σὴ ὕλη καὶ τὸ κινῆσαν καὶ 

τὸ εἶδος καὶ ἡ ἐμή, τῷ καθόλου δὲ λόγῳ ταὐτά. τὸ δὲ 

δύνασθαι μὲν εἶναι μήπω δ᾽ εἶναι. καΐτοι εἰ ὡς λέγουσιν 
οἱ θεολόγοι οἱ ἐκ νυκτὸς γεννῶντες, ἢ ὡς οἱ φυσικοὶ ἦν 

ὑμῦ πάντα χρήματα φασί, τὸ αὐτὸ ἀδύνατον. πῶς γὰρ 
ὔ ΕἸ Η 2 [4 ᾿ Ἂ Ψ 

κινηθήσεται, εἰ μηθὲν ἔςιαι ἐνεργείᾳ, αἴτιον; οὐ γὰρ ἥ γε 

Ὀπεν τίνες ἀρχαὶ ἢ ςοιχεῖα τῶν ὑσιῶν καὶ πρός τι καὶ3ο ὕλη κινήσει αὐτὴ ἑαυτήν, ἀλλὰ τεκτονική, οὐδὲ τὰ ἐπι- 

ποιῶν, πότερον αἱ αὐταὶ ἢ ἕτεραι, δῆλον ὅτι πολλαχῶς μήνια οὐδ᾽ ἡ γῆ, ἀλλὰ τὼ σπέρματα καὶ ἡ γονή. διὸ 
τί λεγομένων ἐςὶν ἑκώςε, διαιρεθένττων δὲ ὁ ταὐτὰ ἀλλ. ἔνιοι ποιῶσιν ἀεὶ ἐνέργειαν, οἷον Λεύκιππος καὶ Πλάτων" 
ἕτερα, πλὴν ὡδὶ καὶ καάντων. ὡδὶ μὲν ταὐτὼ ἢ τῷ ἀνά- ἀεὶ γὰρ εἶναί φασι κίνησιν. ἀλλὰ διὰ τί καὶ τα ὦ λέ- 
λογον, ὅτι ὕλη, εἶδος, ςέρησις, τὸ κινῶν, καὶ ὡδὶ τὰ τῶν γυσιν, ἀδὲ ὡδί, ὑδὲ τὴν αἰτίαν. ἐϑὲν γὼρ ὡς ἔτυχε κινεῖ- 

ἐσιῶν αἴτια ὡς αἴτια πάντων, ὅτι ἀναιρεῖται ἀναιρεμένων. 5 ται, ἀλλὰ δεῖ τι ἀεὶ ὑπάρχειν, ὥσπερ νῦν φύσει μὲν 
ἔτι τὸ πρῶτον ἐντελεχείᾳ. ὡδὶ δὲ ἕτερα πρῶτα ὅσα τὰ ὡδί, βίᾳ δὲ ἢ ὑπὸ νοῦ ἢ ἄλλον ὡδί. εἶτα ποία πρώτη; 
ὑαντίᾳ, ᾧ μήτε ὡς γένη λέγεται μήτε πολλαχῶς λέγε- διαφέρει γὰρ ἀμήχανον ὅσον. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ Πλάτωνί 

4. ἐκεῖναι Ἐ, δοκεῖ ἐναι Τ΄Ά ἃ καὶ στὰ «45. ἀ. αἱ ἀρχαὶ αὐταί ἘΜ. ἢ 8. ἐνέργεια ἘΣ, Π 9. ὧν Ἐδ, ἢ ἢ τὸ χυριςόν «43, ἢ καὶ] ὃ 
"5 ἘῚ ἢ 12. ὃν μῇ εἰ μή Τ' ἢ 14. καὶ δῃϊο τὸ ογὰ Ζ' ἢ ἀΐδιον Ἐ. Π᾿ τι] ἔτι «45. ἢ} 15. ταυτὸ ΖΤ' ἢ 11. δὲ οἵα «49. 1 19. τὸ εἴδει] 
τοῦ ΕΤ᾽ Ἰ] 20. τὰ εἰ 21. τῶν καθ᾽ ἕκαςον ογὰ .45. ᾿ 23. τὸ ροβὶ δὲ σπιὶ 15. ἢ 26. ὑσιῶν ψόφων Τ΄ ᾿ 28. τῶν] τῶ Ε, τὸ Τ. [1 καὶ 
τὸ εἶδος ροϑῖ ὕλη ΕΤΥ͂. |] 29. τὸ δὶ] τὸ δὴ ΕΤΕΞ, ἢ 30. ἢ ςοιχεῖα οχα δ. ᾿| 33. μὲ] δὲ “46. [ ἢ οἵα Σ 3. ἢ 37. ὡς μήτε Τ. 

4. αἱ γοβὶ ὅν εἱ 2. πῶς οπι «45. ἢ} 8. τρεῖς αἱ ἀσίκι Ἐδ, ᾿Π ᾧ. ἀϊδιόν τοά Ἐ- 1 1. ἃ μοβὲ κίνησιν εἰ 8. τὸ ὁχχλ 7. ἥ 11. ἢ οἵῃ 
Ἅ14|.1 42. ἔςι 44. Ὁ 1. ἀθλ] ἐδ᾽ ἰὰν ΕΤ. 1 17. ἱνεργήση ἀκ ἔςι 4, ἢ ἔτι δ᾽ ὑδ᾽ 7. ΠΠ 21. τὰς ογὰ .«45. ἢ 22. γε οπ; 7.4. 1 

Ἰνέργεια, “45. ἢ 26. εἢ δ᾽ Τ᾿ ἵ 21. ὡς οἱ ἦν οτχ Ἐ. ἴ 28. ἀδύνατοι] αἴτιον ΕΡ. 29. μὴ ἔφξαι ἐπργεία, τι αἴτιον Ἐ. 1 80. αὑτὴν 
41, ἢ 35. τι αἰεί τι ὑπάρχειν “45. ἢ] 81. διαφέρειν “45, ἢ ὅσον οἵὰ “4'. ἢ πλάτων 7Τ', πλάτων εἴ 45, 

Νῆ 

ν 
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γε οἷόν τε λέγειν ἣν οἴεται ἐνίοτε ἀρχὴν εἶναι, τὸ αὐτὸ ἀεὶ ἢ ἀνάλογον τὸ πρῶτον. ὅτι δ᾽ ἔςι τὸ Ὦ ἔνικα ὦ πῆ 

ἑαυτὸ κινοῦν" ὕςξερον γὰρ καὶ ἅμα τῷ οὐρανῷ ἡ ψυχή, ἀκινήτοις, ἡ διαίρεσις δηλοῖ, ἔςι γάρ τινι τὸ ἵ ἕνεκα, ὧν 
ὡς φησίν. τὸ μὲν δὴ δύναμιν οἴεσθαι ἐνεργείας πρότερον τὸ μὲν ἔςι τὸ δ᾽ οὐκ ἔςι, κινεῖ δὲ ὡς ἐρώμενον, κινόμενν 
ἔςι μὲν ὡς καλῶς, ἔςι δ᾽ ὡς ὅ᾽ εἴρηται δὲ κῶς. ὅτι δ᾽ δὲ τἄλλα κινεῖ: εἰ μὲν ἣν τι κινεῖται, ἐνδέχεται καὶ ἄλ- 

ἐνέργεια πρότερον, μαρτυρεῖ ᾿Αναζαγόρας (ὁ γὼρ νῆς ἐνερ- 6 λως ἔχειν. ὥς εἰ ἡ φορὰ πρώτη, καὶ ἐνέργειά ἐςὶν ἡ χι- 
γείᾳ) καὶ ᾿Εμπεδοκλῆς φιλίαν καὶ νεῖκος, καὶ οἱ ἀεὶ χέ- νεῖται" ταύτην δὲ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν κατὰ τόπον, καὶ 
γόντες κίνησιν εἶναι, ὥσπερ Δεύκιππος. ὥς ὑκ ἦν ἄπειρον εἰ μὴ κατ᾽ οὐσίαν. ἐπεὶ δ᾽ ἐς τι κινὴν αὐτὸ ἀκίνητον ἦν, 
χρόνον χώος ἢ νύξ, ἀλλὰ ταὐτὰ ἀεὶ ἢ περιόδῳ ἢ ἀλ- ἐνεργεία, ὄν, τῦτο ὑκ ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν ὀδαμῶς. φυρὰ 
λως, εἴπερ πρότερον ἐνέργεια “δυνάμεως. εἰ δὴ τὸ αὐτὸ γὰρ ἡ πρώτη τῶν μεταβολῶν, ταύτης δὲ ἡ κύκλῳ᾽ ταύ- 
ἀεὶ περιόδῳ, δεῖ τι ἀεὶ μένειν ὡσαύτως ἐνεργοῦν. εἰ δὲ 10 τὴν δὲ τῦτο κινεῖ; ἐξ ἀνάγκης ἄρα ἐςὶν ἦν" καὶ ἢ ἀνάγκῃ, 
μέλλει γίνσις καὶ φθορὰ εἶναι, ἄλλο δεῖ εἶναι ἀεὶ ἐνερ. καλῶς, καὶ ὕτως ἀρχή. τὸ γὰρ ἀναγκαῖον τοσαυταχῶς, 
γῦν ἄλλως καὶ ἄλλως. ἀνάγκη ἄρα ὠδὶ μὲν καθ᾿ αὐτὸ τὸ μὲν βίᾳ ὅτι παρὰ τὴν ὁρμήν, τὸ δὲ Ὁ ὑκ ἄνευ τὸ εἶ, 
ἐνεργεῖν, ὡδὶ δὲ κατ᾽ ἄλλο" ἧτοι ἄρα καθ᾽ ἕτερον ἢ κατὰ τὸ δὲ μὴ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἀλλ᾽ ἁπλῶς. ἐκ τοιαύτης 
τὸ “πρῶτον. ἀνάγκη δὴ κατὰ τοῦτο’ πάλιν γὰρ ἐκεδο ἄρα ἀρχῆς ἤρτηται ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ φύσις. διαγωγὴ δ᾽ 
αὑτῷ τε αἴτιον κἀκείνῳ. οὐκοῦν βέλτιον τὸ πρῶτον" καὶ 15 ἐςὶν οἷα ἡ ἀρίςη μικρὸν χρόνον ἡμῖν. ὕτω γὰρ ἀεὶ ἐκ 
γὰρ αἴτιον ἣν ἐκεῖνο τῷ ἀεὶ ὡσαύτως, τῷ δ᾽ ἄλλως ἕτερον" ἐςιν. ἡμῖν μὲν γὰρ ἀδύνατον, ἐπεὶ καὶ ἡ ἡδονὴ ἐνέργεια 

τῷ δ᾽ ἀὰὲ ἄλλως ἄμφω δηλονότι. ὑκῦν ὕτως καὶ ἔχουσιν τούτου" καὶ διὰ τοῦτο ἐγρήγορσις αἴσθησις νόησις ἥδιςον, 
αἱ κινήσεις. τί ἦν ἄλλας δεῖ ζητεῖν ἀρχάς; ἐλπίδες δὲ καὶ μνῆμαι διὼ ταῦτα. ἡ δὰ νόησις ἡ καϑ' 

Ἵ Ἐπεὶ δ᾽ ὕτω τ᾽ ἐνδέχεται, καὶ εἰ μὴ οὕτως, ἐκ νυ- αὑτὴν τοῦ καθ᾽ αὐτὸ ἀρίστου, καὶ ἡ μάλιςα τῷ μάλιςα. 

κτὸς ἔξαι καὶ ὁμοῦ πάντων καὶ ἐκ μὴ ὄντος, λυύοιτ᾽ ἄν 29 αὑτὸν δὲ νοεῖ ὁ νῦς κατὼ μετάληψιν τῷ νοητῶ" νοητὸς γὰρ 
ταῦτα, καὶ ἔςι τι ἀεὶ κινόμενον κίνησιν ἄπαυςον, αὕτη γίγνεται θυγγάνων καὶ νοῶν, ὥςε ταὐτὸν νῦς καὶ νοητόν. 
δ᾽ ἡ κύκλῳ καὶ τῦτο οὐ λόγῳ μόνον ἀλλ᾽ ἔργῳ δῆλον. τὸ γὰρ δεκτικὸν τοῦ νοητοῦ καὶ τῆς ἐσίας γῆς, ἐνεργεῖ ἢ 
ὥς ἀΐδιος ὧν εἴη ὁ πρῶτος οὐρανός. ἔςι τοίνυν τι καὶ ὃ ἔχων. ὥς ἐκεῖνο μᾶλλον τότε ὃ δυκεῖ ὁ νῦς θεῖον ἴχα, 
κοεῖ, ἐπεὶ δὲ τὸ κινούμενον καὶ κινοῦν, καὶ μέσον τοῦυν καὶ ἡ θεωρία τὸ ἥδιςον καὶ ἄριςον. εἰ οὖν οὕτως εὖ ὖ ἔχε, 

ἐςί τι ὃ ὁ κινόμενον κινεῖ, ἀΐδιον, καὶ ὁσία ναοὶ ἐνέργεια 25 ὡς ἡμεῖς ποτέ, ὁ θεὸς ὠεί, θαυμαςόν" εἰ δὲ μᾶλλον, ἔτι 
ἔσα. κινεῖ δὲ ὧδε. τὸ ὀρεκτὸν καὶ τὸ νοητὸν κινεῖ ὁ κινό- θαυμασιώτερον. ἔχει δὲ ὡδί, καὶ ζωὴ δέ γε ὑπάρχει" ἡ 
μενα, τούτων τὰ πρῶτα τὼ αὐτά. ἐπιθυμητὸν μὲν γὰρ γὰρ νῷ ἐνέργεια ζωή, ἐκεῖνος δὲ ἡ ἐνέργεια" ἐνέργεια δὲ ἡ 
τὸ φαινόμενον καλόν, βουλητὸν δὶ πρῶτον τὸ ὃν καλόν. καθ᾽ αὐτὴν ἐκείνου ζωὴ ὠρίστη καὶ ἀΐδιος. φαμὲν δὲ τὸ 
ἐρεγόμεθα δὲ διότι δοκεῖ βελλῖν ἢ δυκεῖ διότι ὀρέγομεθα. θεὸν εἶναι: ζῷον ἀΐδιον ὦ; ἄριςον, ὅξε ζωὴ καὶ αἰὼν συνεχὴς 
ἀρχὴ δὲ ἡ νόησις, νὸς δὲ ὑπὸ τῷ νοητῷ κινεῖται, νοητὴ δὲ 30 καὶ ἀΐδιος ὑπάρχει τῷ θεῷ" τοῦτο γὼρ ὃ θεός. ὅσοι δ 
ἡ ἑτέρα συςοιχίω καθ᾽ αὐτήν" καὶ ταύτης ἡ ὑσίᾳ πρώτη, ὑπολαμβάνουσιν, ϑεπεῇ οἱ Τύχη ἐμεῖο καὶ ἸΣπεύσιπτος, 
καὶ ταύτης ἡ ἁπλῇ καὶ κατ᾽ ἐνέργειαν. ἔςι δὲ τὸ ἣν καὶ τὸ κάλλιστον καὶ ἄριστον μὴ ἐν ἀρχῇ εἶναι, διὰ τὸ καὶ 
τὸ ὡπλῆν ὁ τὸ αὐτό" τὸ μὲν γὰρ ἂν μέτρον σημαίνει, τὸ τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζῴων τὼς ἀρχὰς αἴτια μὲν εἶναι, τὸ 
δὲ ὠπλῦν πῶς ἔχον αὐτό. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ καλὸν καὶ δὲ καλὸν καὶ τέλειον ἐν τοῖς ἐκ τότων, ἐκ ὀρθῶς οἴονται. 
τὸ δὲ αὐτὸ αἱρετὸν ἐν τῇ αὐτῇ συςοιχίῳ" καὶ ἔςιν ἄριςον 1 τὸ γὰρ σπέρμα ἐξ ἑτέρων ἐστὶ προτέρων τελείων, καὶ τὸ 

4. λόγω Ζ΄ Ἱ ἣν οἵα «46. ἢ 5. ἐνέργεια 7Τ΄. Π 6. καὶ τὸ νεῖκος ΕΤ. ἢ 8. χρόνου 48, ἢ 14. ἐνεργῶν εἶναι, οπιίδεο ἀὰ, ἘΤ. ἢ 13. 
ἑκάτερον Τ΄, 1} 14. ἐκεῖνο οτὰ 7. [ΠΟ 16. τῷ δ᾽] τὰ δ᾽ Τ᾽, ὑδ᾽ “4, }| 22. μόνον λόγῳ «45. 1} 24. τὸ εἴ 25. τι οπι ΕΡ, || 26. τὸ ροϑβὶ 
καὶ οπι 7΄. 1 κινύώμενον «45, ΠΠ 217. γὰρ μὲν «45. ἢ 29. ὅτι ΕΤ. 1 μᾶλλον] καλὸν Ε. ᾿ 30. δὲ 4] γὰρ κὶ ΕΤ. Ι| κινεῖται οτι “4᾽. ϊ 

νοητὸν Τ΄ ἢ 31. ἡὶ δῖε ὑσία οἱ 82, καὶ ταύτης ἡ οἷα 45, ἢ 32. καὶ ἀῃΐθ κατ᾽ οπὶ 7᾽. ἢ 33. τὸ δηΐα ἁτλῦν οἵα ΕΤΕΣ, ἢ γὰρ οἵα 
“4, ἢ 35. δ᾽’ αὐτὸ οπι 7΄. ἢ συςοιχείκ 45. 

2. ἕνεκα} δεκα τινός 48. 1 8. δὲ] δὴ “445. ΠῚ δρώμενον Τ᾽. Π κρυμόων ΕΤ. ΠΠἀ. εἰ] ὅτι ΕἸ, Π καὶ ὁπ ΦΤΆ. ἢ 5. εἱ ροεῖ τρύτε 

Ζ7' οτὰ Ἑ. ἢ καὶ οὰὰ ἢ. ἢ πρώτη] ἡ ἥ πρώτη ἘΡῚ. Ἰ 6. ταύτη ἘΕΈ. 11 15. ἰςὶν οπι 2, ἢ οἵα] οἵα τε Ἐ, οτὰ ΖΤ. ἢ 416. ἐςιν οπὶ “41 

μὲν οτὰ 7. ΠΠ 5ς καὶ ἡδονὴ καὶ ἐνέργεια, Ε. ἃ 18. κνῆμαι Ε. ἢ 19. αὐτὸ] αὐτὸν 7. 11 20. ἑαυτὲν “46. 1] κατὰ] καὶ «4 {Πητὸς -- 22. 
τοητοῦ οἵα 7΄. Π 21. καὶ ροδί τὸς οπι «45. 24. ἀόριςον ΕΥ̓͂. Π οὖν οἵα 7΄. ἢ 26. ὧδε ΕΤ. ̓  21. ἐκεῖνο Ε. ̓ 28. ἀΐδιος --- 239. ζῆν 
ὁτὰ 7. [ 29. ἀδριςον Τ΄ ὶ 30. καὶ οἵα ΕΖ. || 33. καὶ τῶν ζψων οἵὰ ΖΤ'΄ ᾿ἱ 34. καὶ τὸ τέλειον 7. ΠΠ 35. προτέρων ἐστὶ «45. 
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πρῶτον οὐ σπέρμ ἐστίν, ἀλλὰ τὸ τέλειον" οἷον πρότερον διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν πρότερον, ὅτι μὲν ἵν εἰσὶν ὑσίαι, 
ἐνόρωκον ἂν φαΐη τις εἶναι τῷ σπέρματος, ἃ τὸν ἐκ τότυ καὶ τούτων τίς πρώτη καὶ δευτέρα κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν 
γπόμενον, ἀλλ᾽ ἕτερον ἐξ Ὁ τὸ στώμα. ὅτι μὲν ἦν ἔξιν ταῖς φοραῖς τῶν ἄστρων, φανερόν. τὸ δὲ πλῆθος ἤδη τῶν 
ὑσίω τις ἀΐδιος καὶ ἀκίνητος καὶ κεχωρισμένη τῶν αἰσθη- φορῶν ἐκ τῆς οἰκειοτάτης φιλοσοφίας τῶν μαθηματικῶν 
τῶν, φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων. δέδεικται δὲ καὶ ὅτι μέ- 5 ἐπιςημῶν δεῖ σκοπεῖν, ἐκ τῆς ἀς ρολογίας" αὕτη γὰρ περὶ 
γιδος ὑθὲν ἔχειν ἐνδέχεται ταύτην τὴν ὑσίαν, ἀλλ᾽ ἀμερὴς ὑσίας αἰσθητῆς μὲν ἀϊδίου δὲ ποιεῖται τὴν θεωρίαν, αἱ δ᾽ 
καὶ ἀδιαίρετός ἐςιν. κινεῖ γὰρ τὸν ἄπειρον χρόνον, ὑθὲν δ᾽ ἄλλαι περὶ ἀδεμιᾶς ὁσίας, οἷον ἥ τε περὶ τὸς ἀριθμὸς καὶ 
ἔχει δύναμιν ἄπειρον πεπερασμένον. ἐκεὶ δὲ πᾶν μέγεθος τὴν γεωμετρίαν. ὅτι μὲν ἦν πλείςς τῶν φερομένων αἱ φο- 
ἢ ἄπειρον ἃ πεπερασμένον, πεπερασμένον μὲν διὰ τῦτο ἐκ ραΐ φανερὸν τοῖς καὶ μετρίως ἡμμένοις" πλείες γὰρ ὅκα- 
ἂν ἔχοι μέγεϑος, ἄπειρον δ᾽ ὅτι ὅλως ὑκ ἔςιν ὀθὲν ἄπειρον τὸ ξοὸν φέρεται μιᾶς τῶν πλανωμένων ἄςρων. πόσαι δ᾽ αὗται 
μέγεθος, ἀλλὰ μὴν καὶ ὅτε ἀπαθὲς καὶ ἀναλλοίωτον" τυγχάνεσιν ἦσαι, νῦν μὲν ἡμεῖς ἃ λέγυσι τῶν μαθηματι- 
πᾶσαι γὰρ αἱ ἄλλαι κινήσεις ὕστεραι τῆς κατὰ τόπον. κῶν τινὲς ἐννοίας χάριν λέγομεν, ὅπως ἢ τι τῇ διανοίῳ 
ταῦτα μὲν ἕν δῆλα διότι τῦτον ἔχει τὸν τρόπον. πλῆθος ὡραμένον ὑπολαβεῖν" τὸ δὲ λοιπὸν τὰ μὲν ζητῦν- 
8 Πότερον δὲ μίαν θετέον τὴν τοιαύτην ὑσίαν ἢ πλείις, τὰς αὐτοὺς δεῖ, τὰ δὲ πυνθανομώυς παρὼ τῶν ζητέντων, 
καὶ πόσας, δεῖ μὴ λανθάνειν, ἀλλὰ μεμνῆσθαι καὶ τὰς ι5 ὧν τι φαύηται παρὰ τὰ νῦν εἰρημένα τοῖς ταῦτα πραγμα- 
τῶν ἄλλων ἀποφάσεις, ὅτι περὶ πλήθους οὐθὲν εἰρήκασιν, τευομένοις, φιλεῖν μὲν ὠμφοτέρες, πείθεσθαι δὲ τοῖς ἀκρι- 
ὅ τι καὶ σαφὲς εἰπεῖν. ἡ μὲν γὰρ περὶ τὰς ἰδέας ὑπό- βεςέροις. Εὔδοξος μὲν οὖν ἡλίε καὶ σελήνης ἑκατέρυ τὴν 
ληψις ὑδεμίαιν ἔχει σκέψιν ἰδίαν" ἀριθμὸς γὰρ λέγυσι τὼς φυρὰν ἐν τρισὶν ἐτίθετ᾽ εἶναι σφαίραις, ὧν τὴν μὲν πρώτην 
ἰδίας οἱ χέγοντες ἰδέας, περὶ δὲ τῶν ἀριθμῶν ὁτὲ μὲν ὡς τὴν τῶν ἀπλανῶν ἄςρων εἶναι, τὴν δὲ δευτέραν κατὰ τὸν 
τεὶ ὠπείρων λέγωσιν, ὁτὲ δὲ ὡς μέχρι τῆς δεκάδος ὡρισ- ἢ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων, τὴν δὲ τρίτην κατὰ τὸν λελοξω- 
μένων" δι᾽ ἂν δ᾽ αἰτίαν τοσοῦτον τὸ πλῆθος τῶν ἀριθμῶν, μένον ἐν τῷ πλάτει τῶν ζῳδίων" ἐν μείζονι δὲ πλάτει λ- 
εὐβὲν λέγεται μετὰ σπυδῆς ἀποδεικτικῆς. ἡμῖν δ᾽ ἐκ τῶν λοξῶσθαι καθ᾿ ὃν ἡ σελήνη φέρεται ἢ καθ᾽ ὃν ὁ ἥλιος. τῶν 
ὑποκειμένων καὶ διωρισμένων λεκτέον. ἡ μὲν γὰρ ἀρχὴ καὶ δὲ πλανωμώων ἄςρων ἐν τέτταρσιν ἑκάςε σφαίραις, καὶ 
τὶ πρῶτον τῶν ὄντων ἀκίνητον καὶ καθ᾽ αὐτὸ καὶ κατὰ τούτων δὲ τὴν μὲν πρώτην καὶ δευτέραν τὴν αὐτὴν εἶναι 

συμβεβηκός, κινῶν δὲ τὴν πρώτην ἀΐδιον καὶ μίαν κίνησιν. Ὡς ἐκεαις (τήν τε γὰρ τῶν ἀπλανῶν τὴν ἁπάσας φέρουσαν 
ἐπεὶ δὲ τὸ κινούμενον ἀνάγκη ὑπό τινος κινεῖσθαι, καὶ τὸ εἶναι, καὶ τὴν ὑπὸ ταύτην τεταγμώνην καὶ κατὰ τὸν διὰ 
πρῶτον κινῶν ἀκίνητον εἶναι καθ᾿ αὐτό, καὶ τὴν ἀΐδιον κί μέσων τῶν ζῳδίων τὴν φορὰν ἔχεσαν κοινὴν ἁπασῶν εἶναι, 

πσν ὑπὸ ἀϊδίου κινεῖσθαι καὶ τὴν μίαν ὑφ᾽ ἑνός, ὁρῶμεν τῆς δὲ τρίτης ἁπάντων τοὺς πόλες ἐν τῷ διὰ μέσων τῶν 
ἂὶ παρὰ τὴν τῷ παντὸς τὴν ἁπλῆν φοράν, ἣν κινεῖν φα- ζῳδίων εἶναι, τῆς δὲ τετάρτης τὴν φοραν κατὰ τὸν λελο- 
βὲν τὴν πρώτην οὐσίαν καὶ ἀκίνητον, ἄλλας φορὲς οὖσας 80 ζωμένον πρὸς τὸν μέσον ταύτης" εἶναι δὲ τῆς τρίτης σφαΐ. 
τὰς τῶν πλανήτων ἀϊδίες (ἀΐδιον γὰρ καὶ ἄςατον τὸ κύκλῳ ρας τὸς πόλες τῶν μὲν ἄλλων ἰδέες, τὺς δὲ τῆς ᾿Αφροδί- 
σῶμα" δέδεικται δ᾽ ἐν τοῖς φυσικοῖς περὶ τότων), ἀνάγκη της καὶ τῷ Ἕρμῇ τὸς αὐτός. Ἑάλλικπος δὲ τὴν μὲν θέσιν 
καὶ τέτων ἑκείςην τῶν φορῶν ὑπ᾽ ἀκινήτυ τε κινεῖσθαι καθ᾽ τῶν σφαιρῶν τὴν αὐτὴν ἐτίθετο Εὐδύξῳ, τῦτ᾽ ἔςι τῶν ἀπο- 
αὐτὸ καὶ ἀϊδίε ἀσίας. ἢ τε γὼρ τῶν ἄςρων φύσις ἀΐδιος στημάτων τὴν ταξιν, τὸ δὲ πλῆθος τῷ μὲν τοῦ Διὸς καὶ 

οὐσία τις οὖσα, καὶ τὸ κινὴν ἀΐδιον καὶ πρότερον τῷ κινο- 85 τῷ τῷ Κρόνε τὸ αὐτὸ ἐκείνῳ ὠπεδίδι, τῷ δ᾽ ἡλία καὶ τῷ 
μένα, καὶ τὸ πρότερον ὑσίας ὑσίαν ἀναγκαῖον εἶναι. φανε- σελήνης δύο ᾧετο ἔτι προσθετέας εἶναι σφαίρας, τὰ φα:- 
ρὸν τοίνυν ὅτι τοσαύτας τε οὐσίας ἀναγκαῶν εἶναι τὴν τε νόμενα εἰ μέλλει τις ἀποδώσειν, τοῖς δὲ λοιποῖς τῶν πλα- 

φύσν ἀϊδίες καὶ ἀκινήτες καθ᾿ αὐτὰς καὶ ἄνευ μεγέθες, νήτων ἑκάςῳ μίαν. ἀναγκαῖὸν δέ, εἰ μέλλυσι συντεθεῖσαι 

1, οἷόν τε πρότερον “45, εἷσν ὥξε πρότερον 7. Ἶ 2, τις] τις ἄνθρωπον Τ΄ Ἷ ἅ. καὶ ἀκίνητος ογα Τ΄ ἢ Ἴ. κυεῖται Τ΄ 8. πεπερασμέ- 
πο ὅτ. τὴ Τ'΄ ἢ 10. μέγεθος εἰς ἄπειρον Τ'΄ ἢ 11. μὴν ὅτι καὶ ἀπαθὴς καὶ ἀναλλοίωτος Τ΄ ἢ 22. οὐδὲ Τ' [ 834. αὑτὴν Ἐ. ἢ φύσις ἀΐδιος 
οὐσία} οὐσία ἀΐδιος Τ΄ ἢ 38. καὶ ἀμεγέϑες ΖΤ' 

4. εἰσὶν οτὰ 7. ἔ Δ. σφαιρῶν ἘΣ. 11 15, φαίεται ΤΊ ἢ 47. ἑκατέρν οἵὰ Ε). ἢ 49. τὸ] τὴν Τ, τὸ ΕΑ". ἢ 20. δὲ οτὰ ἔ'. 
33. τέτρασιν Τ΄. 26. καὶ τὴν --- 27. εἶναι στὰ Τ΄ ἢ 36. ταύτη Ε. ἢ τὸ 448. ἢ 28. τῇς] τοὺς ἘΣ, ΠΠ31. τὸς δὲ] τῷ δὲ 71. 33, 

τῦτ᾽ -- 834, τάξιν οαὰ Ε. || 35. ἐκεῖνο “45, }} ἐπιπέδν Τ. Π ἡλίω καὶ τῇ σελήνη ἘΤ. ἢ 36. ἕτι ἅετο Τ. ἢ 51. μέλλοι Ε. ᾿ τοῖς “- 

1071λ α 1. ἀποδώσειν οἵα Τ'. 
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πᾶσαι τὰ φαινόμενα ὠποδώσειν, καθ᾽ ἔκαςον τῶν πλανω- δέδοται δὲ παρὰ τῶν ἀρχαίων καὶ πωμπαλαίων ἐν μύβε 
. μένων ἑτέρας σφαίρας μιᾷ ἐλάττονας εἶναι τὰς ἀνελιττό-ς σχήματι καταλελειμμένα τοῖς ὕστερον ὅτι θεοί τέ εἰσν 
σας καὶ εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκαθιςώσας τῇ θέσει τὴν πρώτην τοι καὶ περιέχει τὸ θεῖον τὴν ὅλην φύσιν. τὰ δὲ λοιπὰ 

σφαῖραν ἀεὶ τῇ ὑποκάτω τεταγμώς ἄςρε" ὅτω γὰρ μό- μυθικῶς ἤδη προσῆκται πρὸς τὴν πειθὼ τῶν πολλῶν καὶ 
νως ἐνδέχεται τὴν τῶν πλανητῶν φορὰν ἅπαντα ποιεῖσθαι. 5 πρὸς τὴν εἰς τοὺς νόμος καὶ τὸ συμφέρον χρῆσιν" ἀνθρω- 
ἐπεὶ οὖν ἐν αἷς μὲν αὐτὰ φέρεται σφαίραις αἱ μὲν ὀκτὼ ποειδεῖς τε γὼρ τούτους καὶ τῶν ἄλλων ζῴων ὁμοίας τιὶ 
αἱ δὲ πώντε καὶ εἴκοσίν εἰσιν, τότων δὲ μόνας οὐ δεῖ ὠνε- λέγυσι, καὶ τούτοις ἕτερα ἀκόλυθα καὶ παραπλήσιῳ τοῖς 
λεχθῆναι ἐν αἷς τὸ κατωτάτω τεταγμένον φέρεται, αἱ μὲν εἰρημένοις. ὧν εἴ τις χωρίσας αὐτὸ λαβοι μόνον τὸ τοῦ: 
τὼς τῶν πρώτων δύο ἀνελίττουσαι ἐξ ἔσονται, αἱ δὲ τὰς τον, ὅτι θεὸς ᾧοντο τὰς πρώτας ὀσίας εἶναι, θείως ἂν ἐδ 

τῶν ὕςερον τεττάρων ἑκκαίδεκα, ὁ δὲ ἁπασῶν ἀριθμὸς τῶν 10 σθαι νομίσειεν, καὶ κατὰ τὸ εἰκὸς πολλάκις εὐρημύης ἐἰς 
“ Ὶ “ ᾽ “ ’ ,ὔ ὔ 

τε φερουσῶν καὶ τῶν ἀνελιττουσῶν ταύτας πεντήκοντά τε 
᾿ “" ,ὔ - Ὗ 

καὶ πώτε. εἰ δὲ τῇ σελήνῃ τε καὶ τῷ ἡλίῳ μὴ προς θείη 
ἃ Ψ ΄, « -“ “» ε ὔ 

τις ἃς εἴπομεν κινήσεις, αἱ πᾶσαι σφαῖραι ἔσονται ἕἑπτώ 

τε καὶ τεσσαράκοντα. τὸ μὲν ὃν πλῆθος τῶν σφαιρῶν ἔςω 
“ σ΄ Ν 2 Ἁ ᾽ Ν Ἀ ᾽ ͵ 

τοσῶτον, ὥςε καὶ τὰς ὑσίας καὶ τὰς ἄρχας τάς ἀκινήτος 15 

καὶ τὰς αἰσθητὼς τοσαύτας εὔλογον ὑπολαβεῖν" τὸ γὰρ 
ἀναγκαῖον ἀφείσθω τοῖς ἰσιχυροτέροις λέγειν. εἶ δὲ μηδὲ- 
μίαν οἷόν τ᾽ εἶναι φορὰν μὴ συντεΐνεσαν πρὸς ἄςρε φοράν, 
ἔτι δὲ πᾶσαν φύσιν καὶ πᾶσαν οὐσίαν ἀὠπαθὴ καὶ καθ᾽ 

τὸ δυνατὸν ἑκάςης καὶ τέχνης καὶ φιλοσοφίας καὶ πάλν 
φθειρομένων καὶ ταύτας τὰς δόξας ἐκείνων οἷον λείψανα 

᾿ “ “Ὁ ς ᾿. ἢ , καὶ περισεσῶσθαι μέχρι τῷ νῦν. ἡ μὲν ὧν πάτριος δύζα 
ἡ παρὰ τῶν πρώτων ἐπὶ τοσῦτον ἡμῖν φανερὰ μόνον. 

Τὰ δὲ περὶ τὸν νοῦν ἔχει τινὼς ὠπορίας" δυκεῖ μὲν 
ν »" “ ἣν “ ᾽ ἊΝ γὰρ εἶναι τῶν φαινομένων θειότατον, πῶς δ᾽ ἔχων τοίτος 

ὶ 4 
ἂν εἴη, ἔχει τινὼς δυσκολίας. εἴτε γὰρ μηθὲν νοεῖ, τί ἂν 
εἴη τὸ σεμνόν, ἀλλ᾽ ἔχει ὥσπερ ἂν εἰ ὁ καθεύδων" εἶπε 
νοεῖ, τότε δ᾽ ἄλλο κύριον (ἀ γαρ ἐςι τῦτο ὅ ἐςιν αὐτῇ ἡ 

αὐτὴν τὸ ἀριςυ τετυχηκυῖαν τέλες εἶναι δεῖ νομίζειν, ἐδὲ- 20 ὑσία νόησις, ἀλλὰ δύναμι), ἀκ ἂν ἡ ἀρίφη ὁσία εἴη" διὰ 
μία ἃ ἄν εἴη παρὰ ταύτας ἑτέρα φύσις, ἀλλὰ τῦτον ἀνάγκη γὰρ τὸ νοεῖν τὸ τίμιον αὐτῷ ὑπάρχει. ἔτι δὲ εἶτε ἧς Ἷ 
τὸν ἀριθμὸν εἶναι τῶν ἀσιῶν. εἴτε γάρ εἰσιν ἕτεραι, κινοῖεν οὐσία αὐτῷ εἶτε νδησίς ἐςι, τί νοεῖ; ἢ γὰρ αὐτὸς αὐτὸν ἦ 
ἂν ὡς τέλος οὖσαι φορᾶς.. ἀλλ᾽ εἶναί γε ἄλλας φορὰς ἕτερόν τι. καὶ εἰ ἕτερόν τι, ἢ τὸ αὐτὸ ἀεὶ ἢ ἄλλο. πότε: 
ἀδύνατον παρὰ τὰς εἰρημένας. τοῦτο δ᾽ εὔλογον ἐκ τῶν ρον ἵν διαφέρει τι ἢ ὀθὲν τὸ νοεῖν τὸ καλὸν ἢ τὸ τυχήν; 
φερομένων ὑπολαβεῖν... εἰ γὼρ πᾶν τὸ φέρον τῇ φερομών 25 ἢ καὶ ἄτοπον τὸ διανοεῖσθαι πεῤὶ ἐνίων; δῆῷλον τοίνυν ὅτι 

χάριν πέφυκε καὶ φορὰ πᾶσα φερομένε τινός ἐςιν, ὁδεμία 
εἝ“ἢ μ᾿ ᾽ “- “ φορὰ αὑτῆς ὧν ἕνεκα εἴη οὐδ᾽ ἄλλης φορᾶς, ἀλλὰ τῶν 

Υ̓͂ φ 5 Ἁ ΝῚ “ -ν » ἴ 
ἄςρων ἕνεκα. εἰ γὰρ ἔςαι φορὰ φορᾶς ἕνεκα, καὶ ἐκείνην 

ἑτέρυ δεήσει χάριν εἶναι" ὥς" ἐπειδὴ ὑχ οἷόν τε εἰς ἄπει- 

τὸ θειότατον καὶ τιμιώτατον νοεῖ, καὶ οὐ μεταβάλλει" εἰς 
χεῖρον γὰρ ἡ μεταβολή, καὶ κίνησίς τις ἤδη τὸ τοιοῦτον. 

πρῶτον μὲν ἕν εἶ μὴ νόησίς ἐςιν ἀλλὰ δύναμις, εὔλογον 
32. “ ; 2 Ἁ ,» ᾿ ,« ͵7 ὃὸῇ 

ἐπίπονον εἶναι τὸ συνεχὲς αὐτῷ τῆς νοήσεως, ἔπειτα δῆλιν 
»- “ Ἁ Ἁ “«“ ρον, τέλος ἔξαι πάσης φορᾶς τῶν φερομένων τι θείων σω- 30 ὅτι ἄλλο τι ὧν εἴη τὸ τιμιώτερον ἢ ὁ νοῦς, τὸ νοούμενον. 

Ψ Ν ΑἾ ΄, ’΄ ,ὔ μάτων κατὰ τὸν οὐρανόν. ὅτι δὲ εἷς οὐρανός, φανερόν. εἰ 
γὼρ πλείως ὑρανοὶ ὥσπερ ἄνθρωποι, ἔςαι εἴδει μία ἡ περὶ 
ἕκαστον ἀρχή, ἀριθμῷ δέ γε πολλαί, ἀλλ᾽ ὅσα ἀριθμῷ 
πολλά, ὕλην ἔχει" εἷς γὼρ λόγος καὶ ὁ αὐτὸς πολλῶν, 
οἷον ἀνθρώπυ, Σωκράτης δὲ εἷς, τὸ δὲ τί ἣν εἶναι ὑκ ἔχει 35 σις. φαίνεται δ᾽ ἀεὶ ἄλλε ἡ 
ὕλην τὸ πρῶτον" ἐντελέχεια γάρ. ἕν ἄρα καὶ λόγῳ καὶ 
ὠριθμῷ τὸ πρῶτον κινὴν ἀκίνητον ὄν᾽ καὶ τὸ κινέμενον ἄρα 
ἀεὶ καὶ συνεχῶς ἂν μόνον" εἷς ἄρα ὑρανὸς μόνος. παρα- 

καὶ γὰρ τὸ νοεῖν καὶ ἡ νόησις ὑπάρξει καὶ τὸ χείριστον 

νοῦντι. ὥς" εἰ φευκτὸν τῦτο (καὶ γὼρ μὴ ὁρᾶν ἔνια κρεῖτ- 
Δ ω» ᾽ Ἁ [4 νγ ς ,ὔ . ἢ 

τὸν ἢ ὁρᾶν), οὐκ ἂν εἴη τὸ ἄριστον ἡ νόησις. αὐὗὑτον ἀρῶ 
»Ρν- Ψ 3 Ὶ Ν ’ὔ καὶ ς ὔ ,ὔ , 

νοεῖ, εἴπερ ἐςὶ τὸ κράτιςον, ἔςιν ἡ νόησις νοήσεως ν0η" 
.} ,ὕ εν καὶ 
ἐπιςήμη καὶ ἡ αἴσθησις 

ἡ δόξα καὶ ἡ διάνοια, αὐτῆς δ᾽ ἐν παρέργῳ. ἔτι εἰ ἄλλο 
Ν - Ἁ - Ν Ψ».. 2. ὦ ν Φ τς ἡ 

τὸ νοεῖν καὶ τὸ νοεῖσθαι, κατὰ πότερον αὐτῷ τὸ εὖ ὑπάρ' 
Δ» ,ὔ χει: οὐδὲ γὰρ ταὐτὸ τὸ εἶναι νοήσει καὶ νουμίνῳ. ἐπ 

2. μιά] μὴ Τ΄ 11 83. ἀποκαθιςώσας “45, ἢ 6. φέρονται Τ΄. ΠΠ 7. ἀνελλιχθήναι οὐ δεῖ ἐν ὦ τὸ κάτω φέρεται ΕΓ. ἀναλεχθῆναι Τ. ἢ 10. 
δὴ ΕΤ. Ἱ 12. προςεθείη Τ᾽. 1 18. οἷόν οπι Ζ᾽. Π εἶναι οτὰ ἘΞ, 1} 19. ἀπαϑὴ} ἀγαθὴν ἀπαθῆ ΖΤ΄. ἢ 25. φαιρομένων 7. 1 217. ὧν οἵα Ε. ἢ 
29. ἑτέρων «45. ΠΠ 35. ης σωκράτης δὲ ἐχ, εἷς τηᾶγρο ἘΞ. ἢ 38. ἣν μόνον ογὴ «496. 

ἡ. προῆκται Κι. Π 17. μηδ᾽ ἐννοεῖ “45. ἢ 23, καὶ -ο τί οἵὰ ΕΥ͂. 1 21. γὰρ κύησις καὶ μεταβολή “4. ἢ 30. 
Ροδὶ γὰρ οαὶ Σ᾿, || 32. εἰ εἰ ἔξι Ἐ, οπι 7. }} κρείττονι, οταΐββδο ἢ, 7. ἢ 84. ἡ "όησις κάτω νοήσεως νοήσει. ᾧφ. 7. 11 35. κἡὶ 
οἵα Ε. [[ 36. ἑαντῆς ΕΞ. 1] ἔτι δ᾽ εἰ Τ'. 

ὁ οχὰ 7. ἴ 34. τὸ 

Ροβὶ κεὶ 



ὲ ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Α. 

2 δίων ἡ ἐπιστήμη τὸ πρῶγμα: ἐπὶ μὲν τῶν ποιητικῶν ἄνευ 
ὕλης ἡ οὐσία καὶ τὸ τί ἣν εἶναι, ἐπὶ δὲ τῶν θεωρητικῶν ὁ 
λόγος τὸ πρῶγμα καὶ ἡ νόησις. ἀχ, ἑτέρα ἕν ὄντος τῷ νου- 
μένου καὶ τοῦ νοῦ, ὅσα μὴ ὕλην ἔχει τὸ αὐτὸ ἔςαι, καὶ ἡ 

4078 

ὅ λέγεσιν, πότερον ὡς τέλος ἢ ὡς κινῆσαν ἢ ὡς εἶδος. ἀτό- 

πως δὲ καὶ ᾿Εμπεδοκλῆς" τὴν γὰρ φιλίαν ποιεῖ τὸ ὠγαθόν. 

αὕτη δ᾽ ἀρχὴ καὶ ὡς κινοῦσα (συνάγει γάρ) καὶ ὡς ὕλη" 
μόριον γὰρ τῇ μέγματας. εἰ δὴ καὶ τῷ αὐτῷ συμβέβηκεν 

νόησις τῷ νουμένε μία. ἔτι δὴ λείπεται ὠπορία, εἰ σύνθετον 5 ὡς ὕλῃ καὶ ἀρχῇ εἶναι καὶ ὡς κινῦντι, ἀλλὰ τό γ᾽ εἶναι 
τὸ νούμενον' μεταβάλλοι γὰρ ἂν ἐν τοῖς μέρεσι τῷ ὅλε. ἢ 
ἀδιαίρετον πᾶν τὸ μὴ ἔχον ὕλην, ὥσπερ ὁ ἀνθρώπινος νῦς, 
ἡ ὅ γε τῶν συνθέτων ἔχει ἔν τινι χρόνῳ" ἀ γὰρ ἔχει τὸ εὖ 
ἐν τῳδὶ ἢ ἐν τῳδί, ἀλλ᾽ ἐν ὕλῳ τινὶ τὸ ἄριςον, ὃν ἄλλο τι. 

ἕτως δ᾽ ἔχει αὐτὴ αὐτῆς αὶ νόησις τὸν ἅπαντα αἰῶνα. 
Ἐπισκεττέον δὲ καὶ ποτέρως ἔχει ἡ τὰ ὅλε φύσις τὸ 

ἀγαθὸν καὶ τὸ ἄριστον, πότερον κεχωρισμώον τι καὶ αὐτὸ 
καθ᾽ αὐτό, ἢ τὴν τάξιν, ἢ ὠμφοτέρως ὥσπερ στράτευμα. 
καὶ γὰρ ἐν τῇ τάξει τὸ εὖ καὶ ὁ στρατηγός, καὶ μᾶλλον 

ταύτό. κατὰ πότερον ἦν φιλία; ἄτοπον δὲ καὶ τὸ ἀφθαρ- 
τον εἶναι τὸ νεῖκος" τοῦτο δ᾽ ἐστὶν αὐτὸ ἡ τοῦ καχᾷ φύσις. 
᾿Αναξαγόρας δὲ ὡς κινὴν τὸ ἀγαθὸν ἀρχήν" ὁ γὰρ νὸς κινεῖ, 
ἀλλὼ κινεῖ ἕνεκά τινος, ὥστε ἕτερον. πλὴν ὡς ἡμεῖς λέγο- 

10 μεν", ἡ γὰρ ἰατρική ἐστί πως ἡ ὑγίεια. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ 
ἐναντίον μὴ ποῆσαι τῷ ἀγαθῷ καὶ τῷ νῷ. πάντες δ᾽ οἱ 
τἀναντία λέγοντες ὁ χρῶνται τοῖς ἐναντίοις, ἐὰν μὴ ῥυθμίσῃ 
τις. καὶ διὼ τί τὰ μὲν φθαρτὰ τὰ δ᾽ ἄφθαρτα, ὁδεὶς λέγει" 

΄ ν νΎ “ ΕΣ “ » ὦ Η “ ΓΑ « 
“αἀντὰ γαρ τα οντῷ “τοιουσιν εκ, τῶν αὑτῶν ὥρχίῶων. ἵΨ 0ἐ 

ὅτος᾽ ὦ γὰρ ὅτος διὰ τὴν τάξιν ἀλλ᾽ ἐκείνη διὰ τῦτόν ἐς ιν. 15 μὲν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ποιοῦσι τὰ ὄντα" οἱ δ᾽ ἵνα μὴ τοῦτο 
χάντα δὲ συντέτακταί πως, ἀλλ᾽ οὐχ, ὁμοίως, καὶ κλωτὰ 

καὶ χτηνὰ καὶ φυτά᾽ καὶ ὑχ ὕὅτως ἔχει ὥςε μὴ εἶναι θα- 
τέρῳ πρὸς θάτερον μηθέν, ἀλλ᾽ ἐστί τι. πρὸς μὲν γὰρ ἣν 
ἅταντα συντέτακται, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν οἰκίᾳ τοῖς ἐλευθέροις 

ἀναγκασθῶσιν, ἐν κάντα ποῖῶσιν. ἔτι διὰ τί ἀεὶ ἔςαι γένε- 
σις καὶ τί ἀΐτιον γενέσεως, ὑδεὶς λέγει. καὶ τοῖς δύο ἀρχὰς 
ποῖΐσιν ἄλλην ἀνάγκη ἀρχὴν κυριωτέραν εἶναι, καὶ τοῖς τὰ 
εἴδη, ὅτι ἄλλη ἀρχὴ κυριωτέρα" διὰ τί γὰρ μετέσχεν ἢ 

ἕκιςτα ἔξεςιν ὅ τι ἔτυχε ποιεῖν, ἀλλὰ πάντα ἢ τὼ πλεῖςα μετέχει; καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις ἀνάγκη τῇ σοφίῳ καὶ τῇ τι- 
τέτακται, τοῖς δὲ ὠνδρωπόδοις καὶ τοῖς θηρίοις μικρὸν τὸ εἰς 

δ ’ὔ Ὶ ν"ν 2 ,, ᾿ ἠο Ἃ 

τὸ κοινόν, τὸ δὲ πολυ ὅ τι ἔτυχεν᾽ τοιαύτη γὰρ ἑκώστου 

ἀρχὴ αὐτῶν ἡ φύσις ἐςΐν. λέγω δ᾽ οἷον εἷς γε τὸ διακρι- 
ὄναι ἀνάγκη ἅπασιν ἐλθεῖν, καὶ ἄλλα ἕτως ἐςὶν ὧν κοι- 

μιωτάτῃ ἐπιςήμῃ εἶναί τι ἐναντίον, ἡμῖν δ᾽ ἄ᾽ οὐ γάρ ἐςιν 
ἐναντίον τῷ πρώτῳ ἐθέν. κάντα γὰρ τὰ ἐναντία ὕλην ἔχει 
καὶ δυνάμει ταὐτά ἐςιν, ἡ δὲ ἐναντίᾳ ἄγνοια εἰς τὸ ἐναν- 
τίν" τῷ δὲ πρώτῳ ἐναντίον οὐθώ. εἴτε μὴ ἔσται παρὼ τὰ 

νωνεῖ ἅπαντα εἰς τὸ ὅλον. ὅσα δὲ ἀδύνατα συμβαΐει ἢ ἐς αἰσθητὰ ἄλλα, οὐκ ἔσται ἀρχὴ καὶ τάξις καὶ γένεσις καὶ 
ἄτοπα τοῖς ἄλλως λέγυσι, καὶ κοῖα οἱ χαριεςέρως λέγον- τὰ ὑράνια, ἀλλ᾽ ἀεὶ τῆς ἀρχῆς ἀρχή, ὥσπερ τοῖς θεολόγοις 
τες, καὶ ἐπὶ ποίων ἐλάχισται ἀπορίαι, δεῖ μὴ λανθάνειν. καὶ τοῖς φυσικοῖς πκῶσιν. εἰ δ᾽ ἔς αι τὰ εἴδη ἢ ἀριθμοί, ὑδὲ- 

χάντες γὰρ ἐξ ἐναντίων ποίῶσι πάντα. ἕτε δὲ τὸ πάντα ὅτε νὸς αἴτια" εἰ δὲ μή, οὔτι κινήσεώς γε. ἔτι πῶς ἔσται ἐξ 
τὸ ἐξ ἐναντίων ὀρθῶς, ἔτ᾽ ἐν ὅσοις τὰ ἐναντία, ὑπάρχει, πῶς ἀμεγεθῶν μέγεθος καὶ συνεχές; ὁ γὰρ ἀριθμὸς οὐ ποιήσει 
ἐκ τῶν ἐναντίων ἔςαι, οὐ λέγουσιν" ὠκαθὴ γὰρ τὼ ἐναντία 30 συνεχές, οὔτε ὡς κινοῦν οὔτε ὡς εἶδος. ἀλλὼ μὴν ἀϑέν γὶ 
ὑχ᾽ ἀλλήλων. ἡμῖν δὰ λύεται τοῦτο εὐλόγως τῷ τρίτον τι 
Φ « Δ νΨ - ’’ 2 ἊΨ Ψ « εἶναι. οἱ δὲ τὸ ἕτερον τῶν ἐναντίων ὕλην ποιῶσιν, ὥσπερ οἱ 

Υ »“, Ἅ “ τὸ ἄνισον τῷ ἴσῳ ἢ τῷ ἑνὶ τὰ πολλά. λύεται δὲ καὶ τῶῦτο 
τὸν αὐτὸν τρόπον" ἡ γὰρ ὕλη ἡ μία οὐθενὶ ἐναντίον. ἔτι 

ἔςαι τῶν ἐναντίων ὅπερ καὶ ποιητικὸν καὶ κινητικόν" ἐνδὲ- 
Ν ΕῚ Ξ ᾿ ν ν ἡ ,ὔ Ν “ δυ- 

χριτοὸ γὙαρ ἂν μὴ εἰναι. ἀλλά μὴν ὑςερὸν γε τὸ ποίειν 

νάμεως. ὑκ ἄρα ἀΐδια τὰ ὄντα. ἀλλ᾽ ἔςιν" ἀναιρετέον ἄρα 
τούτων τὶ, τοῦτο δ᾽ εἴρηται ὥς. ἔτι τίνι οἱ ἀριθμοὶ ἂν ἢ ἡ 

ἅπαντα τοῦ φαύλου μεθέξει ἔξω τοῦ ἑνός" τὸ γὰρ κακὸν ὃς ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα καὶ ὅλως τὸ εἶδος καὶ τὸ πρᾶγμα, 
αὐτὸ ϑάτερον τῶν ςοιχείων. οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐδ’ ἀρχὼς τὸ ἀγα- ὑθὲν λέγει ὑθείς" ὑδ᾽ ἐνδέχεται εἰπεῖν, ἐὰν μὴ ὡς ἡμεῖς εἴπῃ, 
βὲν καὶ τὸ κακόν" καίτοι ἐν ἅπασι μάλιςα τὸ ἀγαθὸν ὠρχή. ὡς τὸ κινοῦν ποιεῖ; οἱ δὲ λέγοντες τὸν ὠριθμὸν πρῶτον τὸν 
οἱ δὲ τῦτο μὲν ὀρθῶς ὅτι ὠρχήν, ἀλλὰ πῶς τὸ ἀγαθὸν ἀρχὴ μαθηματικὸν καὶ ὅτως ὠεὶ ἄλλην ἐχομένην ἐσίαν καὶ ἀρχος 

ὅδ. μία οἵα Ε. ἰΪ 6. μεταβάλοι “4, μεταβάλλει 7. Π 14. λόγου Τ. [ 12. τι κεχωρισμένον Τ΄ ἢ 15. ὅτος" ] αὐτός" ὁ Τ. {τῶ 
ἦν ἰςιν 7. Π 117. καὶ ὑχ ὕτως] ὅτε ΖΤ' | 20. ὅ τι ἔτυχε] ὁτιῶν Ε. 1 25. ἢ ἄτοπα συμβαίτει ἘΡ, Π 26. ποῖα ἡ χάρις ἑτέρως λέγοντες ΖΤ. Ἷ 
28. δὴ 7΄. {ΝΑΆ,3.8. ἀλλὼ -- ἀρχὴ οἷα 7). 

5. ἀρχὴ Ἐ", ἢ τό] τῷ 7΄. 6. κατὰ] καὶ Τ. 10. ἡ ροβϑὲ πὼς οπὶ 7. ΜῈ 42. ῥαθυμήση Τ΄Ά 14. πώνες Ε. Π 18. ἀρχὴν 
ἀνάγκη Τ΄ ἡ 19. μετίσχει ἘΤ. 23. ἢ] εἰ 7, 1 24. ἘΠ ἘΠΈΣ Ι 217. ἢ οἷα 7. ἢ 28. οὔτε 45. 1 382. ὧν οἵα Ἐ. Π 84. 
ὡς} οὕτως ΖΤ'΄ 



1016 ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Δ. Ν. 

ἑκάςης ἄλλας, ἐπεισοδιώδη τὴν τοῦ παντὸς οὐσίαν ποῶσιν διαπορήμασιν ὅτι δύο ἅμα στερεὼ εἶναι ὠδύνατον, ἔτι ἃ 
(οὐδὲν γὰρ ἡἡὶ ἑτέρα τῇ ἑτέρῳ συμβάλλεται ἶσα ἢ μὴ σα) καὶ ὅτι τῷ αὐτῷ λόγε καὶ τὰς ἄλλας δυνάμεις καὶ φύσεις 

καὶ ἀρχὼς πολλάς" τὼ δὲ ὄντα οὐ βούλεται πολιτεύεσθαι ἐν τοῖς αἰσθητοῖς εἶναι καὶ μηδεμίαν κεχωρισμένην. ταῦτα ̓  
κακῶς. “ὧκ ἀγαθὸν πολυκοιρανΐη" εἷς κοίρανος ἔςων" μὲν οὖν εἴρηται πρότερον, ἀλλὰ πρὸς τούτοις φανερὸν ὅτι 

, 45 ἀδύνατον διαιρεθῆναι ὁτίῶν σῶμα. κατ᾽ ἐπίπεδον γὰρ δια» 
Μ ρεθήσεται, καὶ τῦτο κατὰ γραμμήν, καὶ αὕτη κατὰ ςεγμέν, 

ὥς᾽ εἰ τὴν ςεγμὴν διελεῖν ἀδύνατον, καὶ τὴν γραμμάν, καὶ 
Περὶ μὲν οὖν τῆς τῶν αἰσθητῶν ἐσίας εἴρηται τίς ἐς!ν, δὲ ταύτην, καὶ τἄλλα. τί οὖν διαφέρει ἃ ταύτας ἐδαω 

ἐν μὲν τῇ μεθόδῳ τῇ τῶν φυσικῶν περὶ τῆς ὕλης, ὕστερον τοιαύτας φύσεις, ἢ αὐτὼς μὲν μή, εἶναι δ᾽ ἐν αὐταῖς τον 
δὲ περὶ τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν. ἐπεὶ δ᾽ ἡ σκέψις ἐστὶ πότερον ι0 αὐτας φύσεις; τὸ αὐτὸ γὰρ συμβήσεται" δκαιρνμένων γὰρ 
ἔςι τις καρὼ τὰς αἰσθητὰς ὑσίας ἀκύητος καὶ ἀΐδιος ἢ οὐκ τῶν αἰσθητῶν διωωρεθήσονται, ἢ ὁδὲ αἱ αἰσθηταί. ἀλλὰ μὺ 

ἔςι, καὶ εἴ ἐςι τίς ἐςι, πρῶτον τὰ παρὰ τῶν ἄλλων λεγό- ὑδὲ κεχωρισμένας γ᾽ εἶναι φύσεις τοιαύτας δυνατόν. εἰ γὰρ 

μαναὰ θεωρητέον, ὅπως εἴτε τι μὴ καλῶς λέγουσι, μὴ τοῖς ἔςαι ςερεὼ παρὰ τὰ αἰσθητὰ κεχωρισμένα τότων ἕτερα καὶ 
᾿αὐτοῖς ἔνοχοι ὦμεν, καὶ εἴ τι δόγμα κοινὸν ἡμῖν κἀκείνοις, πρότερα τῶν αἰσθητῶν, δῆλον ὅτι καὶ παραὶ τὰ ἐπέτελε. 
τοῦτ᾽ ἰδίᾳ μὴ καϑ᾿ ἡμῶν δυσχαραίνωμεν" ἀγαπητὸν γὰρ εἴ (5 ἕτερα ἀναγκαῖον εἶναι ἐπίπεδα κεχωρισμένα καὶ ςημὼς 
τις τὰ μὲν κάλλιον λέγοι τὰ δὲ μὴ χεῖρον. δύο δ᾽ εἰσὶ καὶ γραμμάς" τοῦ γὰρ αὐτοῦ λόγῳ. εἰ δὺ ταῦτα, «(ὧσ 
δέξαι περὶ τούτων" τά τε γὰρ μαθηματικά φασιν οὐσίας παρὰ τὰ τοῦ ςερεξ τὰ μαθηματικῇ ἐπίπεδα καὶ γραμμὲς 
εἶναί τινες, οἷον ἀριθμὲς καὶ γραμμὰς καὶ τὼ συγγενῆ τός καὶ ςιγμὰς ἕτερα κεχωρισμένα. πρότερα γὰρ τῶν συγκεν 
τοῖς, καὶ κάλιν τὰς ἰδέας. ἐπεὶ δὲ οἱ μὲν δύο ταῦτα γώη μίώνων ἐστὶ τὰ ἀσύνθετα" καὶ εἴπερ τῶν αἰσθητῶν πρέτερα 
ποιοῦσι, τάς τε ἰδίας καὶ τοὺς μαθηματικὸς ἀριθμές, οἱ δὲ Ὁ σώματα μὴ αἰσθητά, τῷ αὐτῷ λόγῳ καὶ τῶν ἐπιπέδων 
μίαν φύσιν ὠμφοτέρων, ἕτεροι δέ τινες τὰς μαθηματικὼς τῶν ἔν τοῖς ἀκινήτοις στερεοῖς τὰ αὐτὰ καθ᾽ αὐτά, ὦσι 
μόνον οὐσίας εἶναί φασι, σκεπτέον πρῶτον μὲν περὶ τῶν ἕτερα ταῦτα ἐπίπεδα καὶ γραμμαὶ τῶν ἅμει τοῖς στερεοῖς 
μαθηματικῶν, μηδεμίαν προςιθέτας φύσιν ἄλλην αὐτοῖς, τοῖς κεχωρισμένοις" τὼ μὲν γὰρ ἅμα τοῖς μαθηματικῖς 
οἷον πότερον ἰδέαι τυγχάνυσιν ὗσαι ἢ ἦ, καὶ πύτερον ἀρχαὶ στερεοῖς, τὰ δὲ πρότερα τῶν μαθηματικῶν στερεῶν. πάλη 
καὶ ὑσίαι τῶν ὄντων ἢ ὕ, ἀλλ᾽ ὡς περὶ μαθηματικῶν μόνον 1ς τοίνυν τούτων τῶν ἐπιπέδων ἔσονταε γραμμαΐ, ὧν πρότερον 
εἴτ᾽ εἰσὶν εἴτε μή εἶσι, καὶ εἴ εἰσι πῶς εἰσίν, ἔπειτα μετὰ δεήσει ἑτέρας γραμμὼς καὶ στιγμὼς εἶναι διὰ τὸν αὐτὴν 
ταῦτα χωρὶς περὶ τῶν ἰδεῶν αὐτῶν ἁπλῶς καὶ ὅσον νόμου λόγον" καὶ τέτων ἐν ταῖς προτέραις γραμμαῖς ἑτέρας προ- 
χάριν" τεθρύλληται γὰρ τὼ πολλὼ καὶ ὑπὸ τῶν ἐξωτερι- τέρας στιγμάς, ὧν οὐκέτι πρότεραι ἕτεραι. ἅτοπός τε δὲ 
κῶν λόγων. ἔτι δὲ «πρὸς Ῥκεύην δεῖ τὴν σκέψιν ἀπαντῶν γίγνεται καὶ σώρευσις" συμβαίνει γὰρ στερεὰ μὲν μοναχὰ 
τὰν πλείω λόγον, ὅταν ἐπισκοπῶμεν εἰ αἱ σὐσίωι καὶ αἱ 39 παρὰ τὰ αἰσθητά, ἐπίπεδα δὲ τριφτὰ παρὰ τὼ αἰσθητά, 
ἀρχαὶ τῶν ὄντων ἀριθμοὶ καὶ ἰδέαι εἰσίν" μετὰ γὰρ τὰς τά τε παρὰ τὼ αἰσθητὰ καὶ τὰ ἐν τοῖς μαθηματοκοῖς στε- 
ἰδέας αὕτη λείπεται τρίτη σκέψις. ἀνάγκη δ᾽, εἴπερ ἔστι ρεοῖς καὶ παρὰ τὰ ἐν τότοις, γραμμαὶ δὲ τετραξαί, ςιγμαὶ 
τὰ μαθηματικά, ἣ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς εἶσαι αὐτά, καθώπερ δὲ πενταζαί. ὥςε περὶ ποῖα αἱ ἐπιςῆμαι ἔσονται αἱ μαθν- 
λέγυσί τινες, ἢ κεχωρισμένα τῶν αἰσθητῶν (λέγεσι δὲ καὶ ματικαὶ τύτων; ὦ γὰρ δὴ περὶ τὰ ἐν τῷ ςερεῷ τῷ ἀκινήτῳ 
ὕτω τινέ)᾽ ἢ εἰ μηδετέρως, ἢ ὑκ εἰσὶν ἢ ἄλλον τρόπον εἰσίν. ἃς ἐπίπεδα καὶ γραμμὰς καὶ στιγμαῖς" ἀεὶ γὼρ περὶ τὰ πρό 
ὥσθ᾽ ἡ ὠμφισβήτησις ἡμῖν ἔςαι ὁ περὶ τῷ εἐναι ἀλλὰ περὶ τέρω ἡ ἐπιςήμη. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τῶν ἀριθμῶν" 
τοῦ τρόπου. παρ᾽ ἑκάςας γὰρ τὰς ςεγμὲς ἕτεραι ἔξονται μονάδες, καὶ 

2 Ὅτι μὲν τούυν ἕν γε τοῖς αἰσθητοῖς ἀδύνατον εναι παρ᾽ ἔκαστα τὰ ὄντα αἰσθητά, εἶτα τὼ νοητά, ὥστ᾽ ἔσται 
καὶ ἅμα πλασματίας ὁ λόγος, εἴρηται μὲν καὶ ἐν τοῖς γέη ἄπειρα τῶν μαθηματικῶν ἀριθμῶν. ἔτι ἅπερ καὶ ὃ 
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τἷς ὠπορήμασιν ἐπήλθομεν, πῶς ἐνδέχεται λύειν; περὶ ἃ ἦν λόγῳ ἔξω πρότερα. ἀλλ᾽ ὁ πάντα ὅζα τῷ λόγῳ πρό- 
γὰρ ἡ ἀστρολογία ἐςίν, ὁμοίως ἐςὶ παρὰ τὼ αἰσθητά, καὶ τερα, καὶ τῇ ὑσίῳ πρότερα. τῇ μὲν γὰρ ὑσίᾳ πρότερα ὅσα 
τηὶ ἃ ἡ γεωμετρία" εἶναι δ᾽ οὐρανὸν καὶ τὰ μόρια αὐτοῦ χωριζόμενα τῷ εἶναι ὑπερβάλλει, τῷ λόγῳ δὲ ὕσων οἱ 
τῶς δυνατόν, ἢ ἄλλο ὁτιῶν ἔχον κίνησιν; ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ᾿ λόγοι ἐκ τῶν λόγων" ταῦτα δὲ ἐχ, ἅμα ὑκάρχαι. εἰ γγὰρ 

ὀττριὰ καὶ τὰ ἁὡρμονικώά" ἔσται γὰρ φωνή τε καὶ ὄψις 5 μὴ ἔςι τὰ πάθη παρὼ τὼς ὑσίας, οἷον κινόμενόν τι ἢ λευ- 
ταρὰ τὼ αἰσθητὰ καὶ τὼ καθ᾽ ἕκαστα. ὥς ε δῆλον ὅτι καὶ κόν, τῷ λευκᾷ ἀνθρώπυ τὸ λευκὸν πρότερον κατὰ τὸν λόγον, 

αἱ ἄλλαι αἰσθήσεις καὶ τὰ ἄλλω αἰσθητά" τί γὰρ μᾶλλον ἀλλ᾽ ὁ κατὰ τὴν ὑσίαν" οὐ γὰρ “ἐνδέχεται εἶναι κεχωρισ- 
τάδ ἢ τάδε; εἰ δὲ ταῦτα, καὶ ζῷα ἔσονται, εἴπερ καὶ μένον, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἅμα τῷ συνόλῳ ἐστίν" σύνολον δὲ λέγω 
αἰσθήσεις. ἔτι γράφεται ἔνια καθόλου ὑπὸ τῶν μαθηματι- τὸν ἄνθρωπον τὸν λευκόν. ὥστε φανερὸν ὅτι οὔτε τὸ ἐξ 
κῶν ταρὰ ταύτας τὰς ὑσίας. ἔσται ἦν καὶ αὕτη τις ἄλλη το ἀφαιρέσεως πρότερον οὔτε τὸ ἐκ προσθέσεως ὕστερον" ἐκ 
ἐσία μεταξὺ κεχωρισμένη τῶν τ᾽ ἰδεῶν καὶ τῶν μεταξύ, ἢ προσθέσεως γὰρ τῷ λευκῷ ὁ λευκὸς ἄνθρωπος λέγεται. 
ὅτε ἀριθμός ἐςιν ὅτε ςιγμαὶ ὅτε μέγεθος ὅτε χρόνος. εἰ δὲ ὅτι μὲν ἦν ὅτε ὑσίωι μᾶλλον τῶν σωμάτων εἰσίν, ὅτε πρό- 
ἦτο ἀδύνατον, δῆλον ὅτι κἀκεῖνα ἀδύνατον εἶναι κεχωρισε τερα τῷ εἶναι τῶν αἰσθητῶν, ἀλλὰ τῷ λόγῳ μόνον, οὔτε 
μινα τῶν αἰσθητῶν. ὅλως δὲ τοὐναντίον συμβαίνει καὶ τοῦ κεχωρισμένα, πὸ εἶναι δυνατόν, εἴρηται ἱκανῶς, ἐπεὶ δ᾽ ἐδ᾽ 
ἀληθοῦς καὶ τοῦ εἰωθότος ὑπολαμβάνεσθαι, εἴ τις θήσει (5 ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἐνεδέχετο αὐτὰ εἶναι, φανερὸν ὅτι ἢ ὅλως 
ἴτως ἐναι τὰ μαθηματικὼ ὡς κεχωρισμένας τινὼς φύσεις. οὐκ ἔςιν ἢ τρόπον τινιζ ἐςι καὶ διὰ τῦτο ὑχ, ἁπλῶς ἐς" 
ὠνάγκη γὰρ διὰ τὸ μὲν οὕτως εἶναι αὐτὰς προτέρας εἶναι πολλαχῶς γὰρ τὸ εἶναι λέγομεν. ὥσπερ γὰρ καὶ τὰ κα- 
τῶν αἰσθητῶν μεγεθῶν, κατὰ τὸ ἀληθὲς δὲ ὑστέρας' τὸ θόλου ἐν τοῖς μαθήμασιν οὐ περὶ κεχωρισμώων ἐςὶ παρὰ 
γὰρ ἀτελὴς μέγεθος γενέσει μὲν πρότερόν ἐςι, τῇ ὑσίᾳ δ᾽ τὼ μεγέθη καὶ τὸς ἀριθμός, ἀλλὰ περὶ τότων μέν, ὑχ ἢ 
ὕξερον, οἷον ἄψυχον. ἐμψύχε. ἔτι τόι καὶ πότ᾽ ἔσται ἣν Ὁ δὲ τοιαῦτα οἷα ἔχειν μέγεθος ἢ εἶναι διαιρετά, δῆλον ὅτι 

τὰ μαθηματικὰ μεγέθη; τὰ μὲν γὰρ ἐνταῦθα ψυχῇ ἃ ἐνδέχαται καὶ περὶ τῶν αἰσθητῶν μεγεθῶν εἶναι καὶ λόγυς 
μέρει ψυχὴς ἢ ἄλλῳ τοὶ εὐλόγῳ" εἰ δὲ μή, πολλά, καὶ καὶ ἀποδείξεις, μὴ ἢ δὲ αἰσθητά, ἀλλ᾽ ἧ τοιαδί, ὥσπερ 
διαλύεται. ἐκείνοις δὲ διαιρετοῖς καὶ ποσοῖς οὖσι τί αἴτιν γὰρ καὶ ἣ κινόμενα μόνον πολλοὶ λόγοι εἰσί, χρορὶς τῷ τί 
τὸν ἐδαι καὶ συμμώειν; ἔτι αἱ "γενέσεις δηλῦσιν. πρῶ- ἕκαστόν ἐστι τῶν τοιούτων καὶ τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς, 
τῶν μὲν γὰρ ἐπὶ μῆκος γίγνεται, εἶτα ἐπὶ πλάτος, τελευ- 25 καὶ ἐκ ὠνώγκη διὰ ταῦτα ἢ κεχωρισμένον τι εἶναι κινό- 
ταῖν δ᾽ εἰς βάθος, καὶ τέλος ἔσχεν. εἰ ἦν τὸ τῇ γενέσει μενον τῶν αἰσθητῶν ἢ ἐν τούτοις τινὼ φύσιν εἶναι ἀφω- 

ὕξερον τῇ ὑσίᾳ πρότερον, τὸ σῶμα πρότερον ὧν εἴη ἐπιπέδε ρισμένην, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν κινουμένων ἔσονται λόγοι καὶ 
χκαὶ μήκες, καὶ ταύτῃ καὶ τέλειον καὶ ὅλον μῶλλον, ὅτι ἐπιςῆμαι, οὐχ, ἢ κινόμενα δὲ ἀλλ᾽ ἦ σώματα μόνον, καὶ 
ἔσψυχον γίγνεται" γραμμὴ δὲ ἔμψυχρς ἢ ἐπίπεδον πῶς πάλιν ἢ ἐπίπεδα, μόνον καὶ ἣ μήκη μόνον, καὶ ἣ διαιρετὰ 

ἂν ἧι; ὑπὲρ γὰρ τὰς αἰσθήσεις τὼς ἡμετέρας ἂν εἴη τὸ 3 καὶ ἢ ἀδιαίρετα ἔχοντα δὲ θέσιν, καὶ ἢ ἀδιαίρετα μόνον, 
ἀζώμα, ἔτι τὸ μὲν σῶμα οὐσία τίς" ἤδη γὰρ ἔχει πως ὥς᾽ ἐπὲ ἁπλῶς λέγειν ἀληθὲς μὴ μόνον τὰ χωρις ἃ εἶναι 
τὸ τέλειον" αἱ δὲ γραμμαὶ πῶς ὑσίαι; ὅτε γὰρ ὡς εἶδος ἀλλὰ καὶ τὰ μὴ χωρισταί, οἷον κινούμενα εἶναι, καὶ τὼ 
καὶ μορφή τις, οἷον εἰ. ἄρα ἡ ψυχχὰ τοιοῦτον, οὔτε ὡς καὶ μαθηματικὰ ὅτι ἔστιν ὡπλῶς ἀληθὲς εἰπεῖν, καὶ τοιαῦτά 

ὕλη, οἷον τὸ σῶμα" οὐθὲν γὰρ ἐκ γραμμῶν ὑδ᾽ ἐπιπέδων γε οἷα λέγουσιν. καὶ ὥσπερ καὶ τὼς ἄλλας ἐπιςήμας ἁπλῶς 
ἀδὲ ςιγμῶν φαίνεται συνίςασθαι δυνάμενον. εἰ δ᾽ ἦν ἀσία 35 ἀληθὲς εἰπεῖν τούτου εἶναι, ὑχὶ τῷ συμβεβηκότος, οἷον ὅτι 

τις ὑλροί, τοῦτ᾽ ὧν ἐφαίνετο δυνάμενα πάσχειν. τῷ μὲν λευκῦ εἰ τὸ ὑγιεινὸν λευκόν, ἢ δ᾽ ἔς!» ὑγιωνόν, ἀλλ᾽ ἐκεῖνα 
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ὅ ἐξὶν ἑκάςη, εἰ ὑγιεινὸν ὑγιεινᾷ, εἰ δ᾽ ἢ ἄνθρωπος ἀνθρώπη, τάξις καὶ συμμετρία καὶ τὸ ὡρισμένον, ἃ μάλιστα δὲι- 
οὕτω καὶ τὴν γεωμετρίαν" ὑκ εἰ συμβέβηκεν αἰσθητὰ εἶναι κνύεσιν αἱ μαθηματικαὶ ἐπιστῆμαι. καὶ ἐπεί γε πολλῶν 
ὧν ἐςί, μή ἐςι δ᾽ ἢ αἰσθητά, οὐ τῶν αἰσθητῶν ἔσονται αἱ αἴτια φαΐνεται ταῦτα (λέγω δ᾽ οἷον ἡ τάξις καὶ τὸ ὠρισ- 
μαθηματικαὶ ἐπιςῆμαι, ὁ μέντοι ὑδὲ παρὰ ταῦτα ἄλλων μένον), δῆλον ὅτι λέγοιεν ἄν καὶ τὴν τοιαύτην αἰτίαν τὴ 
κεχωρισμένων. πολλὰ δὲ συμβέβηκε καθ᾽ αὐτὰ τοῖς πρά- 5 ὡς τὸ καλὸν αἴτιον τρόπον τινά. μᾶλλον δὲ γνωρίμως ὅ 

μασιν ἢ ἕκαςον ὑπάρχει τῶν τοιότων, ἐπεὶ καὶ ἢ θῆλυ ἄλλοις περὶ αὐτῶν ἐρῶμεν. 
τὲ ζῷον καὶ ἢ ἄρρεν, ἴδια πάθη ἐστίν, καίτοι οὐκ ἔς: τι Περὶ μὲν ἕν τῶν μαθηματικῶν, ὅτι τε ὄντα ἐςὶ καὶλ 
ἔλυ ὑδ᾽ ἄρρεν κεχωρισμένον τῶν ζῴων" ὥςε καὶ ἢ μήκη πῶς ὄντα, καὶ πῶς πρότερα καὶ πῶς ὦ πρότερα, τοσαῦτα 
μόνὸν καὶ ἢ ἐπίπεδα. καὶ ὅσῳ δὴ ἂν περὶ προτέρων τῷ εἰρήσθω. περὶ δὲ τῶν ἰδεῶν πρῶτον αὐτὴν τὴν κατὰ τὴν 
λόγῳ καὶ ὡπλυςέρων, τοσότῳ μᾶλλον ἔχει τὠκριβές" τῦτο το ἰδέαν δόξαν ἐπισκεπτέον, μηθὲν συνάπτοντας πρὸς τὴν τῶν 
δὲ τὸ ἁπλῶν ἐςζ. ὥςε ἄνευ τε μεγέθες μᾶλλον ἢ μετὰ ἀριθμῶν φύσιν, ἀλλ᾽ ὡς ὑπέλαβον. ἐξ ἀρχῶς οἱ πρῶτοι 
μεγέθες, καὶ μάλιςα ἄνευ κινήσεως. ἐὰν δὲ κίνησιν, μά- τὼς ἰδέας φήσαντες εἶναι. συνέβη δ᾽ ἡ περὶ τῶν εἰδῶν 
λιςὰ τὴν πρώτην᾽ ὡπλες τη γάρ, καὶ ταύτης ἡ ὁμαλή. δόξα τοῖς εἰπῦσι διὰ τὸ πεισθῆναι περὶ τῆς ἀληθείας τοῖς 

ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ ἁρμονικῆς καὶ ὑπτικᾷς" ὑδετῴα ἩἩρακλειτείοις λόγοις ὡς πάντων τῶν αἰσθητῶν ἀεὶ ῥεύ»- 
γὰρ ἢ ὄψις ἃ ἢ φωνὴ θεωρεῖ, ἀλλ᾽ ἣ γραμμαὶ καὶ ἀριθ- 15 των, ὥστ᾽ εἴπερ ἐπιστήμη τινὸς ἔςαι καὶ φρόνησις, ἑτέρας 
μοί: οἰκεῖα μέντοι ταῦτα παθη ἐκείνων. καὶ ἡ μηχανριὴ δεῖν τινὰς φύσεις εἶναι παρὼ τὰς αἰσθητὼς μενούσας" οὐ 
δὲ ὡσαύτως. ὥς᾽ εἴ τις θέμενος κεχωρισμένα τῶν συμβε- γὰρ εἶναι τῶν ῥεόντων ἐπιςήμην. Σωκράτους δὲ περὶ τὰς 
βηκότων σκοπεῖ τι περὶ τούτων ἢ τοιαῦτα, οὐθὲν διὰ τῦτο ἠθικὼς ἀρετὼς πραγματευομώκ καὶ περὶ τύτων ὁρίζεσθαι 
ψεῦδος ψεύσεται, ὥσπερ οὐδ᾽ ὅταν ἐν τῇ γῇ γράφῃ καὶ καθόλε ζητῖντος πρώτε (τῶν μὲν γὰρ φυσικῶν ἐπὶ μικρὸ 
τὴν ποδιαίαν φῇ μὴ ποδιαίαν" οὐ γὰρ ἐν ταῖς προτάσεσι ἢ) Δημόκριτος ἥψατο μόνον καὶ ὡρίσατό πως τὸ θερμὸν καὶ 
τὸ ψεῦδος. ἄριςα δ᾽ ἀν οὕτω θεωρηθείη ἕκαςον, εἴ τις τὸ τὸ ψυχρόν" οἱ δὲ Πυθαγόρειοι πρότερον περί τινων ὀλίγων, 
μὴ κεχωρισμένον θείη χωρίσας, ὅπερ ὁ ἀριθμητικὸς ποιεῖ ὧν τὸς λόγύός εἰς τὸς ἀριθμὸς ἀνῆπτον, οἷον τί ἐςι καιρὸς 
καὶ ὁ γεωμέτρης. ἣν μὲν γὼρ καὶ ἀδιαίρετον ὁ ἄνθρωπος ἢ τὸ δίκαιον ἢ γάμοφ),, ἐκεῖνος εὐλόγως ἐζήτει τὸ τί ἐξιν 
ἢ ἄνθρωπος" ὁ δ᾽ ἔθετο ἣν ἀδιαίρετον, εἶτ᾽ ἐθεώρησεν εἴ τι συλλογίζεσθαι γὰρ ἐζήτει, ἀρχὴ δὲ τῶν συλλογισμῶν τὸ 
τῷ ἀνθρώπῳ συμβέβηκεν ἢ ἀδιαίρετος. ὃ δὲ γεωμέτρης 25 τί ἐςιν. διαλεκτικὴ γὰρ ἰσχὺς ὕπω τότ᾽ ἦν, ὥςε δύνασθαι 
οὖθ᾽ ἢ ἄνθρωπος οὔθ᾽ ἢ ἀδιαίρετος, ἀλλ᾽ ἢ στερεόν. ἃ γὰρ καὶ χωρὶς τοῦ τί ἐςι τἀναντίω ἐπισκοπεῖν, καὶ τῶν ἕναν 
κἂν εἰ μή πε ἤν ἀδιαίρετος ὑπῆρχεν αὐτῷ, δῆλον ὅτι καὶ τίων εἰ ἡ αὐτὴ ἐπιςήμη. δύο γάρ ἐςιν ἃ τις ἀν ὠκοδυδ 
ἄνευ τύτων ἐνδέχεται αὐτῷ ὑπάρχειν τὸ δυνατόν. ὥςε διὰ Σωκράτει δικαίως, τούς τ᾽ ἐπακχτικὺς λόγους καὶ τὸ ὁρίζε: 
τῦτο ὑρθῶς οἱ γεωμέτραι λέγυσι, καὶ περὶ ὄντων διαλέγον- σθαι καθόλε᾽ ταῦτα γάρ ἐςιν ἄμφω περὶ ἀρχὴν ἐπι» 
ται, καὶ ὄντα ἐστίν' διττὸν γὼρ τὸ ὅν, τὸ μὲν ἐντελεχαίῳ 380 μης. ἀλλ᾽ ὁ μὲν Σωκράτης τὰ καθόλε οὐ χωρις ἃ ἐποάι 
τὸ δ᾽ ὑλικῶς. ἐπεὶ δὲ τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ καλὸν ἕτερον (τὸ οὐδὲ τοὺς ὁρισμούς" οἱ δ᾽ ἐχώρισαν, καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν 
μὲν γὼρ ἀεὶ ἐν πράξει, τὸ δὲ καλὸν καὶ ἐν τοῖς ἀκινήτοις), ὄντων ἰδέας προσηγόρευσαν. ὥστε συνέβαινεν αὐτοῖς σχῃ- 
αἱ φάσκοντες ἐθὲν λέγειν τὰς μαθηματικὼς ἐπιςήμας περὶ δὸν τῷ αὐτῷ λόγῳ παντων ἰδέας εἶναι τῶν καθόλε λεγο 
καλῇ ἢ ὠγαθὰ ψεύδονται. λέγυσι γὰρ καὶ δερινύνσι μά- μένων, καὶ παραπλήσιον ὥσπερ ἂν εἴ τις ἀριθμῆσαι βου- 
λιςα" ὁ γὰρ εἰ μὴ ὀνομάζεσι, τὰ δ᾽ ἔργα καὶ τὸς λόγες 35 λόμενος ἐλαττόνων μὲν ὄντων οἴοιτο μὴ δύνασϑαι, πλεὼ 

δεικνύοσιν, ἃ λέγυσι περὶ αὐτῶν. τῷ δὲ καλῷ μέγιςῳ εἴδη δὲ ποιήσας ἀριθμοΐη" πλείω γάρ ἐστι τῶν καθ᾿ ἕκαστα 

4. ἢ ἐρὴν ἑκάςν ὑγιενὸν ὑγ. Ἐ.4456515, {-8. ἢ ογὰ ΣΣ. [ αἰσθητά] ἔς: τὰ σ᾽. ἢ 6. ἣ ἴχαςον 6". ἢ Ἴ. καὶ 3] ἢ σ᾽. 8. κιχν- 

ρισμένων 7.45. 1} μήκη μόνον] μὴ κείμενον Τ', μὴ κυύμεον ἘΣ, ἢ 9. τῶν λόγων Θ᾽. 11 11. τε τὸ 45. ῃΠ[ μᾶλλον οἷα 6515, ἢ 13. ὑμαλής 
ἘΠ᾿, ἃ 45. ἡ ὄψις ἢ ἡ φωνὶ θεωρεῖ ἀλλ᾽ αἱ γραμμαὶ σ᾽. ἢ 17. δὲ οτα "15. 24. θεωρήσει αὶ ἕκαςον Τ΄ 24. ὃ διέθετο ἣν ἀδ. εἶτι 

βεωρήσειν Τ΄. ἢ 26. οὔθ᾽ ἢ ἄνθρωπος οἵα Τ΄ ἱ 21. ἢ] ἢ Τ΄ ἢ 29. λέγυσιν οἱ γεωμέτραι Τ΄ 1 381. τό θ᾽ 6". ἢ 32, ἣν πράξει!] ἐυπάρξα 
ΖΤ΄ 11 85. εἰ γὰρ καὶ μὴ ἘΞ, 

5. μᾶλλον --- 6. ἐρῶμεν ογταὰ 6515. ἢ 8. καὶ πῶς ὁ πρότερα οἵα ΞΕ. ἢ 10. συνάπτοντα Τ᾽ συνάπτοντες "13. ἢ 42. συμβέβηκε Τ'Ὶ 
ἰδιῶν ΤΟΣ15, Π 15. καὶ οἵα σ᾽. ἢ 18. πρὸ Τ᾿ || 22. λόγες εἰς τὸς οτα 7Τ΄. ἢ ὃς ἀνῆγον Ε. 1 23. ἐκείας Τ', κεῖνος δ᾽ Ε. ἢ ἰζέτοι 

6». ᾿ 21. εἰ ἃ] ἢ ὁ 4", ὦ Τ᾿ Π αὕτη Τ., ἢ ἀποῦνη ΕΤΑ", ἢ 28. ὁρίζεσθαι τὰ καθόλυ Ἐ), ἢ 34. τὰ οτὰ 6. ἢ 85. δυήσεσθαι 4 
6515, ἡ 86. ἕκαστον Ἐ. 



ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Μ. 

αἰσθητῶν ὡς εἰκεῖν τὰ εἴδη, περὶ ὧν ζητοῦντες τὼς αἰτίας 
ἐκ τούτων ἐκεῖ προῆλθον" καθ᾽ ἕκαστόν τε γὰρ ὁμώνυμόν 
ἐξι καὶ παρὰ τὰς ὑσίας, τῶν τε ἄλλων ἕν ἐςιν ἐπὶ πολ.- 

λῶν, καὶ ἐπὶ τοῖσδε καὶ ἐπὶ τοῖς ἀϊδίοις. ἔτι καθ᾽ ὃς τρό- 
τὸς δείκνυται ὅτι ἔς, τὼ εἴδη, κατ᾽ ὑθένα, φαίνεται τότων" 

ἐξ ἐνίων μὲν γὰρ ὑκ ἀνάγκη γίγνεσθαι συλλογισμόν, ἐξ 
ὀων δὲ καὶ ἐχ ὧν οἴονται τύτων εἴδη γίγνεται. κατά τε 
γὰρ τοὺς λόγους τὸς ἐκ τῶν ἐπιςημῶν ἔς αι εἴδη πάντων 
ὅσων ἐπιςἡμαΐ εἰσιν, καὶ κατὰ τὸ ἐν ἐπὶ πολλῶν καὶ τῶν 
ἀποφάσεων, κατὰ δὲ τὸ νοεῖν τι φθαρώντος τῶν φθαρτῶν" 
φώτασμα γάρ τι τύτων ἐς ν. ἔτι δὲ οἱ ὠκριβέςατοι τῶν 

λόγων οἱ μὲν τῶν πρός τι ποιοῦσιν ἰδέας, ὧν οὔ φασιν 
εἶναι καθ᾿ αὐτὸ γένος, οἱ δὲ τὸν τρίτον ἄνθρωπον λέγυσιν. 
ὅλως τε ἀναιρῦσιν οἱ περὶ τῶν εἰδῶν λόγοι ἃ μᾶλλον βό- 
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τὸ αὐτὸ εἶδος, ὁμώνυμα ἂν εἴη, καὶ ὅμοιον ὥσπερ ὧν εἴ 
τις καλοῖ ἄνθρωπον τόν τε Καλλίαν καὶ τὸ ξύλον, μηδὲ- 
μίαν κοινωνίαν ἐπιβλέψας αὐτῶν. εἰ δὲ τὰ μὲν ἄλλα 
τοὺς κοινοὺς λόγος ἐφαρμόττειν θήσομεν τοῖς εἴδεσιν, οἷον 

Ν Ν 7 “ 
5 ἐπ᾽ αὐτὸν τὸν κύκλον σχῆμα ἐπίπεδον καὶ τὰ λοιπὰ μέρη 
τὸ λόγε, τὸ δ᾽ οὗ ἐςὶ προςεθήσεται, σκοκεῖν δεῖ μὴ κενὸν 
ἦ τῦτο παντελῶς. τύι τε γὰρ προςεθήσεται; τῷ μέσῳ ἣ 
»» Ἁ “ ΄ ν ν»» »ν, γ», 7) » τῷ ἐπιπέδῳ ἢ πᾶσιν; πάντα γὰρ τὰ ἐν τῇ οὐσίᾳ ἰδέαι, 

οἷον τὸ ζῷον καὶ τὸ δίπουν. ἔτι δῆλον ὅτι ἀνάγκη αὐτὸ 
10 εἶναί τι, ὥσπερ τὸ ἐπίπεδον φύσιν τινὰ ἢ πᾶσιν ἐνυπάρξει 

τοῖς εἴδεσιν ὡς γένος. 
Πάντων δὲ μάλιστα διαπορήσειεν ἄν τις τί ποτεῦ 

συμβάλλονται τὼ εἴδη ἢ τοῖς ἀϊδίοις τῶν αἰσθητῶν καὶ τοῖς 
γιγνομένοις καὶ τοῖς φθειρομένοις" οὔτε γὰρ κινήσεώς ἐςιν 

λώνται εἶναι οἱ λέγοντες εἴδη τῷ τὰς ἰδέας εἶναι" συμβαΐ- 15 οὔτε μεταβολῆς οὐδεμιᾶς αἴτια αὐτοῖς. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ 
μι γὰρ μὴ εἶναι πρῶτον τὴν δυάδα ὠλλὼ τὸν ἀριθμόν, 

Ν ,ὔ “ » » .- 7 Ὶ 7 θ᾽ 
τὸ πρός τι καὶ τῦτο τῷ καθ᾿ αὐτό, καὶ παν 

ὅσα τινὲς ἀκολυθήσαντες ταῖς περὶ τῶν εἰδῶν δόξαις ἦναν- 
τιώθησαν ταῖς ἀρχαῖς. ἔτι κατὰ μὲν τὴν ὑπόληψιν καθ᾽ 

᾿ 
χαὶ τούτου 

πρὸς τὴν ἐπιςήμην ὑθὲν βοηθεῖ τὴν τῶν ἄλλων οὔτε γὰρ 
ὑσία ἐκεῖνα τότων (ἐν τότοις γὰρ ὧν ἦν)" ὅτ᾽ εἰς τὸ εἶναι, 
μὴ ἐνυπάρχοντα γε τοῖς μετέχουσιν" ὅτω μὲν γὰρ ἴσως 
αἴτια δόξειεν ἀν εἶναι ὡς τὸ λευκὸν μεμιγμένον τῷ λευκῷ. 

ἵν φασιν εἶναι τὰς ἰδέας ὁ μόνον τῶν ὑσιῶν ἔσονται εἴδη 20 ἀλλ᾽ οὗτος μὲν ὁ λόγος λίαν εὐκίνητος, ὃν ᾿Αναξαγόρας 
ἀλλὰ καὶ ἄλλων πολλῶν' τὸ γὰρ νόημα ἂν οὐ μόνον 
τρὶ τὰς οὐσίως ἀλλὰ καὶ κατὰ μευ οὐσιῶν ἔς αι, καὶ αἱ 
ἐπιζῆμαι οὐ μόνον τῆς οὐσίας ἔσονται" συμβαίνει δὲ καὶ 
ἄλλα μυρίῳ τοιαῦτα. κατὰ δὲ τὸ ἀναγκαῖον καὶ τὼς 

μὲν πρότερος Ἑὔδοξος δ᾽ ὕςερος ἔλεγε διαπορῶν καὶ ἕτεροί 
τινες ῥῴδιον γὰρ πολλὰ συναγαγεῖν καὶ ἀδύνατα πρὸς 
τὴν τοιαύτην δόζαν. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἐκ τῶν εἰδῶν ἔστι 
τἄλλα κατ᾽ οὐθένα τρόπον τῶν εἰωθότων λέγεσθαι. τὸ 

δίξας τὼς περὶ αὐτῶν, εἰ ἔςι μεθεκτὰ τὰ εἴδη, τῶν ὑσιῶν 25 δὲ λέγειν παραδείγματα εἶναι καὶ μετέχειν αὐτῶν τἄλλα 
ἀναγκαῖον ἰδέας εἶναι μόνον" οὐ γὰρ κατὰ συμβεβηκός 
μετέχονται, ὠλλὰ δεῖ ταύτῃ ἑκάςε μετέχειν ἢ μὴ καϑ' 
ὑποκειμένου λέγεται. λέγω δ᾽ οἷον εἴ τι αὐτοῦ διπλασίου 
μετέχει, τοῦτο καὶ ἀϊδίς μετέχει, ἀλλὰ κατὰ συμβεβη- 

κενολογεῖν ἐστὶ καὶ μεταφορὰς λέγειν ποιητικάς. τί γάρ 
ἐςι τὸ ἐργαζόμενον πρὸς τὼς ἰδέας ὠποβλέπον; ἐνδέχεταί 
τε καὶ εἶναι καὶ γίγνεσθαι ὁτίῶν καὶ μιὴ εἰκαζόμενον, ὥς ε 
καὶ ὄντος Ἰξωχράτος καὶ μὴ ὄντος γένοιτ᾽ ἂν οἷον ἸΣωκρά- 

κός" συμβέβηκε γὰρ τῷ διπλασίῳ ἀϊδίῳ εἶναι. ὥςε ἔςααι 30 της. ὁμοίως δὲ δῆλον ὅτι κἂν ει ὁ Σωκράτης ἀΐδιος, 
; ν ᾽ Ἄ 
ἐσίᾳ τὰ εἴδη. ταὐτὰ δ᾽ ἐνταῦθα ὑσίαν σημαίνει κἀκεῖ" ἢ 
υ Φ' δὰ ,ὔ Ν, “ λ ἃ 2 ) τί ἔσται τὸ εἶναι φάναι τι παρὰ ταῦτα τὸ ἣν ἐπὶ πολ- 

“ ᾿ ᾿ Ἁ ν᾿ “ “ ᾽ “ “ ’ὕ λῶν; καὶ εἰ μὲν ταὐτὸ εἶδος τῶν ἰδεῶν καὶ τῶν μοτεχόνο 
τῶν, ἔσται τι κοινόν" τί γὰρ μᾶλλον ἐπὶ τῶν φθαρτῶν 

ἔσται τε πλείω παραδείγματα τοῦ αὐτοῦ, ὥςε καὶ εἴδη, 
οἷον τοῦ ἀνθρώπου τὸ ζῷον καὶ τὸ δίπουν, ἅμα δὲ καὶ 
αὐτοάνθρωπος. ἔτι οὐ μόνον τῶν αἰσθητῶν παραδεΐγματα 
τὼ εἴδη, ἀλλὰ καὶ αὑτῶν, οἷον τὸ γένος τῶν ὡς “γένους 

δυάδων, καὶ τῶν δυάδων τῶν πολλῶν μὲν ἀϊδίων δέ, τὸ 35 εἰδῶν" ὥςε τὸ αὐτὸ ἔςαι παράδειγμα καὶ εἰκών. ἔτι δέ. 
«. 

“ 4 ᾽ δυὰς ἐν καὶ ταὐτόν, ἢ ἐπ᾿ αὐτῆς καὶ τῆς τινός; εἰ δὲ μὴὲ ἔέειεν ὧν ἀδύνατον χωρὶς εἶναι τὴν οὐσίαν καὶ οὗ καὶ ἐσία- 

Ἵ. ὡς εἰπεῖν ογα Ὁ". ἢ 2. καθ᾿} παρ’ Ο᾽Ζ', ἢ 8. ἄλλων ἕπςν ΕΤ. ΠΠ 6. συλλογισμούς Ο", ἢ 1. ἤδη ΟΡ75. ἢ 44. τῦτ᾽ ΚΕ, ἢ 13. 
«τὴ Ο᾽, ἢ 417. τύτυ τὸ 6', τὸ ΑἹ. αὶ 48. ἰδεῶν Τ΄ Π 20. εἶναι φασιν 575, ἢ ὁ μόνον τῶν ἐσιῶν οἱ 21. ἀλλὰ καὶ οἵα ΕΤ' ἢ 24. ἄλ- 
λιη] ἄλλων τε Τί ἑτέρων 4". ἢ 22. κατὰ) τὰ σ᾽. ἢ ἰεξὶ Τ΄45, ἔςαι ὅσα μὴ οὕτως ἰςί 15. Π αἱ οτα «45. 11 24. μόρια Τ. ἢ 27. δὲ 6». ἢ 
ταύτην “46. } 28. λέγονται ΕΤ, 4651". ἢ εἴτι οτα Οδ. ἢ ὃς καὶ αὐτοδιπλασίν Ε. ᾿ὶ 30. ἀΐδιον 45. ἢ|ὶ 834. 8 Τ' ἢ] 32. ἔσται οι Τ' ἢ 

ϑᾷ, φθαρτῶν τῶν δυάδων Τ. ἢ 35. καὶ τῶν δυάδων οαχ Ο᾽'. ἢ 36. ἐπὶ ταύτης 6515, [1 τῆς οἵα Τ. 
4. ὁμωνυμία Τ. ἢ 2. καλοίοι .45,}} 5. τὸν οτα 575. ἢ κύκλον δ 45, ἢ 6, τὰ δ᾽ οὐκέτι προςεθήσεται Τί τὸ δ᾽ οὐκ ἔρι “προς εθήσεται 

ΟἹ, ἢ 14. τοῖς τὰ 575. 1 ἐςιν ροδὲ 15. ὀδεμιᾶς 4515. ἢ 15. αἰτία Ἐ. ΠΠ 16. συντελεῖ 6515. ἢ τὴν οἵὰ Θ᾽. ἢ] 17. ἂν ογαὰ σ'" ἢ 
49. ἄν τὰ «45. ἢ] ὡς οαι Ε΄. ἢ 21. ἔλεγέ γε διαπορῶν ΤΣ. ἢ 25. δέ γε λέγειν 75, Π 27. ἀποβλέπων “45, ἀποβλέπειν Τ. 1 28. καὶ Ῥοϑι 
τ οἵα Ζ. ἢ 29. ὅντος τῇ σωκρώτυς Οὐ). 1} οἷον] ὁ Τ', ἢ 30. ὁ οτι Ε. ᾿ 32. καὶ ὁ αὐτοάνθρωπος 6515). 

Οοο 
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ὥςε πῶς ὧν αἱ ἰδέαι ἐσίαι τῶν πραγμάτων οὖσαι χωρὶς 
εἶεν; ἐν δὲ τῷ Φαίδωνι τῦτον λέγεται τὸν τρόπον, ὡς καὶ 
τῷ εἶναι καὶ τῷ γίγνεσθαι αἴτια τὰ εἶδη ἐςίν. καίτοι τῶν 
εἰδῶν ὄντων ὅμως οὐ γίγνεται, ὧν μὴ ἢ τὸ κινῆσον, καὶ 

Λ. Ἂν" ψ 
πολλὰ γίγνεται ἕτερα, οἷον οἰκία καὶ δακτύλιος, ὧν οὗ 5 

εἶναι εἴδη. ὥστε δῆλον ὅτι ἐνδέχεται κἀκεῖνα ὧν 

ἰδέας εἶναι, καὶ εἶναι καὶ γίγνεσθαι διὰ τοιαύτας 

οἷας καὶ τὰ ῥηθώτα νῦν, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὰ εἴδη. 
»Ἢ ἢ -»“ Ά ὧν Ν 

περὶ μὲν τῶν ἰδεῶν καὶ τοῦτον τὸν τρόπον καὶ διὰ 

φασιν 

φασὶν 

αἰτίας 
ὐλ λ Ἁ 

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Μ. 

ΕῚ ἀριθμὲς τῶν πραγμάτων, ἢ ὁ χωριςὺς ἀλλ᾽ ἐν τοῖς αἰσθη- 
τοῖς, ὅχ ὅτως δ᾽ ὡς τὸ πρῶτον ἐπεσκοπῦμεν, ἀλλ᾽ ὡς 

- “ Ὑ 
τῶν ἀριθμῶν ἐνυπαρχόντων ὄντα τὰ αἰσθητά" ἢ τὸν μὲν 

, “ὦ .“ ᾿ 7, ἃ ,ὔ .“ « μ ἐᾷ 
αὐτῶν εἶναι τὸν δὲ μή, ἢ πάντας εἶναι. οἱ μὲν ὃν τρόποι 

καθ᾽ ὃς ἐνδέχεται αὐτὲς εἶναι ὅτοί εἰσιν ἐξ ἀνώγκης μόνοι 
σχεδὸν δὲ καὶ οἱ λέγοντες τὸ ὃν ἀρχὴν εἶναι καὶ οὐσίαν 
καὶ ςοιχεῖον πάντων, καὶ ἐκ τούτου καὶ ἄλλυ τινὸς εἶναι 
ΝῚ Π οὖ μι , δ “ ͵ὔ 2 ν᾿ 

τὸν ἀριθμόν, ἕκαςος τότων τινὰ τῶν τρόπων εἴρηκε, πλὴν 
Ὸ ,ὔ Ν ὔ “4 ᾿ ͵ »" τῷ πάσας τὼς μονάδας εἶναι ἀσυμβλήτες. καὶ τῦτο συμ- 

λογικωτέρων καὶ ἀκριβεςέρων λόγων ἔς, πολλὼ συναγα- 10 βέβηκεν εὐλόγως" ἃ γὰρ ἐνδέχεται ἔτι ἄλλον τρόπον εἶναι 
γεῖν ὅμοια τοῖς τεθεωρημνοις. 

Ἐπεὶ δὲ διώρισται περὶ τούτων, καλῶς ἔχει πάλιν 
θεωρῆσαι τὰ περὶ τὸς ὠριθμὲς συμβαίνοντα τοῖς λέγουσιν 
ὀσίας αὐτὸς εἶναι χωρις:ὡὼς καὶ τῶν ὄντων αἰτίας πρώτας. 

χαρὰ τὸς εἰρημένος. οἱ μὲν ἕν ἀμφοτέρες φασὶν εἶναι τὸς 
ὠριθμός, τὸν μὲν ἔχοντα τὸ πρότερον καὶ ὕςερον τὼς ἰδίας, 
τὸν δὲ μαθηματικὸν παρὰ τὰς ἰδέας καὶ τὰ αἰσθητά, καὶ 

χωριςὲς ἀμφοτέρες τῶν αἰσθητῶν" οἱ δὲ τὸν μαθηματρῶν 
ἀνάγκη δ᾽, εἴπερ ἐςξὶν ὁ ἀριθμὸς φύσις τις καὶ μὴ ἄλλη τς μόνον ὠριθμὸν εἶναι τὸν πρῶτον τῶν ὄντων κεχωρισμένον 

΄.,,.2 ᾽ “ενῪΤῷὖΊ9ῳ ὔ ᾽ ν »ν » » “ Κ« δ 
τίς ἐςὶν αὐτοῦ ἢ υσία ἄλλα τοῦ αὐτὸ, ὠσπερ φασί τινες, 
Υ̓́ .- ᾿Ὶ - ,» (ὦ Ν ᾽ν» 4 - 
ἯτΟΙ εἰναι τὸ μὲν αρωτὸν τι αὐτου τὸ ὃ ἐχόμενον, ἕτερον 
Ὧ ᾿Ὶ “-“- ὃν τῷ εἶδει ἕκαςον. καὶ τοῦτο ἢ ἐπὶ τῶν μονάδων εὐθὺς 
« , ,») Ψ » Ν « »“" 
ὑπάρχει καὶ ἔστιν ἀσύμβλητος ὁποιαοῦν μονὼς ὑποιφοῦν 

τῶν αἰσθητῶν. καὶ οἱ Πυθαγόρειοι δ᾽ ἕνα τὸν μαθηματε 
κόν͵ πλὴν οὐ κεχωρισμένον ἀλλ᾽ ἐκ τούτου τὰς αἰσθητὰς 
ὁσίας συνεςάναι φασίν" τὸν γὰρ ὅλον ὑρανὸν κατασκευέ- 
ζουσιν ἐξ ἀριθμῶν, πλὴν οὐ μοναδικῶν, ἀλλὰ τὰς μονώ 

μονάδι" ἢ εὐθὺς ἐφεξὴς πᾶσαι καὶ συμβληταὶ ὁποιαιοῦν γ δας ὑπολαμβάνεσιν ἔχειν μέγεθος" ὅπως δὲ τὸ πρῶτον ἣν 
ὁποιαισοῦν, οἷον λέγουσιν εἶναι τὸν μαθηματικὸν ἀριθμόν" 
ἐν γὰρ τῷ μαθηματικῷ ὑθὲν διαφέρει ἐδεμία, μονὼς ἑτέρα 

συνέςη ἔχον μέγεθος, ἀπορεῖν ἐοίκασιν. ἄλλος δέ τις τὸν 
πρῶτον ἀριθμὸν τὸν τῶν εἰδῶν ἔνα εἶναι, ἔνιοι δὲ καὶ τὸ 

ἑτέρας. ἢ τὼς μὲν συμβλητὰς τὼς δὲ μή, οἷον εἰ ἔστε μαθηματικὸν τὸν αὐτὸν τοῦτον εἶναι. ὁμοίως δὲ καὶ τὶ 
μετὰ τὸ ἕν πρώτη ἡ δυάς, ἔπειτα ἡ τριὰς καὶ ὕτω δὴ ὁ τὰ μήκη καὶ περὶ τὰ ἐπίκεδα καὶ περὶ τὰ ςερεά. οἱ μὲ 

ἄλλος ἀριθμός, εἰσὶ δὲ συμβληταὶ αἱ ἐν ἑκάστῳ ἀριθμῷ 25 γὰρ ἕτερα τὰ μαθηματικὰ καὶ τὼ μετὰ τὰς ἰδέαφ᾽ τῶν 
μονάδες, οἷον αἱ ἐν τῇ δυάδι τῇ πρώτῃ αὐταῖς, καὶ ἐν τῇ δ᾽ ἄλλως λεγόντων οἱ μὲν τὰ μαθηματικὰ καὶ μαθημα- 
τριάδι τῇ πρώτῃ αὑταῖς, καὶ οὕτω δὴ ἐπὶ τῶν ἄλλων τικῶς λέγουσιν, ὅσοι μὴ ποιοῦσι τὰς ἰδέας ἀριθμοὺς μηδὶ 
ἀριθμῶν" αἱ δ᾽ ἐν τῇ δυάδι αὐτῇ πρὸς τὰς ἐν τῇ τριάδι εἶναί φασιν ἰδέας, οἱ δὲ τὰ μαθηματικά, ὁ μαθηματικῶς 
αὐτῇ ἀσύμβλητοι. ὁμοίῳς δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν δέ" οὐ γὰρ τέμνεσθαι οὔτε μέγεθος πᾶν εἰς μεγέθη, οὖν 
ἐφεξῆς ἀριθμῶν. διὸ καὶ ὁ μὲν μαθηματικὸς ἀριθμεῖται 30 ὁποιασὺν μονάδας δυάδα εἶναι. μοναδικὴς δὲ τὸς ἀριθμὸς 
μετὰ τὸ ἣν δύο, πρὸς τῷ ἔμπροσθεν ἑνὶ ἄλλο ἕν, καὶ τὲ εἶναι παντες τιθέασι, πλὴν τῶν Πυθαγορείων, ὅσοι τὸ ἵν 
τρία πρὸς τοῖς δυσὶ τούτοις ἄλλο ἕν, καὶ ὁ λοιπὸς δὲ στοιχεῖον καὶ ὠρχήν φασιν εἶναι τῶν ὄντων" ἐκεῖνοι δ᾽ 
ὡσαύτως" ὅτος δὲ μετὰ τὸ ἕν δύο ἕτερα ἄνευ τῷ ἑνὸς τῷ ἔχοντα μέγεθος, καθάπερ εἴρηται πρότερον. ὁσαχῶς μὲ 
πρώτου, καὶ ἡ τριὼς ἄνευ τῆς δυάδος, ὁμοίως δὲ καὶ ὁ οὖν ἐνδέχεται λεχθῆναι περὶ αὐτῶν, καὶ ὅτι πάντες εἰσὶν 

ἄλλος ἀριθμός. ἢ τὸν μὲν εἶναι τῶν ὠριθμῶν οἷος ὁ πρῶ- 35 εἰρημένοι οἱ τρόποι, φανερὸν ἐκ τότων" ἔςι δὲ πάντα μὺ 
τος ἐλέχθη, τὸν δ᾽ οἷον οἱ μαθηματικοὶ λέγουσι, τρίτον δὲ ἀδύνατα, μᾶλλον δ᾽ ἴσως θάτερα, τῶν ἑτέρων. 
τὸν ῥηθώτα τελευταῖον. ἔτι τούτους ἢ χωριςὺς εἶναι τοὺς Πρῶτον μὲν ἦν σκεπτέον εἰ συμβληταὶ αἱ μονάδες “1 

8. τὼ ογα Τ' ἢ 8. οἵἷαςἾ δι᾽ οἵας 651". Π 10. διαλεκτικωτέρων Ε΄. 1 14. αὐτοῖς Ἐ. Π 415. ὁ ἀριθμὸς οτα Τ' 16. αὐτοῦ ἐεὶν Τ' ἢ 

47. ἰνδεχόμενον Τ. 1 20. ὁποῖαι ΤΑ". {Π[22. ἑτέρα οτὰ Θ᾽. 1] 23. μὲν οἷον συμβλητὰς Τ, ᾿ 25. αἱ ροβὲ ἀριθμῷ .43, ἢ 26. αἱ οι 

ΤΟΊ καὶ τ 27. αὐταῖς ογα δ᾽. 26. ἢ] αἱ ἐν “45, ἢ 28. πρὸς -- 29. αὐτῇ οτὰ 6". ΠΠ 32. δὲ οπι Θ᾽. ἢ 35. τὴν σ΄". ἢ εἶεν Τ' Ι 
86. οἱ οτὰ 45, || ᾷΑ37. τῶν πραγμάτων τοὺς ἀριθδμὲς 6519, 

2. ἱπεσκόπνν 5, ἢ ἀ. αὐτὸν Ε. ΠΠἢ πάντας οἵα 615. 11 8. τρόπον] πρώτων Θ᾿. ἢ 9. εἶναι οἵα ΕΥ̓Ο 75, ἢ 10. ἔτι οπὶ Ο" ἢ 
42. τῆς σ᾽. "1 13. τὸν --- ἰδίας οπι Ο', Π 15. κεχωρισμένων 6". ἢ 19. μοναδικὸν σ671, 1} 24, τὰ απίδ ςερεί οἷα Θ᾽. [ 35, τὲ 

μετὰ] τῶν μετὰ 6815, ἢ 29. δέ οὐχη σ᾽78. 1 30. μονάδος σ᾽, Π 33. ἔχοντας τε Ε, ἔχον α". {Π35. ἔτι Τ. 
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ἀσύμβλητοι, καὶ εἰ ἀσύμβλητοι, ποτέρως ὥσπερ διείλομεν. 

ἔστι μὲν γὰρ ὁποιανὸν εἶναι ὁποιᾳῖν μονώδι ὠσύμβλητον, 
ἔςι δὲ τὰς ἐν αὐτῇ τῇ δυάδι πρὸς τὰς ἐν αὐτῇ τῇ τριάδι, 
χαὶ οὕτως δὴ ἀσυμβλήτες εἶναι τὼς ἐν ἑκάςῳ τῷ πρώτῳ 
ἀριθμῷ πρὸς ὠλλήλας. εἰ μὲν ἕν πᾶσαι συμβληταὶ καὶ 
ἀδιάφοροι αἱ μονάδες, ὁ μαθηματικὸς γίγνεται ἀριθμὸς καὶ 
εἷς μόνος, καὶ τὼς ἰδέας ὑκ ἐνδέχεται εἶναι τὸς ὠριθμούς. 
ποῖος γὰρ ἔσται ἀριθμὸς αὐτοάνθρωπος ἢ ζῷον ἢ ἄλλο 

4084 

κατὼ μώτοι τὴν ἀλήθειαν ἀδύνατον. τάς τε γὰρ μονάδας 
προτέρας καὶ ὑστέρας εἶναι εὔλογον, εἴπερ καὶ πρώτη τίς 
ἐστι μονὼς καὶ ἐν πρῶτον, ὁμοίως δὲ καὶ δυάδας, εἴπερ 
καὶ δυὼς πρώτη ἐστίν" μετὰ γὰρ τὸ πρῶτον εὔλογον καὶ 
ἀναγκαῖον δεύτερόν τι εἶναι, καὶ εἰ δεύτερον, τρίτον, καὶ 
ὕτω δὴ τὰ ἄλλα ἐφεξῆς. ἅμα δ᾽ ἀμφότερα λέγειν, μο- 
νάδα τε μετὰ τὸ ἕν πρώτην εἶναι καὶ δευτέραν, καὶ δυάδα 
πρώτην, ἀδύνατον. οἱ δὲ ποιῶσι μονάδα μὲν καὶ ὃν πρῶ- 

ὑτν τῶν εἰδῶν; ἰδέα μὲν γὰρ μία ἑκαΐςι, οἷον αὐτῷ ἀν- τον, δεύτερον δὲ καὶ τρίτον ἀκέτι, καὶ δυάδα πρώτην, δευ- 

ϑρώπου μία καὶ αὐτοῦ ζῴου ἄλλη μία" οἱ δ᾽ ὅμοιοι καὶ 10 τέραν δὲ καὶ τρίτην ὑκέτι. φανερὸν δὲ καὶ ὅτι ὧκ ἐνδέχε- 
ἀδιάφοροι ἄπειροι, ὥς ἀθὲν μᾶλλον ἥδε ἡ τριὼς αὐτοάν- ται, εἰ ἀσύμβλητοι πᾶσαι αἱ μονάδες, δυάδα εἶναι αὐτὴν 
ὅρωπος ἢ ὁποιαοῦν. εἰ δὲ μή εἰσιν ὠριθμοὶ αἱ ἰδέαι, οὐδ’ καὶ τριάδα καὶ ὕτω τὸς ἄλλες ὠριθμός. ἄν τε γὼρ ὦσιν 
ὅλως οἷόν τε αὐτὼς εἶναι. ἐκ τίνων γὼρ ἔσονται ἀρχῶν αἱ ἀδιάφοροι αἱ μονάδες ἄν τε διαφέρυσαι ἑκάστη ἑκάστης, 
ἰδέαι; ὁ γὰρ ἀριθμός ἐςιν ἐκ τῷ ἑνὸς καὶ τῆς δυάδος τῆς ἀνάγκη ἀριθμεῖσθαι τὸν ἀριθμὸν κατὼ πρόσθεσιν, οἷον τὴν 
ἀορίςς, καὶ αἱ ὠρχαὶ καὶ τὰ ςοιχεῖα λέγονται τῇ ἀριθμῶ 15 δυάδα πρὸς τῷ ἑνὶ ἄλλε ἑνὸς προς θέντος, καὶ τὴν τριάδα 
εἶναι, τάξαι τε ἔτε προτέρας ἐνδέχεται τῶν ἀριθμῶν αὐτὰς ἄλλον ἑνὸς πρὸς τοῖς δυσὶ προστεθέντος, καὶ τὴν τετράδα 
ὑθ᾽ ὑςέρας. εἰ δ᾽ ἀσύμβλητοι αἱ μονάδες, καὶ ὅτως ἀσύμ- ὡσαύτως. τότων δὲ ὄντων ἀδύνατον τὴν γένεσιν εἶναι τῶν 
βλητοι ὥςε ἡτισὴν ἡτινιῶν, ὅτε τὸν μαθηματικὸν ἐνδέχεται ἀριθμῶν, ὡς γεννῶσιν ἐκ τῆς δυάδος καὶ τῷ ἑνός" μόριον 
εἶναι ττον τὸν ἀριθμόν (ὁ μὲν γὰρ μαθηματικὸς ἐξ ἀδια- γὰρ γίγνεται ἡ δυὼς τῆς τριάδος καὶ αὕτη τῆς τετράδος" 
φόρων, καὶ τὰ δεικνύμενα κατ᾽ αὐτοῦ ὡς ἐπὶ τοιότε ὧρ- 2 τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον συμβαΐει καὶ ἐπὶ τῶν ἐχομένων. 
μόττει ὅτε τὸν τῶν εἰδῶν" ἀ γὰρ ἔςαι ἡ δυὰς πρώτη ἐκ ἀλλ᾽ ἐκ τῆς δυάδος τῆς πρώτης καὶ τῆς ἀορίστου ἃυάδος 

τῷ ἑνὸς καὶ τῆς ὠορίςε δυάδος, ἔπειτα οἱ ἑξῆς ἀριθμοὶ ὡς ἐγίγνετο ἡ τετράς, δύο δυάδες παρ’ αὐτὴν τὴν δυάδα" εἰ 
λέγεται, δυς, τριάς, τετράς" ὦμα γὰρ αἱ ἐν τῇ δυάδι τῇ δὲ μή, μόριον ἔςωι αὕτη ἡ δυάς, ἑτέρα δὲ προσέςαι μία 
πρώτῃ μονάδες γεννῶνται, εἴτε ὥσπερ ὁ πρῶτος εἰπὼν ἐξ δυάς, καὶ ἡ δυὰς ἔςαι ἐκ τοῦ ἑνὸς αὐτῷ καὶ ἄλλε ἑνός. 
ἀνίσων (ἰσασθέντων γὼρ ἐγένοντο) εἴτε ἄλλως. ἔπειτα εἶ 25 εἰ δὲ τῦτο, ὁχ, οἷόν τ᾽ εἶναι τὸ ἕτερον ςοιχεῖον δυάδα ἀόρι- 

ἔσται ἡ ἑτέρα μονὼς τῆς ἑτέρας προτέρα, καὶ τῆς δυάδος ςον" μονώδα γὰρ μίαν γεννᾷ, ἀλλ᾽ οὐ δυώδα ὡρισμένην. 
τὴς ἐκ τότων ἔςιαι προτέρα" ὅταν γὰρ τι τὸ μὲν πρότε- ἔτι παρ᾽ αὐτὴν τὴν τριάδα καὶ αὐτὴν τὴν δυάδα πῶς ἔσον- 
ρὸν τὸ δ᾽ ὕςερον, καὶ τὸ ἐκ ψαὐτων τῷ μὲν ἔςαι πρότερον ταὶ ἄλλαι τριώδες καὶ δυάδες; καὶ τίνα τρόπον ἐκ προ- 
τοῦ δ᾽ ὕστερον. ἔτι ἐπειδή πρῶτον μὲν αὐτὸ τὸ ἦν, τέρων μονώδως καὶ ὑςέρων σύγκεινται; πάντα γὰρ ταῦτ᾽ 
ἕχειτα τῶν ἄλλων ἐστί τι πρῶτον ἕν, δεύτερον δὲ μετ᾽ 3 ἐςὶ καὶ πλασματώδη, καὶ ὠδύνατον εἶναι πρώτην δυάδα, 
ἐκεῖνο καὶ πάλιν τρίτον, τὸ δεύτερον μὲν μετὰ τὸ δεύτερον, εἶτ᾽ αὐτὴν τριάδα. ἀνάγκη δ᾽, ἐπείπερ ἔςαι τὸ ἣν καὶ ἡ 
τρίτον δὲ μετὰ τὸ πρῶτον ἕν" ὥστε πρότεραι ἂν εἶεν αἱ ἀόριστος δυὰς στοιχεῖα. εἰ δ᾽ ἀδύνατα τὰ συμβαίνοντα, 
μονάδες ἢ οἱ ἀριθμοὶ ἐξ ὧν πλέκονται, οἷον ἐν τῇ δυάδι καὶ τὰς ἀρχὰς εἶναι ταύτας ἀδύνατον. εἰ μὲν ἦν διάφο- 
τρίτη μονὰς ἔςιαι πρὶν τὰ τρίω εἶναι, καὶ ἐν τῇ τριάδι τε-΄ ροι αἱ μονάδες ὁποιαιοῦν ὁποιαισοῦν, ταῦτα καὶ τοιαῦθ᾽ 
τάρτη καὶ ἡ πέμπτη πρὶν τὸς ἀριθμὰς τότες. θεὶς μὲν ὃν 35 ἕτερα συμβαίνει ἐξ ἀνάγκης. εἰ δ᾽ αἱ μὲν ἐν ἄλλῳ διώ- 
τὸν τρόπον τῦτον εἴρηκεν αὐτῶν τὼς μονάδας ἀσυμβλήτος, ᾧοροι, αἱ δ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ ἀριθμῷ ἀδιάφοροι ἀλλήλαις 
ἔστι δὲ κατὰ μὲν τὼς ἐκείνων ἀρχὼς εὔλογον καὶ οὕτως, μόναι, καὶ οὕτως οὐδὲν ἐλάττω συμβαίνει τὼ δυσχερῆ. 

4. πότερον Τ' Π 2. μὲν οἱ 5. ἀριθμῶ οτὰ σ᾽. ἢ 6. μαθητικὸς “45. Π 8. ὁποῖος Τ. ἢ ἀριθμὸς ἕςαι 13. ΠΟ 9. αὐτοανθρώπου μέα καὶ 
αὐτοζωίου Ἐ. 1 16. τάξει Τ., ἢ 20. τοιύτοις Ζ, 1 25. ἰσασθέντα Οὐ. ἢ ἐγένετο Τ' 26. ἡ εἰ τῆς στα ΟὉ15. ἢ καὶ] καὶ διὰ σ᾽. Π 30. 
π οἱ «42, || 31. μὴ] δὲ Τ' ᾿ 38, λέγονται Ε. 1 84. καὶ οἵα ὅ'. 35. πλὴν Τ., ᾿ 36. ροβὶ ὠσυμβλήτυς Τ' εἶναι. ἢ 317. ἔστι ογὴ 
ΘΕ, ἢ ἀρχὰς] γραφὰς Θ᾿, ἢ καὶ] καὶ τοῦτον Τ'. 

8. καὶ δυάδας δὲ ὁμοίως ΑΔΡ. ἢ 6. δὴ εἰ ἄλλα οπὶ Ο᾽1", ἢ Ἴ. ἐἶναι ογα 6". ἢ 10. δὲ ῥυΐυδ οπὶ ᾽. ἢ 12. ἄλλυς ὁπ» 456". ἢ 
4. τῇ δνάδι σ᾽, τῇ δνάδα 18, 1 15 οἱ 416. προτεθέντος .15. ἢ 45. καὶ -- 46. προστεθέντος οἵα 1. ἢ 20. δὲ οπι σ᾿. ἥ 26. μίαν οὐ 
νῷ ΟΡ. ἢ 217. καὶ τὴν αὐτὴν δ. Ο". ἃ 28. ἄλλαι οαὶ ΟΥ25, ἢ 30. εἰσὶ “45. }} πρώτως ὅσ’, ἢ 31. καὶ οπὶ ὅσ᾽. ᾿ 33, ταύτας εἶναι Τ. 
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οἷον γὰρ ἐν τῇ δεκάδι αὐτῇ ἕνεισι δέκα μονάδες, σύγκει- τις συγκεῖσθαι ἐκ ζῴων, εἰ τότων ἰδέαι εἰσίν. ὅλως δὲ τὸ 
ται δὲ καὶ ἐκ τότων καὶ ἐκ δύο πεντώδων ἡὶ δεκάς. ἐπεὶ ποιεῖν τὼς μονάδας διαφόρους ὁκωσῶν ἄτοπον καὶ πλασ- 
δ᾽ ὑχ ὁ τυχων ἀριθμὸς αὕτη ἡ δεκάς, ὑδὲ σύγκειται ἐκ ματῶδες (λέγω δὲ πλασματῶδες τὸ πρὸς ὑπόθεσιν βε- 
τῶν τυχοσῶν πεντάδων, ὥσπερ ἐδὲ μονάδων, ἀνάγκη δια- βιασμένονγ" οὔτε γὰρ κατὰ τὸ ποσὸν ὅτε κατὰ τὸ ποιὸ 
φέρειν τὼς μονάδας τὰς ἐν τῇ δικάδι ταύτῃ. ἂν γὰρ μὴ 5 ὁρῶμεν διαφέρασαν μονάδα μονάδος, ἀνάγκη τε ἢ ἶσον 
διαφέρωσιν, ἐδ’ αἱ πεντάδες διοίσυσιν ἐξ ὧν ἐςὶν ἡ δεκάς" 
ἐπεὶ δὲ διαφέρυσι, καὶ αἱ μονώδες διοίσυσιν. εἰ δὲ δια φέ- 
ρόσι, πότερον οὐκ ἐνέσονται πεντάδες ἄλλαι ἀλλὰ μόνον 
Φ- ΠῚ ΄ ἃ ἦ νι» Υ͂ 

αὗται αἱ δύο, ἢ ἔσονται; εἴτε δὲ μὴ ἐνέσονται, ἄτοπον" 

ἄνισον εἶναι ἀριθμόν, πάντα μὲν ἀλλὼ μάλιστα τὸν μο- 
ναδικόν. ὥστ᾽ εἰ μήτε πλείων μήτ᾽ ἐλάττων, ἴσος" τὰ δ᾽ 
ἶσα καὶ ὅλως ἀδιάφορα ταὐτὰ ὑπολαμβαάλμομεν ἐν τοῖς 
ἀριθμοῖς. εἰ δὲ μή, οὐδ᾽ αἱ ἐν ταύτῃ τῇ δεκάδι δυάδες 

᾿ ,ὔ , εἶτ᾽ ἐνέσονται, ποία ἔσται δεκὰς ἐξ ἐκείνων; οὐ γάρ ἐστιν το ἀδιάφοροι ἔσονται ἴσαι ἴσαι" τίνα γὼρ αἰτίαν ἔζει λέγειν 

ἑτέρα δικὰς ἐν τῇ δεκάδι παρ᾽ αὐτήν. ἀλλὰ μὴν καὶ 

ἀνάγκη γε μὴ ἐκ τῶν τυχουσῶν δυάδων τὴν τετρώδα, 
συγκεῖσθαι" ἡ γὰρ ἀόριςος δυάς, ὡς φασί, λαβοῦσα τὴν 
ὡρισμένην δυάδα δύο δυάδας ἐποίησεν" τῷ γὰρ ληφθέντος 

ὁ φασκων ἀδιαφόρες εἶναι; ἔτι εἰ ἅπασα μονὰς καὶ μι- 
νὰς ἄλλη δύο, ἡ δ᾽ ἐκ τῆς δυάδος αὐτῆς μονὰς καὶ κα 
ἐκ τὴς τριάδος αὐτῆς δυὰς ἔσται ἐκ διαφερουσῶν τε, καὶ 
πότερον προτέρα τῆς τριάδος ἃ ὑςέρα; μᾶλλον γὰρ ἔοικε 

ἦν δυοποιός. ἔτι τὸ εἶναι παρὰ τὰς δύο μονάδας τὴν δυάδα ι5 προτέραν ἀναγκαῖον εἶναι" ἡ μὲν γὰρ ἅμα τῇ τριάδι, ἡ 
φύσιν τινά, καὶ τὴν τριάδα παρὼ τὼς τρεῖς μονάδας, πῶς 
ἐνδέχεται; ἢ γὰρ μεθέξει θατέρου θάτερον, ὥσπερ λευκὸς 
ἄνθρωπος παρὰ λευκὸν καὶ ἄνθρωπον (μετέχει γὰρ τύτων), 
λο χ , ΄, ΄ ε ἢ ὅταν ἢ θατέρα θάτερον διαφορά τις, ὥσπερ ὁ ἄνθρωπος 

ν Ψ ““ ,ὔὕ ἀν, ,ὕ « - " - δ᾽ ἅμα τῇ δυώδι τῶν μονώδων. καὶ ἡμεῖς μἣν ὑπολαμ- 
, Υ͂ ΓΥ͂, 

βαάνομεν ὅλως ἕν καὶ ὦ, καὶ ἐὰν ἢ ἴσα ἢ ἄνισα, δ: 
ν . ᾿ ν ν ΄ὔ Ψ π, εἶναι, οἷον τὠγαθὸν καὶ τὸ κακόν, καὶ ἄνθρωπον καὶ ἵτ- 

πον" οἱ δ᾽ ὕτως λέγοντες οὐδὲ τὰς μονάδας. εἶτε δὲ μή 
παρὰ ζῶον καὶ δίπουν. ἔτι τὰ μὲν ἁφὴ ἐστὶν ἕν, τὰ δὲ "0 ἐςι πλείων ἀριθμὸς ὁ τῆς τριώδος αὐτὴς ἢ ὁ τῆς δυάδος, 
μίξει, τὰ δὲ θέσει" ὧν ἀθὲν ἐνδέχεται ὑπάρχειν ταῖς μο- θαυμας ὄν" εἴτε ἐστὶ πλείων, δῆλον ὅτι καὶ ἴσος ἕνεςι τῇ 

νάσιν ἐξ ὧν ἡ δυὰς καὶ ἡὶ τριάς" ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ δύο ἄν- δυάδι, ὥςε οὗτος ἀδιάφορος αὐτῇ τῇ δυάδι. ἀλλ᾽ ἐκ ἐν 
ἔρωποι ὁχ ἦν τι παρ᾽ ἀμφοτέρους, ὕτως ἀναγκη καὶ τὰς δέχεται, εἰ πρῶτός τις ἐστιν ἀριθμὸς καὶ δεύτερος" οὐδὲ 
μονάδας. καὶ οὐχ, ὅτι ἀδιαίρετοι, διοίσουσι διὰ τῦτο" καὶ ἔσονται αἱ ἰδέαι ἀριθμοί. τῶτο μὲν γὼρ αὐτὸ ὀρθῶς λέγε 
γὼρ αἱ ςιγμαὶ ἀδιαίρετοι, ἀλλ᾽ ὅμως παρὰ τὰς διΐο ὀθὲν 25 σιν οἱ διαφόρους τὰς μονάδας ἀξιοῦντες εἶναι, εἴπερ ἰδίαι 
ἕτερον ἡ δυὰς αὐτῶν. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῦτο δεῖ λανθάνειν, ἔσονται, ὥσπερ εἴρηται πρότερον" ἕν γὰρ τὸ εἶδος. αἱ ἃ 
ὅτι συμβαίνει προτέρας καὶ ὑστέρας εἶναι δυάδας, ὁμοίως μονάδες εἰ ἀδιάφοροι, καὶ αἱ δυάδες καὶ αἱ τριάδες ἔσον" 
δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἀριθμούς. αἱ μὲν γὰρ ἐν τῇ τετράδι ταῖι ἀδιάφοροι. διὸ καὶ τὰμἐριθμεῖσθαι ὅτως, ἕν δύο, μὴ 
δυάδες ἔστωσαν ἀλλήλαις ἅμα" ὠλλ᾽ αὗται τῶν ἐν τῇ προσλαμβανομένε πρὸς ἡ μέαηεμα ἀναγκαῖον αὐτοῖς 
ὀκτάδι πρότεραί εἶσι, καὶ ἐγώνησαν, ὥσπερ ἡ δυὰς ταύ- 30 λέγειν" ὅτε γὰρ ἡ γώεσις ἔςαι ἐκ τὴς ἀορίςυ δυάδος, ὅτ 
τας, αὗται τὼς τετράδας τὰς ἐν τῇ ὀκταδὶ αὐτῇ. ὥςε εἰ ἰδέαν ἐνδέχεται εἶναι" ἐνυκάρξζει γὰρ ἑτέρα ἰδέα ἐν ἑτέρῳ, 
καὶ ἡ πρώτη δυὼς ἰδέα, καὶ αὗται ἰδέαι τινὲς ἔσονται. ὁ καὶ πάντα τὰ εἴδη ἑνὸς μέρη. διὸ πρὸς μὲν τὴν ὑπόθεσν 
δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῶν μονάδων" αἱ γὼρ ἐν τῇ δυάδι ὀρθῶς λέγεσιν, ὅλως δ᾽ οὐκ ὀρθῶς" πολλὰ γὰρ ἀναιρῆσιν, 
τῇ πρώτῃ μονάδες γεννῶσι τὼς τέτταρας τὼς ἐν τῇ τετράδι, ἐπεὶ τοῦτό γ᾽ αὐτὸ ἔχειν τινὰ φήσουσιν ἀπορίαν, πότερον, 
ὥστε πᾶσαι αἱ μονάδες ἰδέωι γίγνονται καὶ συγκείσεται 35 ὅταν ὠριθμῶμεν καὶ εἴπωμεν ἕν δύο τρία, προσλαμβάνοντες 
ἰδία ἐξ ἰδεῶν. ὥστε δῆλον ὅτι κἀκεῖνα, ὧν ἰδέαι αὗται ἀριθμοῦμεν ἢ κατὰ μερίδας. ποιῶμεν δὲ ἀμφοτέρως" δ 
τυγχάνυσιν ἴσαι, συγκείμενα ἔςαι, οἷον εἰ τὰ ζῷα φαΐ) γελοῖον ταύτην εἰς τηλικαύτην τῆς ὑσίας ἀνάγειν διαφοράν. 

4. ὁ ἢ, ἢ 8. δ᾽ ὁ τυχὼν Τ. [Π 5. τὼς ἀπία ἐν πὰ «4. Π| 6. πεμπτάδες Τ. 7. δὲ διαφέρυσι ροϑὲ ἑπὴ οτα Ο'. ἢ 8. οὐκ ἔτι: 
ται ΟὉ15, οὐχ, ἂν ἔσονται Τ' ἰάοτια 9 δὲ 10. ἣν ἔσονται. [Π[ 8. πεμτάδες Ε. 9. αἱ οἵα Ἐ6᾽15. ᾿ἰ δὴ Α45.}[ 10. δυὰς Θ᾿. 1 45. δυάδα] 
ὙΝ σ". Ἰ 11. εἰ Τ' Ὶ 18. ταὐτῶν Τ. [ 20. παρὰ τὸ ζῷον Τ. 25. ἀδιαίρετον 45, ἢ] 27. ὁμοίες σ΄", ᾿ὶ 28. 5.4ἢ εἰ 6". ἡ 34. ἐκτάδι 
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ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Μ. 4088 

εἶναι τὸν ἀριθμὸν χωριςόν. φανερὸν δ᾽ ἐκ τούτων καὶ ὅτι 
χείριςα λέγετωι ὁ τρίτος τρόπος, τὸ εἶναι τὸν αὐτὸν ἀριθ- 

σὺν ἢ κατὰ τὸ ποιὸν διαφέρειν" τότων δ᾽ ἀδέτερον φαίνεται μὸν τὸν τῶν εἰδῶν καὶ τὸν μαθηματικόν. ἀνάγκη γὰρ εἰς 
ἀδέχεσθαι ὑπάρχον. ἀλλ᾽ ἢ ἀριθμός, κατὼ τὸ ποσόν. εἰ μίαν δόξαν συμβαίνειν δύο ἁμαρτίας" ὅτε γὰρ μαθημα- 
δὲ δὴ καὶ αἱ μονάδες τῷ ποσῷ διέφερον, κἀν ἀριθμὸς 5 τικὸν ἀριθμὸν ἐνδέχεται τῦτον εἶναι τὸν τρόπον, ἀλλ᾽ ἰδίας 
ἀριθμῷ διέφερεν ὁ ἴσος τῷ πλήθει τῶν μονάδων. ἔτι πό- ὑποθέσεις ὑποθέμενον ἀνάγκη μηκύνειν" ὅσα τε τοῖς ὡς 
τερον αἱ πρῶται μείζους ἢ ἐλάττους, καὶ αἱ ὕςερον ἐπιδι- εἴδη τὸν ὠριθμὸν λέγυσι συμβαΐει, καὶ ταῦτα ἀναγκαῖον 
δίασιν ἃ τοὐναντίον; πάντα γὰρ ταῦτα ἄλογᾳ. ἀλλὰ λέγειν. ὁ δὲ τῶν Πυθαγορείων τρόπος τῇ μὲν ἐλάττους 
μὴν οὐδὲ κατὰ τὸ ποιὸν διαφέρειν ἐνδέχεται. οὐθὲν γὰρ ἔχει δυσχερείας τῶν πρότερον εἰρημένων, τῇ δὲ ἰδίας ἐτές 
αὐταῖς οἷόν τε ὑπάρχειν πάθος" ὕστερον γὼρ καὶ τοῖς 10 ρας. τὸ μὲν γὰρ μὴ χωριστὸν ποιεῖν τὸν ἀριθμὸν ὠφα!ι- 

ρεῖται πολλὼ τῶν ἀδυνάτων" τὸ δὲ τὰ σώματα ἐξ ἀριθ- 
μῶν εἶναι συγκείμενα, καὶ τὸν ἀριθμὸν τῦτον εἶναι μωθη- 

τὸ μὲν γὰρ οὐ ποιόν, ἡ δὲ ποσὸν ποιόν" τοῦ γὰρ πολλμὸ ματικόν, ἀδύνατόν ἐστιν. οὔτε γὼρ ἄτομα μεγέθη λέγειν 
τὰ ὄντα εἶναι αἰτία αὐτῆς ἡ φύσις. εἰ δ᾽ ἄρα ἔχει πως ἀληθές" εἴθ᾽ ὅτι μάλις τῶτον ἔχει τὸν τρόπον, ἐχ αἷ γε 
ἄλλως, λεκτέον ἐν ἀρχῇ μάλιςα τῦτο καὶ διοριςἐον περὶ 15 μονάδες μέγεθος ἔχασιν᾽ μέγεθος δ᾽ ἐξ ἀδιαιρέτων συγκεῖ- 
μονάδος διαφορᾶς, μάλιςα μὲν καὶ διότι ἀνάγκη ὑπάρ- σθαι πῶς δυνατόν; ἀλλὰ μὴν ὅ γ᾽ ἀριθμητικὸς ὠριθμὸς 
χειν" εἰ δὲ μή, τῴα λέγουσιν; ὅτι μὲν οὖν, εἴπερ εἰσὶν μοναδικός ἐςιν. ἐκεῖνοι δὲ τὸν ἀριθμὸν τὰ ὄντα λέγουσιν" 
ἀρεθμοὶ αἱ ἰδέαι, οὔτε συμβλητὰς τὼς μονάδας ὡπάσας τὰ γὴν θεωρήματα προσώπτυσι τοῖς σώμασιν ὡς ἐξ ἐκεί- 
ὑδέχεται εἶναι, φανερόν, ὅτε ἀσυμβλήτες ἀλλήλαις ἀδέ. νων ὄντων τῶν ὠριθμῶν. εἰ τοίνυν ἀνάγκη μέν, εἴπερ ἐςὶν 

τερον τῶν τρόπων. ἀλλὰ μὴν ὑδ᾽ ὡς ἕτεροί τινες λέγουσι20 ὠριθμὸς τῶν ὄντων τι καθ᾽ αὐτό, τούτων εἶναί τινα τῶν 
τιρὶ τῶν ἀριθμῶν λέγεται καλῶς. εἰσὶ δ᾽ ἴτοι ὅσοι ἰδέας εἰρημένων τρόπων, οὐθένα δὲ τότων ἐνδέχεται, φανερὸν ὡς 
μὲν ἐκ οἴονται εἶναι ὅδ᾽ ἁπλῶς ὅτε ὡς ἀριθμές τινας ὕσας, ἐκ ἔςιν ἀριθμῶ τις τοιαύτη φύσις οἷαν κατασκευάζεσιν οἱ 
τὰ δὲ μαθηματικὰ εἶναι καὶ τὸς ὠἀριθμὲς πρώτους τῶν ὄν. χωριςὸν ποίδντες αὐτόν. ἔτι πότερον ἑκάςη μονὼς ἐκ τοῦ 
των, καὶ ἀρχὴν αὐτῶν εἶναι αὐτὸ τὸ ἦν. ἄτοπον γὰρ τὸ μεγάλε καὶ μικρῷ ἰσασθέντων ἐςΐν, ἢ ἡ μὲν ἐκ τῷ μικρῶ 
ἐν μὲν εἶναί τι πρῶτον τῶν ἑνῶν, ὥσπερ ἐκεῖνοί φασι, δυάδα, 25 ἡ δ᾽ ἐκ τῷ μεγώλυ; εἰ μὲν δὴ ὅτως, ὅτε ἐκ πάντων τῶν 

ὃ τῶν δυώδων μή, μηδὲ τριάδα τῶν τριάδων" τοῦ γὰρ ςοιχείων ἕκαστον, οὔτε ὠδιώφοροι αἱ μονάδες" ἐν τῇ μὲν 

8 Πώντων δὲ πρῶτον καλῶς ἔχει διορίσασθαι τίς ἀριθμᾷ 
διαφορὰ καὶ μονάδος, εἰ ἔςιν. ἀνάγκη δὴ αὶ κατὼ τὸ πο- 

-“ Υ̓ ΕῚ 
ἀριθμοῖς φασὶν ὑπάρχειν τὸ ποιὸν τοῦ ποσῦ. ἔτι οὔτ᾽ ὧν 

Ν ., “ Υ . Ν .Φ“ ἐπὸ τῷ ἑνὸς τὰτ᾽ αὐταῖς γένοιτο οὔτ᾽ ὧν ἀπὸ τῆς δυάδος" 

αὐτῷ λόγε πάντα ἐςίν. εἰ μὲν ὃν ὕτως ἔχει τὼ περὶ τὸν 
ὠριθμὸν καὶ θήσει τις εἶναι τὸν μαθηματικὸν μόνον, ἐκ ἔς! 
τὸ ἂν ἀρχή. ἀναγκη γὼρ διαφέρειν τὸ ἣν τὸ τοιοῦτο τῶν 

λ λ 4, » “ δὲ ΝΥ ΡΝ  ἩΡΨΙ ἡ ᾿ ζ .“ 
Ὑαρ τὸ μέγα ἔν τῇ τὸ μικρὸν ὑπάρχει, ἐναντίον τῇ 

΄ γ Ψ .«» “᾿ ,ὔ γ ,Ὁ ΠΝ ΝΥ 
ΤΙΝ ὃν. ἔτι μ ἐν τῇ τριώδι αὐτῇ ἘΠ: μία γὰρ πε- 

ἈῚ .- » ΠῚ “ ᾽ “ 
ριττή. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἴσως αὐτὸ τὸ ἔν ποιοῦσιν ἐν τῷ 

ἄλλων μονάδων" εἰ δὲ τῦτο, καὶ δυάδα τινὰ πρώτην τῶν 30 περιττῷ μέσον. εἰ δ᾽ ἑκατέρα τῶν μονάδων ἐξ ὠμφοτέρων 
δυάδων, ὁμοίως δὲ καὶ τὸς ἄλλες ὠριθμὸς τὸς ἐφεξῆς. εἰ ἐςὶν ἰσασθέντων, ἡ δυὰς πῶς ἔςαι μία τις ἶσα φύσις ἐκ 
ἃ' ἐςι τὸ ἐν ἀρχή, ἀνώγκη μᾶλλον, ὥσπερ Πλάτων ἔλε- τῷ μεγάλε καὶ μικρῶ; ἢ τί διοίσει τῆς μονάδος; ἔτι προ- 
γι, ἔχειν τὰ περὶ τοὺς ἀριθμούς, καὶ εἶναί τινα δυάδα τέρα ἡ μονὼς τῆς δυάδος" ἀναιρουμένης γὰρ ἀναιρεῖται ἡ 
πρώτην καὶ τριάδα, καὶ οὐ συμβλητὺς εἶναι τὸς ἀριθμοὺς δυάς. ἰδέαν ὄν ἰδέως ἀναγκαῖον αὐτὴν εἶναι, προτέραν γ᾽ 
τρὸς ἀλλήλους. ἂν δ᾽ αὖ πάλιν τις τιθῇ ταῦτα, εἴρηται 35 οὖσαν ἰδέας, καὶ γεγονέναι προτέραν ἐκ τινοσοῦν" ἡ γὰρ 
ὅτι ὠδύνατα πολλὰ συμβαίνει. ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη γε ἢ ἀόριστος δυὰς δυοποιὸς ἦν. ἔτι ἀνάγκη ἤτοι ἄπειρον τὸν 
ὕτως ἢ ἐκεύως ἔχειν, ὥς᾽ εἰ μηδετέρως, οὐκ ἀν ἐνδέχοιτο ἀριθμὸν εἶναι ἢ πεπερασμένον" χωριστὸν γὰρ ποιοῦσι τὸν 

1. δὶ] τε ΕΤΑ5. ἢ 2. δ᾽ ἘΑΠ1. Π ἃ οἵα σ᾽. ἢ Ἀ. καὶ Ἐσ'1), ἃ Τ. ἢ τὸ οπι ἘΠ᾿. ἢ 6. ὁ ἴσος οταὰ 6". ἢ 1. αἱ ροϑὲ καὶ 
σὰ Τα). ᾿Πὕςξεροι σΡ. δ 10. καὶ ἐν τοῖς ΟΡ. ἢ 413. οὐ οτα 65. ΠΠ ἡ] ἢ ὁ Τ᾿ [1] ποσοποιὸν 575, 1 44, αὕτη 443. 1Π ἡ φύσι. ] φησιν 
σ᾽. "} 16. ὑπάρχει α᾽,. ἢ 20. τὸν Ἐ, οἵα Ο'. ἢ τρόπον σ᾿. ἢ 22. ὡς οτα Ο'. ἢ 24. ἀρχὰς Τί τὴν ἀρχὴν σ᾿. 1" 25. ὅν ἘΛῚ1), 
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1. δὴ δὲ καὶ σ᾿. ἢ 24. χείριξος “45. Π αὐτὸν οἵα Ο'. 1] 6. μὴ κιπῖν Ὑ. ἢ 14, εἶθ᾽ 15, 1 γε οἵα 7. ᾿ἰ 16. ὁ γὰρ μαθηματικὸς 
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4084 ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Μ, 

ἀριθμόν, ὥςε ὑχ οἷόν τε μὴ ἐχὶ τότων θάτερον ὑπάρχειν. τοιαῦτα μέχρι πόσε, οἷον ἡ πρώτη γραμμὴ ἄτομος, εἶτα 

ὅτι μὲν τοίνυν ἄπειρον ὧκ ἐνδέχεται, δῆλον" ὅτε γὰρ πε- δυάς, εἶτα καὶ ταῦτα μέχρι δεκάδος. ἔτι εἰ ἔς, χωριςὺς 

ριττὸς ὁ ἄπειρός ἐςξὶν ὅτ᾽ ἄρτιος, ἡ δὲ γένεσις τῶν ὠριθμῶν ὁ ὠριθμός, ἀπορήσειεν ἄν τις πότερον πρότερον τὸ ἣν ἢ ἡ 
ἢ περπτοῦ ὠριθμοῦ ἢ ὠρτία ἀεί ἐςιν, ὡδὶ μὲν τὰ ἑνὸς εἰς τριὼς καὶ ἡ δυάς. ἧ μὲν δὴ σύνθετος ὁ ἀριθμός, τὲ ὗ; 
τὸν ἄρτιον πίπτοντος περιττός, ὡδὶ δὲ τῆς μὲν δυάδος ἐμν»- 5 ἦ δὲ τὸ καθόλι πρότερον καὶ τὸ εἶδος, ὁ ἀριθμός" ἑκάςη 
πιπτόσης ὁ ἀφ᾽ ἑνὸς διπλασιαζόμενος, ὡδὶ δὲ τῶν περιτι γὼρ τῶν μονάδων μόριον τῷ ὠριθμῷ ὡς ὕλη, ὁ δ᾽ ὡς εἶδες, 
τῶν ὁ ἄλλος ἄρτιος. ἔτι εἰ πᾶσα ἰδέα τινός, οἱ δὲ ὠἀριθμοὺ καὶ ἔςι μὲν ὡς ἡ ὀρθὴ προτέρα τῆς ὀξείας, ὅτι ὥρις αι καὶ 
ἰδέαι, καὶ ὁ ἄπειρος ἔσται ἰδέα τινός, ἢ τῶν αἰσθητῶν ἢ τῷ λόγῳ" ἔστι δ᾽ ὡς ἡ ὀξεῖα, ὅτι μέρος καὶ εἰς ταύτην 

ἄλλε τινός. καίτοι ὕτε κατὼ τὴν θέσιν ἐνδέχεται ὅτε κατὰ διαιρεῖται. ὡς μὲν δὴ ὕλη ἡ ὀξεῖα καὶ τὸ στοιχεῖον καὶ 

λόγον, τάττουσι δ᾽ οὕτω τὰς ἰδέας. εἰ δὲ πεπερασμένος, ιὸ ἡ μονὰς πρότερον, ὡς δὲ κατὰ τὸ εἶδος καὶ τὴν ὑσίαν τὴν 

μέχρι πόσο; τῦτο γὼρ δεῖ λέγεσθαι οὐ μόνον ὅτι, ἀλλὰ κατὰ τὸν λόγον ἡ ὀρθὴ καὶ τὸ ὅλον τὸ ἐκ τῆς ὕλης καὶ 
καὶ διότι. ἀλλὰ μὴν εἰ μέχρι τῆς δεκώδος ὁ ἀριθμός, τῷ εἶδες" ἐγγύτερον γὼρ τῇ εἶδες καὶ Ὦ ὁ λόγος τὸ ἄμφω, 
ὥσπερ τινές φασιν, πρῶτον μὲν ταχὺ ἐπιλείψει τὰ εἴδη" γενέσει δ᾽ ὕςερον. πῶς οὖν ἀρχὴ τὸ ἕν; ὅτι οὐ δὲαιρετόν, 
οἷν εἰ ἔςιν ἡ τριὼς αὐτοάνθρωπος, τίς ἔςαι ἀριθμὸς αὐτό. φασίν. ἀλλ᾽ ἀδιαίρετον καὶ τὸ καθόλε καὶ τὸ ἐπὶ μέρους 
ἵππος; αὐτὸ γὰρ ἔκαςος ἀριθμὸς μέχρι δεκάδος. ἀνάγχη 5 καὶ τὸ ςοιχεῖον. ἀλλὼ τρόπον ἄλλον, τὸ μὲν κατὰ λόγον 
δὴ τῶν ἐν τύτοις ἀριθμῶν τινὼς εἶναι" ἀσίαι γὼρ καὶ ἰδέαι τὸ δὲ κατὰ χρόνον. ποτέρως ἦν τὸ ἐν ὠρχή; ὥσπερ γὲρ 
τοι. ὠλλ᾽ ὅμως ἐπιλείψει" τὰ τῷ ζῴε γὰρ εἴδη ὑπερέζει. εἴρηται, καὶ ἡ ὑρθὴ τῆς ὀξείας καὶ αὕτη ἐκείνης δοκεῖ προ 
ἅμα δὲ δῆλον ὅτι εἰ ὅτως ἡ τριὰς αὐτοάνθρωπος, καὶ αἱ τέρα εἶναι καὶ ἑκατέρα μία. ἀμφοτέρως δὴ ποῖῶσι τὸ ὃν 
ἄλλαι τριάδες" ὅμοιαι γὼρ αἱ ἐν τοῖς αὐτοῖς ἀριθμοῖς, ἀρχήν. ἔτι δὲ ἀδύνατον" τὸ μὲν γὰρ ὡς εἶδος καὶ ἡ ὑσία, 
ὥστ᾽ ἄπειροι ἔσονταϊᾳ ἄνθρωποι, εἰ μὲν ἰδέα ἑκάστη τριάς, 2) τὸ δ᾽ ὡς μέρος καὶ ὡς ὕλη. ἔςι γάρ πως ἣν ἑκάτερον τῇ 
αὐτοέκαστος ἄνθρωπος, εἰ δὲ μή, ὠλλ᾽ ἄνθρωποί γε. καὶ μὲν ἀληθείᾳ δυνάμει, εἴ γε ὁ ἀριθμὸς ἕν τι καὶ μὴ ὡς 
εἰ μέρος ὁ ἐλάττων τοῦ μείζονος, ὁ ἐκ τῶν συμβλητῶν σωρός, ὠλλ᾽ ἕτερος ἐξ ἑτέρων μονάδων, ὥσπερ φασί" ἐν 
μονάδων τῶν ἐν τῷ αὐτῷ ἀριθμῷ" εἰ δ᾽ ἡ τετρὼς αὕτη τελεχείῳ δ᾽ οὐκ ὅστι μονὼς ἑκατέρα. αἴτιον δὲ τῆς συμ’ 
ἰδέα τινός ἐςιν, οἷον ἵππε ἢ λευκῦ, ὁ ἄνθρωπος ἔςαι μέρος βαινόσης ἁμαρτίας ὅτι ἅμα ἐκ τῶν μαθημάτων ἐθήρευιν 
ἵππου, εἰ δυὰς ὁ ἄνθρωπος. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ τῆς μὲν δε- 25 καὶ ἐκ τῶν λόγων τῶν καθόλου, ὥστ᾽ ἐξ ἐκείνων μὲν ὡς 
καδοὸς εἶναι ἰδέαν, ἑνδεκάδος δὲ μή, μηδὲ τῶν ἐχομέων ςιγμὴν τὸ ἕν καὶ τὴν ἀρχὴν ἔθηκαν" ἡὶ γὼρ μονὰς φημὶ 
ἀριθμῶν. ἔτι δὲ καὶ ἔςι καὶ γίγνεται ἔνια καὶ ὧν εἴδη ὡς ἀἄθετός ἐςιν. καθάπερ ὧν καὶ ἕτεροί τινες ἐκ τὰ ἐλαχίςου 
ἔςιν, ὥςε διὰ τί οὐ κἀκείνων εἴδη ἐςΐν; ἐκ ἄρα αἴτια τὰ τὰ ὄντα συνετίθεσαν, καὶ τοι. ὥς ε γίγνεται ἡ μονὰς ὕλη 

εἶδη ἐςίν. ἔτι ἄτοπον εἰ ὁ ἀριθμὸς ὁ μέχρι τῆς δεκάδος τῶν ἀριθμῶν καὶ ἅμα προτέρα τῆς δυάδος, πάλιν δ᾽ ὑςέρα 
μᾶλλόν τι ὃν καὶ εἶδος αὐτῆς τῆς δεκάδος" καίτοι τῷ μὲν 30 ὡς ὅλε τινὸς καὶ ἑνὸς καὶ εἶδες τῆς δυάδος ὄσης. διὰ ἂὶ 

οὐκ ἔςι γένεσις ὡς ἑνός, τῆς δ᾽ ἔςιν. πειρῶνται δ᾽ ὡς τοῦ τὸ καθόλε ζητεῖν τὸ κατηγορόμενον ἕν καὶ ἕτως ὡς μέρις 
μέχρι τὴς δικαάδος τελεία ὄντος ἀριθμθ. γεννῶσι γοῦν τὰ ἔλεγον. ταῦτα δ᾽ ἅμα τῷ αὐτῷ ἀδύνατον ὑπάρχειν. ὁ 

ἑχόμενα, οἷον τὸ κενόν, ἀναλογίαν, τὸ περιττόν, τὰ ἄλλα δὲ τὸ ἣν αὐτὸ δεῖ μόνον ἄθετον εἶναι (ὑθενὶ γὰρ ὀὲιαφέρ 
τὰ τοιαῦτα ἐντὸς τῆς δεκάδος" τὰ μὲν γὼρ ταῖς ὠρχαῖς ἢ ὅτι ἀρχρῇ), καὶ ἡ μὲν δυὰς διαιρετὴ ἡ δὲ μονὰς ὅ, ὁμοι» 
ὠποδιδόασιν, οἷον κίνησιν, στάσιν, ἀγαθόν, κακόν, τὰ δ᾽ 35 τῴρα ἂν εἴη τῷ ἑνὶ αὐτῷ ἡ μονάς. εἰ δ᾽ ἡ μονάς, κάκεδο 

ἄλλα τοῖς ἀριθμοῖς, διὸ τὸ ἣν τὸ περιττόν" εἰ γὼρ ἐν τῇ τῇ μονάδι ἃ τῇ δυάδι' ὥστε προτέρα ἂν εἴη ἑκατέρα ἡ 
τριάδι, πῶς ἡ πεντῶὼς περιττόν; ἔτι τὰ μεγέθη καὶ ὅσα μονὰς τῆς δυάδος. οὗ φασι δέ" γεννῶσι γοῦν τὴν δυάδα 

᾿ 

4. τώτω Τ. ἢ ἀ, ἐξὶν ἀεί Τ. ΠΠ 5. ἱμπέπτοντος πα. 6512, ΠΠ 8. ἔσται εἰ ἰδία “45. 42. εἢ ἡ 6. ἢ 414. εἰ ογἵὰ “45. ἢ 16. δὲ] " 
"15. 1 ἰν τότοις] 55 καὶ ἐντὸς τύτων Ε, {[|{ήὴ47. ὑπολείψει σ᾽. ἢ ὑπάρξει Τ,΄ 418. εἰ οτα Ο'. ᾿ 19. αὐτοῖς ογταὰ 15,  ἀριθμητοιεῖς 
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1. τόμος Τ. [|3. καὶ οἵλ (ϑ. 1] 7. καὶ ροϑὲ ὥριξαι οὐχ Θ᾽. ἢ 9. ἡ οπι "15, 12. ἄμφω τῆς ὕλης γοίσει 6515, ἢ 43. ἀδιείμ» 
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τρῶτον. ἔτι εἰ ἔςιν ἡ δυὰς ἦν τι αὐτὴ καὶ ἡ τριὼς αὐτή, ἔςαι. εἰ δὲ πλείες αἱ ὅλαι, καὶ ἑτέρα μὲν γραμμῆς ἑτέρα 
ἄμφω δυας. ἐκ τίνος ἕν αὕτη ἡ δυάς; δὲ τῷ ἐπιπέδου καὶ ἄλλη τοῦ ςερεῦ, ἤτοι ἀκολουθῶσιν ἀλ- 

9. ᾿Απορήσειε δ᾽ ἂν τις καὶ ἐπεὶ ὠφὴ μὲν ὑκ ἔςιν ἐν τοῖς λήλαις ἢ ὅ, ὥςε ταὐτὰ συμβήσεται καὶ ὅτως" ἢ γὰρ ὑχ 
ἀριθμοῖς, τὸ δ᾽ ἐφεξῆς, ὅσων μή ἐςι μεταξὺ μονάδων, οἷον ἕξει τὸ ἐπίπεδον γραμμὴν ἃ ἔςαι γραμμή. ἔτι πῶς μὲν 
τῶν ἐν τῇ δυάδι ἢ τῇ τριάδι, πότερον ἐφεξῆς τῷ ἑνὶ αὐτῷ 5 ἐνδέχεται εἶναι ἐκ τοῦ ἑνὸς καὶ πλήθους τὸν ἀριθμὸν οὐθὲν 
ἃ ἦ, καὶ πότερον ἡ δυὰς προτέρα τῶν ἐφεξῆς ἢ τῶν μονά- ἐπιχειρεῖται" ὅπως δ᾽ ὄν λέγυσι ταὐτὰ συμβαίνει δυσχερῆ 
δὼν ὁποτεραῦν. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ὕςερον γενῶν τοῦ ἅπερ καὶ τοῖς ἐκ τῷ ἑνὸς καὶ ἐκ τῆς δυάδος τῆς ἀορίςε. ὁ 
ἀριθμῇ συμβαΐει τὰ δυσχερῆ, γραμμῆς τε καὶ ἐπιπέδου μὲν γὼρ ἐκ τῷ κατηγορουμώου καθόλε γεννᾷ τὸν ἀριθμὸν 
καὶ σώματος. οἱ μὲν γὰρ ἐκ τῶν εἰδῶν τοῦ μεγάλου καὶ καὶ ὁ τινὸς πλήθους, ὁ δ᾽ ἔς τινος πλήθους, τῷ πρώτα δέν 
τὸ μικρῷ ποίξσιν, οἷον ἐκ μακρῷ μὲν καὶ βραχέος τὼ μήκη, 10 τὴν γὰρ δυώδα πρῶτόν τι εἶναι πλῆθος. ὥς ε διαφέρει ὀθὲν 
τλατίος δὲ καὶ ςενᾷ τὰ ἐπίπεδα, ἐκ βαθέος δὲ καὶ ταπει- ὡς εἰπεῖν, ἀλλ᾽ αἱ ἀπορίαι αὗται ἀκολουθήσουσι, μῖξις ἢ 

»οὗ τὸς ὄγκους" ταῦτα δὲ ἐςιν εἴδη τὸ μεγάλν καὶ μικρῷ. θέσις ἢ κρᾶσις ἢ γώεσις καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα. μάλιςα 
τὴν δὲ κατὰ τὸ ἐν ἀρχὴν ὥλλοι ἄλλως τιθέασι τῶν τοιού. δ᾽ ἄν τις ἐπιζητήσειεν, εἰ μία ἑκάςη μονάς, ἐκ τίνος ἐς ν᾽ 

των, καὶ ἐν τέτοις δὲ μυρία φαίνεται ταί τε ἀδύνατα καὶ οὐ γὰρ δὴ αὐτό γε τὸ ὃν ἑκαάίςη. ἀνάγκη δ᾽ ἢ ἐκ τοῦ ἑνὸς 
τὰ πλασματώδη καὶ τὰ ὑπεναντία πᾶσι τοῖς εὐλόγοις. 15 αὐτῷ εἶναι καὶ πλήθους, ἢ μορίου τῷ πλήθους. τὸ μὲν οὖν 

ἀτολελυμώα τε γὰρ ἀλλήλων συμβαίνει, εἰ μὴ συνακο- πλῆθός τι εἶναι φάναι τὴν μονάδα ἀδύνατον, ἀδιαίρετόν γ᾽ 
λυυθῦσι καὶ αἱ ἀρχαί, ὥς εἶναι τὸ πλατὺ καὶ ςενὸν καὶ οὖσαν" τὸ δ᾽ ἐκ μορίου ἄλλας ἔχει πολλὼς δυσχερείας" 
μακρὸν καὶ βραχύ" εἰ δὲ τῦτο, ἔςαι τὸ ἐπίπεδον γραμμὴ ἀδιαίρετόν τε γὰρ ἕκαστον ἀναγκαῖον εἶναι τῶν μορίων, ἢ 
καὶ τὸ στερεὸν ἐπίπεδον. ἔτι δὲ γωνίαι καὶ σχήματα καὶ πλῆθος εἶναι καὶ τὴν μονώδα διαιρετήν, καὶ μὴ στοιχεῖον 

τὰ τοιαῦτα πῶς ὠποδυθήσεται; ταὐτό τε συμβαίνει τοῖς 20 εἶναι τὸ ἣν καὶ τὸ πλῆθος" ἡ γὰρ μονὰς ἑκάςη ὑκ ἐκ πλή- 

ταὶ τὸν ἀριθμόν" ταῦτα γὰρ πάθη μεγέθους ἐστίν, ὠλλ᾽ θους καὶ ἑνός. ἔτι οὐθὲν ἄλλο ποιεῖ ὁ τοῦτο λέγων ἀλλ᾽ ἢ 
ὧι ἐκ τότων τὸ μέγεθος, ὥσπερ ὁδ᾽ ἐξ εὐθέος καὶ καμπύ- ἀριθμὸν ἕτερον" τὸ γὰρ πλῆθος ἀδιαιρέτων ἐστὶν ἀριθμός. 
λου τὸ μῆκος, ὁδ᾽ ἐκ λείου καὶ τραχέος τὼ ςερεά. πάν- ἔτι ζητητέον καὶ παρὰ τὸς ὕτω λέγοντας, πότερον ἄπειρος 
τῶν δὲ κοινὸν τούτων ὅπερ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τῶν ὡς γένους ὁ ἀριθμὸς ἢ πεπερασμένος. ὑπῆρχε γάρ, ὡς ἔοικε, καὶ πε- 
συμβαίνει διαπορεῖν, ὅταν τις θῇ τὰ καθόλου, πότερον τὸ 25 περασμένον πλῆθος, ἐξ ὃ αἱ πεπερασμώαι μονάδες καὶ τῷ 
ἴον αὐτὸ ἐν τῷ ζῴῳ ἢ ἕτερον αὐτῷ ζῴου. τοῦτο γὰρ μὴ ἑνός" ἐςί τε ἕτερον αὐτὸ πλῆθος καὶ πλῆθος ἄπειρον. ποῖον 
χωρις μὲν ὄντος ὀδεμίαν ποιήσει ἀπορίαν" χωριςῷ δ᾽, ὥσ- ἦν πλῆθος ςοιχεῖδν ἐςι καὶ τὸ ἕν; ὁμοίως δὲ καὶ περὶ στι- 
τερ οἱ ταῦτα λέγοντές φασι, τῷ ἑνὸς καὶ τῶν ἀριθμῶν οὐ γμῆς ὧν τις ζητήσειε καὶ τῷ ςοιχείου ἐξ Ὦ ποιοῦσι τὼ με- 
ῥέδιον λῦσαι, εἰ μὴ ῥάδιον δεῖ λέγειν τὸ ἀδύνατον. ὅταν γέθη" οὐ γὰρ μία γε μόνον στιγμή ἐςιν αὕτη. τῶν γοῦν 
γὰρ νοῇ τις ἐν τῇ δυάδι τὸ ἕν καὶ ὅλως ἐν ἀριθμῷ, πότε-30 ἄλλων ςυγμῶν ἑκάςη ἐκ τίνος; ὁ γὰρ δὴ ὅο γε διαςήμα- 
ρὸν αὐτὸ νοεῖ τι ἢ ἕτερον; οἷ μὲν ἕν τὰ μεγέθη γεννῶσιν ἐκ τός τινος καὶ αὐτῆς ςιγμῆς. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ μόρια ἀδιαΐ- 
τοιαύτης ὕλης, ἕτεροι δὲ ἐκ τῆς ςιγμῆς (ἡ δὲ ςιγμὴ αὐτοῖς ρετα ἐνδέχεται τῷ διαςήματος εἶναι μόρια, ὥσπερ τῷ πλόξ- 
δκεῖ εἶναι ἀχ ἂν ἀλλ᾽ οἷον τὸ ὦ) καὶ ἄλλης ὕλης οἷας τὸ ὄους ἐξ ὧν αἱ μονάδες" ὁ μὲν γὼρ ἀριθμὸς ἐξ ἀδιαιρέτων 
τλῆθος, ἀλλ᾽ ὁ πλήθους" περὶ ὧν ὀθὲν ἧττον. συμβαίει τὰ σύγκειται, τὰ δὲ μεγέθη οὗ. πάντα δὴ ταῦτα καὶ ἄλλα 
αὐτὰ ἀπορεῖν. εἰ μὲν γὼρ μία ἡ ὕλη, ταὐτὸ γραμμὴ καὶ 35 τοιαῦτα φανερὸν ποιεῖ ὅτι ἀδύνατον εἶναι τὸν ἀριθμὸν καὶ 
ἐπίπεδον καὶ στερεόν" ἐκ γὰρ τῶν αὐτῶν τὸ αὐτὸ καὶ ἕν τὼ μεγέθη χωριςαί, ἔτι δὲ τὸ διαφωνεῖν τὸς πρώτους περὶ 
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τῶν ἀριθμῶν σημεῖον ὅτι τὰ πράγματα ταῦτα οὐκ ὄντα 
ἀληθὴ παρέχει τὴν ταραχὰν αὐτοῖς. οἱ μὲν γὼρ τὰ μα- 
θηματικὰ μόνον ποιοῦντες παρὼ τὰ αἰσθητά, ὁρῶντες τὴν 
χερὶ τὰ εἴδη δυσχέρειαν καὶ πλάσιν, ὠπέστησαν ὠπὸ τοῦ 
εἰδητικοῦ ἀριθμῷ καὶ τὸν μαθηματικὸν ἐποίησαν" οἱ δὲ τὼ 5 
εἴδη βονλόμενοι ἅμα καὶ ἀριθμὸς ποιεῖν, οὐχ ὁρῶντες δέ, 
εἰ τὼς ὠρχάς τις ταύτας θήσεται, πῶς ἔξαι ὁ μαθηματι- 
κὸς ἀριθμὸς παρὰ τὸν εἰδητικόν, τὸν αὐτὸν͵ εἰδητικὸν καὶ 
μαθηματικὸν ἐποίησαν ἀριθμὸν τῷ λόγῳ, ἐπεὶ ἔργῳ γε 

ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Μ. 

ἐνόμιζον καὶ μένειν ὑθὲν αὐτῶν, τὸ δὲ καθόλκ παρὰ ταῦτα 
-,-ἦ΄, ΓᾺ ,“ “ ΄ » Ψ Η Αι εἶναί τε καὶ ἕτερόν τι εἶναι. τῶτο δ᾽, ὥσπερ ἐν τοῖς ἔμαρο- 
σθεν ἐλέγομεν, ἐκύησε μὲν ἸξΣωκράτης διὼ τὸς ὁρισμός, οὐ 
μὴν ἐχώρισέ γε τῶν καθ' ἕκαςον" καὶ τοῦτο ὀρθῶς ἐνόησαν 
ὁ χωρίσας. δηλοῖ δὲ ἐκ τῶν ἔργων" ἄνευ μὲν γὰρ τῇ κα- 
θόλου ὑκ ἔςιν ἐπιςήμην λαβεῖν, τὸ δὲ χωρίζειν αἴτιον τῶν 
συμβαινόντων δυσχερῶν περὶ τὰς ἰδέας ἐςίν. οἱ δ᾽ ὡς ἀναγ. 

., Ψ ζ { » » ἐαδρς Ἂν ς τ Ἂς το 
Κκαίον, εἴπερ σονταὶ τινες οὐσίαι ταρω τας αἰσθητὰς καὶ 

ῥεόσας, χωριστὰς εἶναι, ἄλλας μὲν ὑκ εἶχον, ταύτας ἂἃ 
ἀνήρηται ὁ μαθηματικός" ἰδίας γὰρ καὶ οὐ μαθηματυκὰς 0 τὰς καθόλον λεγομένας ἐξέθεσαν, ὥςε συμβαίνειν σχεδὸν 
ὁποθέσεις λέγουσιν. ὁ δὲ πρῶτος θέμενος τά τε εἴδη εἶναι τὼς αὐτὰς φύσεις εἶναι τὰς καθόλου καὶ τὼς καθ᾽ ἕκαςεν. 
καὶ ἀριθμοὺς τὰ εἴδη καὶ τὰ μαθηματικὰ εἶναι εὐλόγως αὕτη μὲν οὖν αὐτὴ καθ᾽ αὐτὴν εἴη τις ἂν δυσχέρεια τῶν 
ἐχώρισεν. ὥςε πάντας συμβαΐει κατὰ μέν τι λέγειν ὀρθῶς, εἰρημένων. : 
ὅλως δ᾽ ὑκ ὀρθῶς. καὶ αὐτοὶ δὲ ὁμολογᾶσιν ὁ ταὐτὰ λέγον- δ δὲ καὶ τοῖς λέγουσι τὼς ἰδέας ἔχει τινὰ ἀπορίαν 10 
τες ἀλλὰ τἀναντία. αἴτιον δ᾽ ὅτι αἱ ὑποθέσεις καὶ αἱ ἀρχαὶ 15 καὶ τοῖς μὴ λέγουσιν, καὶ κατ᾽ ἀρχωὼς ἐν τοῖς διαπορήμα- 
ψευδεῖς. χαλεπὸν δ᾽ ἐκ μὴ καλῶς ἐχόντων λέγειν καλῶς, 

κατ᾽ Ἐπίχαρμον" ἀρτίως τε γὰρ λέλεκται, καὶ εὐθέως φαΐ 
νεται ὦ καλῶς ἔχον. ἀλλὼ περὶ μὲν τῶν ὠριθμῶν ἱκανὼ τὼ 
διηπορημέώνα καὶ διωρισμένα" μᾶλλον γὰρ ἐκ πλειόνων ἂν 

σιν ἐλέχθη πρότερον, λέγωμεν νῦν. εἰ μὲν γάρ τις μὴ ὃ» 
σει τὰς οὐσίας εἶναι κεχωρισμένας, καὶ τὸν τρόπον τοῦτον 
ὡς λέγεται τὰ καθ᾽ ἕκαςα τῶν ὄντων, ἀναιρήσει τὴν ὑσίαν, 

ὡς βουλόμεθα λέγειν" ὧν δέ τις θῇ τὼς οὐσίας χωριστάρ, 
ὅτι πεισθεΐη τις πεπεισμένος, πρὸς δὲ τὸ πεισθῆναι μὴ πε- 2) πῶς θήσει τὼ στοιχεῖα καὶ τὼς ἀρχὰς αὐτῶν; εἰ μὲν γὼ 
πεισμένος οὐθὲν μᾶλλον. περὶ δὲ τῶν πρώτων ἀρχῶν καὶ καθ᾽ ἕκαςον καὶ μὴ καθόλιε, τοσαῦτ᾽ ἔς αι τὰ ὄντα ὅσατῳ 

τῶν πρώτων αἰτίων καὶ ςοιχείων ὅσα μὲν λέγεσιν οἱ περὶ τὰ ςοιχεῖα, καὶ ἐκ ἐπιςητὰ τὰ ςοιχεῖα. ἔςωσαν γὼ αἱ 
μόνης τῆς αἰσθητῆς ἀσίας διορίζοντες, τὰ μὲν ἐν τοῖς περὶ μὲν ἐν τῇ φωνῇ συλλαβαὶ οὐσίαι, τὼ δὲ στοιχεῖα αὐτῶν 
φύσεως εἴρηται, τὰ δ᾽ ὧς ἔςι τῆς μεθόδε τῆς νῦν" ὅσα δὲ ςοιχεῖα τῶν ὀσιῶν" ἀνάγκη δὴ τὸ ΒΑ ὃν εἶναι καὶ ἑκάξη' 

αἱ φάσκοντες εἶναι παρὼ τὰς αἰσθητὰς ἑτέρας ἐσίας, ἐχό- 25 τῶν συλλαβῶν μίαν, εἴπερ μὴ καθόλου καὶ τῷ εἴδει αἱ 
μενόν ἐςι θεωρῆσαι τῶν εἰρημένων. ἐπεὶ οὖν λέγουσί τινες αὐταί, ἀλλὰ μία ἑκάστη τῷ ἀριθμῷ καὶ τόδε τι καὶ μὴ 
τοιαύτας εἶναι τὰς ἰδέας καὶ τοὺς ὠριθμός, καὶ τὰ τούτων ὁμώνυμον. ἔτι δ᾽ αὐτὸ ὅ ἐςιν ἣν ἕκαςοον τιθέασιν" εἰ δ᾽ αἱ 
ςοιχεῖα τῶν ὄντων εἶναι ςοιχεῖω καὶ ἀρχάς, σκεπτέον περ συλλαβαΐ, ὕτω καὶ ἐξ ὧν εἰσίν" ἐκ ἔςαι ἄρα πλείω ἄλφε 

τότων τί λέγουσι καὶ πῶς λέγουσιν. οἱ μὲν οὖν ἀριθμοὺς ἑνός, ὑδὲ τῶν ἄλλων ςοιχείων ὑθὲν κατα τὸν αὐτὸν λύγιν 

ποΐντες μόνον καὶ τότυς μαθηματικὺς ὕςερον ἐπισκεπτέοι" 3) ὅνπερ ὑδὲ τῶν ἄλλων συλλαβῶν ἡ αὐτὴ ἄλλη καὶ ἄλλ 
τῶν δὲ τὰς ἰδέας λεγόντων ἅμα τόν τε τρόπον θεάσαιτ᾽ ἄν ἀλλὰ μὴν εἰ τῦτο, ὑκ ἔςαι παρὰ τὼ ςοιχεῖα ἕτερα ἧντα, 
τις καὶ τὴν ἀπορίαν τὴν περὶ αὐτῶν. ἅμα γὰρ καθόλου ἀλλὼ μόνον τὰ ςοιχεῖα. ἔτι δὲ οὐδ᾽ ἐπιςητὼ τὼ ςοιχεῖα᾽ 

τε ὡς ὁσίας ποιοῦσι τὼς ἰδέας καὶ πάλιν ὡς χωριστὰς καὶ ὁ γὰρ καθόλον, ἡ δ᾽ ἐπιστήμη τῶν καθόλου. δῆλον δ᾽ ἁ 
τῶν καθ᾿ ἕκαστον. ταῦτα δ᾽ ὅτι οὐκ ἐνδέχεται διηπόρηται τε τῶν ἀποδείξεων καὶ τῶν ὁρισμῶν" ὁ γὼρ γίγνεται συλ- 
πρότερον. αἴτιον δὲ τῇ συνάψαι ταῦτα εἰς ταὐτὸν τοῖς λέ- 35 λογισμὸς ὅτι τόδε τὸ τρίγωνον δύο ὀρθαῖς, εἰ μὴ πᾶν τ 
γουσι τὰς ἰδέας καθόλου, ὅτι τοῖς αἰσθητοῖς οὐ τὼς αὐτὰς γωνὸν δύο ὀρθαῖς, ὑδ᾽ ὅτι ὁδὶ ὁ ἄνθρωπος ζῷον, εἰ μὴ τῶι 
ἐσίας ἐποίν. τὰ μὲν ἕν ἐν τοῖς αἰσθητοῖς καθ᾿ ἕκαςα ῥεῖν ἄνθρωπος ζῷον. ἀλλὼ μὴν εἴγε καθόλον αἱ ἀρχαὶ ἢ καὶ 
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ΤΩΝ ΜΕΤᾺ ΤᾺ 

ἀ τότων ὑσίαι. καθόλου, ἔξτωι μὴ ἐσίωῳ πρότερον ἐσίας" τὸ 
μὲν γὰρ καθάλε ἦρε ἐσία, τὸ δὲ ςογχεῖον καὶ ἡ ὠρχὴ κα- 
βόλου πρότερον. δὲ τὸ στοιχεῖον καὶ ἡ ἀρχὴ ὧν ὠρχὴ καὶ 
στοιχεῖόν ἐστιν. ταῦτα τε δὴ πάντα συμβαΐύει εὐλόγως, 

ὅταν ἐκ στοιχείων τε ποιῶσι τὼς ἰδέας καὶ παρὰ τὰς τὸ ς 
αὐτὸ εἶδος ἐχότας ὑσίας καὶ ἰδέας ἕν τι ἀξιῶσιν εἶναι κε- 
χωρισμένον. εἰ δὲ μηθὲν κωλύει ὥσπερ ἐπὶ τῶν τῆς φωνῆς 
στοιχείων πολλὼ εἶναι τὰ ἄλφα καὶ τὰ βῆτα καὶ μηθὲν. 

εἶναι παρὰ τὰ πολλὰ αὐτὸ ἄλφα καὶ αὐτὸ βῆτα, ἔσονται 
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τοῦθ᾽ ὑπάρχειν. ἀεὶ ἄρα πάντα τἀναντίῳ καθ' ὑποκειμένου, 
καὶ ὑδὲν χωριςόν. ἀλλ᾽ ὥσπερ καὶ φαίνεται, οὐθὲν οὐσίᾳ 
ἐναντίον, καὶ ὁ λόγος μαρτυρεῖ, οὐθὲν ἄρα τῶν ἐναντίων 
κυρίως ἀρχὰ πάντων ἀλλ᾽ ἑτέρα. οἱ δὲ τὸ ἕτερον τῶν ἐναν- 
γτίων ὕλην ποιοῦσιν, οἱ μὲν τῷ ἑνὶ τῷ ἴσῳ τὸ ἄνισον, ὡς 
τῦτο τὴν τῷ πλήθους σαν φύσιν, οἱ δὲ τῷ ἑνὶ τὸ πλῇθος.: 

γεννῶνται γὼρ οἱ ἀριθμοὶ τοῖς μὲν ἐκ τῆς τῷ ἀνίσου δυάδος 
τῷ μεγάλου καὶ μικρᾷ, τῷ δ᾽ ἐκ τὸ πλήθους, ὑπὸ. τῆς τῷ 
ἑνὸς δὲ ὑσίας ἀμφοῖν" καὶ γὰρ ὁ τὸ ἄνισον καὶ ἕν λέγων 

δικά γε τούτου ἄπειροι αἱ ὅμοιαι συλλαβαί, τὸ δὲ τὴν 10 τὼ στοιχεῖα, τὸ δ᾽ ἄγισον ἐκ μεγάλου καὶ μικροῦ δυάδα, 
᾿ , “ δὼ -“ ., ᾽ ., χὶ «.ἃ Κ᾿ νι ψ ) μ ) Ν ΄ς 
ἐπιξήμην εἶναι καθόλου πᾶσαν, ὥςε ἀναγκαῖον εἶναι καὶ ὡς ἕν ὄντα τὸ ἄνισον καὶ τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν λέγει, 
τὰς τῶν ὄντων ἀρχὰς καθόλου εἶναι καὶ μὴ οὐσίας κεχω- καὶ ὁ διορίζει ὅτι λόγῳ ἀριθμῷ δ᾽ ὅ. ἀλλὰ μὴν καὶ τὰς 
μισμένας, ἔχει μὲν μάλις᾽ ὠπορίαν τῶν λεχθέστων, ὦ μὲν ἀρχὰς ἃς ςοιχεῖα καλῦσιν, ὁ καλῶς ἀποδιδύασιν, οἱ μὲν 
ἀλλ᾽ ἴξι μὲν ὡς ἀληθὲς τὸ λεγόμενον, ἔςι δ᾽ ὡς ἐκ ἀλη- τὸ μέγα καὶ τὸ μωρὸν λέγοντες μετὰ τῷ ἑνὸς τρία ταῦτα 
ἔς, ἡ γὰρ ἐπιςήμη,, ὥσπερ καὶ τὸ ἐπίςασθαι, διττόν, ὧν 5 ςοιχεῖα τῶν ἀριθμῶν, τὰ μὲν δύο ὕλην, τὸ δ᾽ ἣν τὴν μορ- 

τὸ μὲν. δυναίμει τὸ δὲ ἐνεργείᾳ. ἡ μὲν ὃν δύναμις ὡς. ὕλη 
ἢ καθόλε Ἔσα καὶ. ἐόριςος τῷ καθόλυ καὶ ἀορίςυ ἐστίν, ἡ 

δ᾽ νέγεια «ὡρισμένη καὶ ὡρισμένου τόδε τι ὅσα τῦδέ τινος. 
ἀλλὰ κατα συμβεβηκὸς ἡ ὄψις τὸ καθόλου χρῶμα ὁρᾷ, 

φήν, οἱ δὲ τὸ πολυ καὶ ὀλίγον, ὅτι τὸ μέγα καὶ τὸ με 
κρὸν μεγέθους οἰκειότερα τὴν φύσιν, οἱ δὲ τὸ καθόλυ μῶλ- 
λον ἐπὶ τύτων τὸ ὑπερέχον καὶ τὸ ὑπερεχόμενον. διαφέρει 
δὲ τότων ὑθὲν ὡς εἰπεῖν πρὸς ἔνια τῶν συμβαινόντων, ἀλλὰ 

ὅτι τόδε τὸ “χρῶμα ὃ ὁρᾷ χρῶμά ἐςιν" καὶ ὃ θεωρεῖ ὁ γραμυ- 20 πρὸς τὼς λογικὼς μόνον. δυσχερείας, ἂς φυλάττονται διῶ. 
μάτικός, πάρε τὸ ἄλφα ἄλφα, ἐπὲ εἰ ἀνάγκη τὰς ἀρχὰς 
καθόλου ἄδδω, ἀνώγκη καὶ τὰ ἐκ τότων καθόλου, ὥστερ 
ἐπὶ τῶν ἀποδείξεων. εἰ δὲ τῦτο, ὑκ ἔςαι χωριφὸν ὀθὲν ἀδ᾽ 

ἐσία. ἀλλὰὼ ϑῆλον ὅτι ἔς: μὲν ὡς ἐπιςήμη καθόλου, ἔστι 

25 φάτερα μᾶλλόν ἐςιν. νῦν δὲ τὸ μὲν λέγουσι τὸ 

τὸ καὶ αὐτοὶ λογικὰς φέρειν τὰς ἀποδείξεις, πλὴν τοῦ. 
αὐτῷ, γε λόγου" ἐςὶ τὸ ὑπερέχον καὶ τὸ ὑπερεχόμενον εἶναι: 
ἀρχὼς ἀλλὰ μὴ τὸ μέγα καὶ τὸ μικρόν, καὶ τὸν ἀριθμὸν. 
ρότερον τῆς δυάδος ἐκ τῶν στοιχείων" καθόλου γὰρ ἀμ» 

᾿ὐ λόγω δ᾽ ὧς οὔ. 
σδρεν σιν. οἱ δὲ τὸ ἕτερον καὶ τὸ ἄλλο πρὸς τὸ ἐν ἀντιτιθέασιν, 

Ν . οἱ δὲ πλῆθος καὶ τὸ ἕν. εἰ δ᾽ ἐστίν, ὥσπερ βούλονται, τὰ 

ἐλαυν τνον ᾿ ο΄ ὄντα ἐξ ἐναντίων, τῷ δὲ ἑνὶ ἢ οὐθὲν ἐναντίον;. ἢ εἴπερ ἄρα 
ἐρὶ μὲν ἦν τῆς ὑσίας ταύτης εἰρήσθω τοσαῦτα, πάν- μέλλει, τὸ πλῆθος, τὸ δ᾽ ἄνισον τῷ ἴσῳ καὶ τὸ ἕτερον τῷ 

τις δὴ ποῶσι τὰς ἀρχὰς ἐναντίας, ὥσπερ ἐν τοῖς φυσικοῖς, 3) ταὐτῷ καὶ τὸ ἄλχο ταὐτῷ, μάλιςα μὲν οἱ τὸ ἣν τῷ πλής: 
καὶ περὶ τὼς ὠκινήτους ὑσίας ὁμοίως. εἰ. δὲ τῆς τῶν ἀπαν-- θεῖ ἀντιτιθῶτες ἔχανταί τινος δόξης, ὁ μὴν ὑδ᾽ ὅτοι ἱκανῶς" 
τῶν ἀρχρὶς μὴ ἐνδέχεται πρότερόν τι εἶναι, ἀδύνατον ἂν εἴθ ἔςαι γὰρ τὸ ἣν ὀλίγον" πλῆθος μὲν γὼρ ὀλιγότητι, τὸ δὲ 
τὴν ἀρχὴν ἕτερόν τι ὕσαν εἶναι ὠρχχήν, οἷον εἴ τις χέγοι τὸ πολὺ τῷ ὀλίγῳ ἀντίκειται. τὸ δ᾽ ἂν ὅτι μέτρον σημαίνει, 
λευκὸν ὠρχὴν εἶναι ἀχ ἢ ἕτερον ἀλλ᾽ ἢ λευκόν, εἶναι μῶ- φανερόν. καὶ ἐν παντί ἐστί τι ἕτερον ὑποκείμενον, οἷον ἐν 
το καθ᾽ ὑποκειμένου, καὶ ἕτερόν τι ὃν λευκὸν εἶναι" ἐκεῖνο ἢ ἁρμονίᾳ δίεσις, ἐν δὲ μεγέθει δάκτυλος ἢ πὺς ἥ τι τοίξτον, 
γὰρ πρότερον ἔςαι. ἀλλὰ μὴν γίγνεται πάντα ἐξ ἐναντίων ἐν δὲ ῥυθμοῖς βάσις ἢ συλλαβή" ὁμοίως δὲ καὶ ἐν βάρει 
ὡς ὑποκειμένον τινός" ἀνάγκη ἄρᾳ μάλιςα τοῖς ἐναντίοις. ςιαϑμός τις ὡρισμένος ἐςΐν. καὶ κατὼ πάντων δὲ τὸν αὐτὸν 

ρὸν 

᾿ Ν : ᾿ ς 

Ἵ. ὑσίαι αἱ καθόλου Ἐ., ὑσίαι ἢ καθόλου Τ. ἢ ἴςαι τι μὴ 615. 1] 3. πότερον γὰρ στοιχεῖον Τ᾿  ἀ. ἔσται α", 11 τε ογχ Τ. ἢ 7. τε 
σ᾽, ᾿᾿ 8. »κὶ μηδ -- 9. αὐτὸ. βῆτα οὐχ Ο᾽1". ἢ 10. γε δεκα Τ. [ α1}] καὶ σ΄. ἢ 12. οὔσας “45. ἢ 13. μὲν οπχ 46. ἢ 16. δύναμις 
σ᾽ ἢ ἐνέργεια. Ταῦ, ἢ}. 48. ὡρισμένον] ὡρισμένον ΟΡ. ἢ 20. τὸ οτα Οὐ. ἢ 21. εἰ εἰ καὶ σ᾽, ἢ 23. ἔσι 6". ἢ 24. ὡς ὁ ἐπισήμη 1}, 
29. ταύτης τῆς ὑσίας ΟΥ15. ἢ 30. δὲ] γὰρ σ᾽1ὺ. 1} 31. πάντων Τ᾿ || 3,8. τι πρότερον Ὑ. 33. τὸ δά ΚΕ. 1 37. τοῖς] ἐν τοῖς Τ. 

5. ὃ Οσ., 1.6. τέτυ Τ. καὶ ὁ Ε΄. "ἢ 10. ἐκ] καὶ ἐκ Τ᾿ 13. ἃ Τ΄ ἢ 14. τῷ ῥὸς μετὰ “445. 1} 16. τὸ ροδὶ καὶ οὐχ Ο'. "ἢ 17. 
εἰκειότερον «17, ἃ φύαιε ἐςίν οἱ Θ᾽). 1} 19. δὲ οτα Τ΄ || ἀϑὲν τότων, ΟἸηϊ5ε18 ὡς εἰπεῖν, σ.1).. 11. 22. τὸ ροπῖ καὶ οπχὰ 5.45, ἢ 27. δὲ 
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ΡΡ 



4088 ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤᾺ ΦΎΣΙΚΑ Ν. 

τρόπον, ἐν μὲν τοῖς ποιαῖς ποιόν τι, ἐν δὲ τοῖς ποσοῖς πο. ἀνώγχη τε ἑκάςου ὕλην εἶσαι τὸ δυνάμει τοῖτον, ὥςε καὶ 
σόμ τι. καὶ ἀδιαίρετον τὰ μέτρον, τὸ μὲν κατὼ τὲ εἶδος τὲ ὑσίας" τὲ δὲ πρός τι ὅτε δυνείμει ἐσία ὅτε ἐνεργείᾳ. ἀτοτω 
δὲ πρὸς τὴν αἴσθησιν, ὡς ἦκ ὄντος τινὸς τῷ ἑνὸς καϑ᾽ αὐτὸ ὄν, μᾶλλον δὲ ἀδύνατοι, τὸ ὑσίας μὴ ὑσίαν ποιεῖν ςοιχχὰρ 

σίας. καὶ τῦτο κατὰ λόγον" σημαΐει γὰρ τὸ ἂν ὅτι μέ-. καὶ πρότερον" ὥςερον γὰρ πᾶσαι αἱ κατηγορίαι. ἔτι δὲ τὰ 
τρὸν πλήθες τινός, καὶ ὁ ἀριθμὸς ὅτι πλῆθος μεμετρημένον 5. φειχεῖω ἡ κατηγορεῖται καθ᾿ ὧν ςοιχεῖα, τὸ δὲ πολὺ καὶ 
καὶ πλῆθος μέτρων. διὰ καὶ εὐχόγως ὑκ ἔς: τὸ ἐν ὠριθμός" ὀλίγον καὶ χωρὶς καὶ ὅμα κατηγορεῖται ἀριθμοῦ, καὶ τὸ 
οὐδὲ γὰρ τὸ μέτρον μέτρα, ἀλλ᾽ ἀρχὴ καὶ τὸ μέτρο καὶ μακρὶν καὶ τὸ βραχν γρωμμᾶς, καὶ ἐπίχεδόν ἐστι καὶ 
τὰ ἕν. δεῖ δὲ ἀεὶ τὸ αὐτό τι ὑπάρχειν πᾶσι τὸ μέτρεν, οδα πλατὺ καὶ στενόν. εἰ δὺ δὴ καὶ ἔςξι τι πλῆθος οὗ τὸ μὲν 
εἰ ἵππος τὸ μέτρον, ἵππους, καὶ εἰ ἄνθρωπος, ἀνϑρώχους. ἀεὶ ὀλίγοι, οἷαν ἡ δυκζς (εἰ γὰρ πολύ, τὸ ἐν ὧν ὄλέγον ἐξ), 

εἰ δ᾽ ἄνθρωπος καὶ ἵππος καὶ θεός, ζῶον ἴσως, καὶ ὁ ἀρν- 1 κἂπ πολὺ ὠὡπλῶς εἴη, οἷον ἡ δεκὼς πολύ, καὶ εἰ ταύτης 
ἐμὸς αὐτῶν ἔςαι ζῷα. εἰ δ᾽ ἄνθρωπος καὶ λευκὸν καὶ βα. μή ἐςι πλεῖον, ἃ τὰ μύρια. πῶς ὅν ἔσται ὅτως ἐξ ὀλίγαι 
δίζον, ἥκιστα μὲν ἀριθμὸς τούτων διὰ τὸ ταὐτῷ πάνθ᾽ καὶ ποελλὺ ὁ ἀριθμός; ἢ γὰρ ἄμφω ἔδει κατηγορεῖσθαι ἢ 
ὑκάρχειν καὶ ἑνὶ κατὰ τὸν ἀριθριόν, ὅμως δὲ γενῶν ὅσταε ριηδέτερον" »ῦν δὲ τὸ ἕτερον μόένοκ κατηγορεῖται. 
ἁ ἀριθμὰς ὁ τούτων, ἅ τινος ἄλλης τοιαύτης προσηγορίαφ: ᾿Απλῶς δὲ δεῖ σκοκεῖι, ἄρα δυνατὸν τὰ ἀΐλα ἰκἢ 
οἱ δὺ τὸ ἄνισον ὡς ὅν τι, τὴν δυάδα δὲ ἀόριστον ποιοῦχτες 15 στοιχείων συγκεῖσθαι; ὕλην γὰρ ἔξει" σύνθετον. δὼ τῶν 

μεγάλε καὶ μιοιρᾷ, πόρρω λίαν τῶν δοκόντων καὶ δυνατῶρ τὸ ἐκ στοιχείων. εἰ τοίνυν ἀνάγκη, ἐξ ὃ ἐστίν, εἰ καὶ ἀέ 
λέγουσιν" πάθη τε γὰρ ταῦτα καὶ συμβεβηκότω μᾶλλον ἄξι πῶν εἰ ἐγέμετο, ἐκ τούτου γίγνεσθαι, γίγνεται δὲ τᾶν 

ἢ ὑποκείμενα τοῖς ὠριθμοῖς καὶ τοῖς μεγέθεσίν ἐςι, τὸ πολὰ ἐκ τῷ δυνεμει ὄντος τοῦτα ὃ γίγνεται (οὐ γὼρ ἂν ἐγίγπτε 
καὶ ὀλίγον ἀριθμδ, καὶ μόγα καὶ μικρὸν μεγέθους, ὥσπορ ὧς τὸ ἀδυνάτου ὑδὲ ἦν), τὸ δὲ δυνωτὸν ἐνδέχεται καὶ δ᾽; 
ἄρτιον καὶ περιττόν, καὶ λεὼν καὶ τραχύ, καὶ εὐθὺ καὶ ἃ γεῖν καὶ μή, εἶ καὶ ὅτι. μάλες ο φεί ἐξτν ὁ ἀριϑμὸς  ὑτῆν 

καμπύλον. ἔτι δὲ πρὸς ταύτη τῇ ὡμαρτίῳ καὶ πρός τε ἄλλα ὕλην ἔχον, ἐνδέχοιτ᾽ ἂν μὴ εἶναι, ὥσ-περ καὶ τὸ μίω 
ἀνάγκη εἶναι τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν καὶ ὅσα τοιαῦτα" τὸ ἡμέραν ἔχον καὶ τὸ ἑποσαῦν ἔτη" εἰ δ᾽ ἕτω, καὶ τὸ τοσῦτεν 
δὲ πρός τι πάντων ἤκιςα φύσις τις ἢ ἀσία τῶν κατηγοριῶσ χρόνον ὦ μή ἐς! πέρας. οὐκ ὧν τούυν εἴη ἀΐδια, εἶπερ μὴ 
ἐςί, καὶ ὑφέρα τὰ ποίᾷ καὶ ποσῦ' καὶ πάθος τὶ τῇ ποσοῦ ἀΐδιον τὸ ἐνδεχόμενον μὴ εἶναι, καθάώπερ ἐν ἄλλοις λόγες 

τὸ πρός τι, ὥσπερ ἐλέχθη, ὠλλ' ὑχ ὅλα, εἴ τι ἔτεμον. καὶ Ὁ συνέβη πραγματευθῆναι. εἰ δ᾽ ἐςὶ τὸ λεγόμενον νῦν ἐλ» 
τῷ ὅλως κοινῷ πράς τι, καὶ τοῖς μέρεσιν αὐτῇ καὶ εἴδεσιν. θὲς καθόλε, ὅτι ὑδεμία ἐςὶν ἀἴδιος ὑσία ἐὰν μεὴ ἧ ἐνεργείᾳ, 
ἐθὲν γάρ ἐςιν ὅτε μέγα ὅτε μικρόν, ὅτε πολὺ ὅτε ὀλόγον, τὼ δὲ ςοιχεῖα ὕλη τῆς ὑσίας, ὑδεμιᾶς ὧν εἴη ἀϊδίου ὑσίας 
οὔθ᾽ ὅλως πρός τι, ὃ οὐχ ἕτερόν τι ὃν πολὺ ἢ ὀλέγον ἢ ςοιχεῖα ἐξ ὧν ἐςὶν ἐνυπαρχόντων. εἰσὶ δέ τινες οἱ δυάδα 
μέγα κὶ μικρὰν ἢ πρός τι ἐς». σημεῖον δ᾽ ὅτι ἥκιςα ὁσία μὲν ἀόριςον ποῖσι τὸ μετὰ τῷ ἑνὸς ςοιχιεῖον, τὸ δ᾽ ἄνισον 
τις καὶ ὄν τι τὸ πρός τι τὸ μόνον μὴ εἶδε γώεσιν αὐτοῦ 3) δυσχεραίνουσιν εὐλόγως διὰ τὸ συμβαίνοντα ἀδύνατα" ἐἧ 
μηδὲ φθορὰν μηδὲ κίνησιν, ὥσπερ κατὰ τὸ ποσὸν αὔξησις τοσαῦτα μόνον ἀφήρηται τῶν δυσχερῶν, ὅσα διὰ τὸ πον 
καὶ φθίσις, κατὼ τὸ ποιὸν ἀλλοίωσις, κατα τόπον φοράζ τὸ ὦνισον καὶ τὸ πρός τι ςοιχκιεὰν ἀναγκαῖα συμβαύει τὸς 
κατὰ τὴν ὑσίαν ἡ ἁπλῇ γῴεσις καὶ φθορά. ἀλλ᾽ ὁ κατὼ λόγνυσιν" ὅσα δὲ χωρὶς ταύτης τῆς δύξης, ταῦτα κακείεπ 
τὸ πρός τι" ἄνευ γὰρ τῷ κινηθῆναι ὁτὲ μὲν μεῖζον ὁτὲ δ᾽ ὑπιίρχεν. ἀνωγκαῖον, ἐαΐν τε τὸν εἰδητοκὸν ἀριθμὸν ἐξ αὐτῶν 
ἔλαττον ἢ ἴσον ἔστκι θατέρου κιρηθέντος κατὰ τὸ ποσόν. 38 ποιῶσιν, ἐάν τε τὸν μαθηματροόν. πολλὰ μὲν ἦν τὰ αἴτια 

4. μὲν δὲ 2. καὶ οχ Τ΄ ἢ 2. ἀδιαίρετον τὰρ τὸ (212, ἢ 3, ἑαυτὸ ΤΊ ἢ 5. δ οα “48. ἢ Ἐ. μέτρα] μετρεῖ Τ' ἅ 11. λινκὸς ΤΟΙ 
13. τὸν οπι Τ΄ | 14. ἄλλως ΟΡ, || 15. τι οπὰ Ε. 122. τὸ μέγα εἶναι Τ΄ 1 23. τις ἢ ὑσία οτὰ Ο"75. 1] 2Λλ. καὶ τῇ ποσῦ «45. 1 35. 
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τῆς ἐπὶ ταύτας τὰς αἰτίας ἐκτρυπῆς, μάλιςα δὲ τὸ ἀπορᾷ εἶναι χρώματα ἢ χυμὲς ἡ σχήματα" ἀριθμοὶ γὰρ ἂν καὶ 
φει ἀρχαϊκῶς, ἔδοξε γὰρ αὐτοῖς πάντ᾽ ἔσεσθαι ἣν τὼ ὄντα, ταῦτα ἤσων καὶ μονάδες. ἀλλὰ μὴν εἴ γε ταῦτ᾽ ἐπῆλθον, 
αὐτὸ τὸ ὄν, εἰ μή τις λύσει καὶ ὁμιόσε βαδυεῖται τῷ ΠΙαρ- εἶδον ἂν τὸ αἴτιον καὶ τὸ ἐν ἐκείνοις" τὸ γὰρ αὐτὸ καὶ τὸ 
μινῖδου λόγῳ “οὐ γὰρ μήποτε τοῦτο δαῆς εἶναι μυὴ ἐόντα," ἰἰνάλογον αἴτιον. αὕτη γὰρ ἡ παρέιβασις αἰτία καὶ τὸ τὸ 
ἀλλ᾽ ἀνάγκη εἶσαι τὸ μὴ ὃν δεῖξαι ὅτι ἔςι»" οὕτω γὰρ ἐκ 5 ἀντικείμενον Ἰοιτῶντας τῷ ὄντι καὶ τῷ ἑνί, ἐξ ὃ καὶ τότων 
τῷ ἵντος καὶ ἄλλον τιρὸς τὼ ὄντα ἔσεσθιω, εἰ πολλά ἐς. τὰ ὄντα, τὸ πρός τι καὶ τὸ ἄνισον ὑποθεῖναι, ὃ ὅτ᾽ ἐγαντίον 
καίτοι πρῶτον μέν, εἰ τὸ ὄν, πολλαχῶς" τὸ μὲν γὰρ ὅτι ὅτ᾽ ἀπέφασις ἐκείων, μία τε φύεις τῶν ὄντων ὥσπερ καὶ 
οὐσία σημαίνοι, τὸ δ᾽ ὕτι ποιόν, τὸ δ᾽ ὅτε ποσόν, καὶ τὸς τὸ τί καὶ τὸ ποιόν. καὶ ζατεῖν ἔδει καὶ τῦτο, πῶς πολλὰ 

ἄλλας δὴ κατηγορίας. ποδὸν ὃν τὼ ὄντα πάντα ἦν, εἰ μὰ τὰ πρός τι ἀλλ᾽ οὐχ ἦν. νῦν δὲ πῶς μὲν πολλαὶ μονάδες 
τὸ μὴ ὃν ἔς αι; πότερον αἱ ἐσίαι ἢ τὰ πθη; καὶ τὰ ἄλλα τὸ παρὰ τὸ πρῶτον ἣν ζατεῖται, κῶς δὲ πολλιὰ ἄνισα καρὰ 

δὴ ὁμοίως ἅπαντα" καὶ ἔςιαι ἐν τὸ τόδε καὶ τὸ τοιόνδε καὶ τὸ ἄνισον ὑκέτι, καίτοι χρῶνται καὶ λέγυσι μέγα μικρόν, 
τὸ τορόνδε καὶ τἄλλα ὅσα ἐν τι σημαΐει. ἀλλ᾽ ἄτοπον, πολι ὀλίγον, ἐξ ὧν οἱ ὠριθμοί, μακρὸν βραχύ, ἐξ ὧν τὸ 
μᾶλλον δὲ ἀδύνατον, τὸ μίαν φύσιν τινὰ γενομένην αἰτίαν μῆκος, πλατὺ στενόν, ἐξ ὧν τὸ ἐπίπεδον, βαθὺ τακεινόν, 
εἶναι τοῦ τοῦ ἧντος τὸ μὲν τόδε εἶναι, τὸ δὲ τοιόνδε, τὸ δὲ ἐξ ὧν οἱ ὄγκοι" καὶ ἔτι δὴ πλείω εἴδη λέγουσι τῇ πρός τι. 
τοσόνᾷε, τὸ δὲ πᾷ. ἔπειτα ἀκ ποίον μὴ ὄντος καὶ ὄντος τὰ 15 τότοις δὴ τί αἴτιον τῷ πολλὰ εἶναι; ἀνάγκη μὲν ἕν, ὥσπερ 
ἧττα; πολλαχῶς γὰρ καὶ τὸ μυὴ ἦν, ἐπειδὴ καὶ τὸ ὄν" καὶ λέγομεν, ὑποθεῖναι τὸ δυνάμει ὃν ἑκάςῳ, τὔτο δὲ προσα- 
τὸ μὲν μυὴ ἄνθρωπον σημαίνει τὸ μὴ εἶναι τοδί, τὸ δὲ μὴ πεφήνατο ὁ ταῦτα λέγων, τί τὸ δυνάμει τόδε καὶ οὐσίᾳ, 
εὐθὺ τὸ μὴ ὥκαι τειονδί, τὸ δὲ μὴ τρίπηχυ τὸ μὴ εδαι μὴ ὃν δὲ καθ᾽ αὐτό, ὅτι τὸ πρός τι, ὥσπερ εἰ εἶπε τὸ ποιόν, 
τοσονδί, ἐκ ποίου οὖν ὄντος καὶ μὴ ὄντος πολλὰ τὰ ὄντα: ὃ ὅτε δυνώμει ἐξὶ τὸ ἂν ἢ τὸ ὄν, ὕτε ἀπόφασις τῇ ἑνὸς ὑδὲ 

βυύλετι μὲν δὴ τὸ ψεῦδος καὶ ταύτην τὴν φύσιν λέγειν Ὁ τοῦ ὄντος, ἀλλ᾽ ὄν τι τῶν ἔντων. πολύ τε μᾶλλον, ὥσπερ 

τὸ ἐκ ὄν, ἐξ ἦ καὶ τῷ ὄντος πολλὰ τὰ ὄντα. διὸ καὶ ἐλές ἐλέχθη, εἰ ἐζητεῦῖτο πῶς πολλὰ τὰ ὄντα, μὴ τὰ ἐν τῇ αὐτῇ 
γιτο ὅτε δεῖ ψεῦδός τι ὑποθέσθαι, ὥσπερ καὶ οἷ γεωμέτραι κατηγορίᾳ Ὀιτεῖν, πῶς πολλαὶ ὑσίαι ἢ πολλὰ ποια, ἀλλὰ 
τὸ ποβ)αίαν εἶναι τὴν μὴ ποδιαίαν. ἀδύματον δὴ ταῦϑ' ὅτως κῶς πολλὼ τὰ ὄντα" τὼ μὲν γὰρ ὑσίκι, τὼ δὲ παίθη, τὰ 
ἔχειν. ὅτε γαὶρ οἱ γεωμέτραι ψεῦδος ὑθὲν ὑποτίθενται (ἀ γὰρ δὲ πρός τι. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων κατηγοριῶν ἔχει τινὰ 
ἐν τῷ συλλογισμῷ ἡ πρότασις), ὅτ᾽ ἐκ τῷ ὕτω μὴ ὄντος τὰ 2 καὶ ἄλλην ἐπίξασιν πῶς πολλά’ διὰ γὰρ τὸ μὴ χωρις ἃ 
ἧντα γέγνεται ἐδὲ φθείρεται" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὸ μὲν κατὰ τὰς εἶναι τῷ τὸ ὑποκείμενον πολλὰ γίγνεσθαι καὶ εἶναι ποιά 
πτώσεις μηὴ ὃν ἰσαχῶς ταῖς κατηγορίαις Ἀέγεται, παρὰ τῦτο τε πολλὰ εἶναι καὶ ποσά, καίτοι δεῖ γέ τινα εἶναι ὅλην 

δὲ τὸ ὡς ψεῦδος λέγεται τὸ μὴ ὃν καὶ τὸ κατὼ δύναμιν, ἐκ ἑκάστῳ γένει" πλὴν χωριστὴν ἀδύνωτον τῶν ὑσιῶν. ἀλλ᾽ 
τέτε ἡ γένεσίς ἐςιν, ἐκ τῷ μὴ ἀνθρώπυ δυνάμει δὲ ἀνθρώπε ἐπὶ τῶν τόδε τι ἔχει τινὰ λόγον, κῶς πολλὰ τὸ τόϑε τι, 
ὀνόρωπος, καὶ ἀκ τοῦ μὴ λευκῷ δυνείμει δὲ λευκῦ λευκόν, 30 εἰ μή τι ἔς κι καὶ τόδε τι καὶ φύσις τις τοιαύτη. αὕτη δέ 
ὁμοίως ἐξίν τε ἦν τι γίγνηται ἐάν τε πολλά. φαίνεται δὲ ἐςιν ἐκεῖθεν μᾶλλον ἡ ἀπορία, πῶς πολλαὶ ἐνεργείῳ ὑσίαι 
ἡ ὕὔύτησις πῶς πολλὼ τὸ ὃν τὸ κατὰ τὰς ἐσίας λεγόμενον" ἀλλ᾽ ὁ μία. ἀλλὰ μὴν καὶ εἰ μὴ ταὐτόν ἐς! τὸ τόδε καὶ 
ἐριθμοὶ γὰρ. καὶ μήκη καὶ σώματα τῶ γεννώμενα ἐστιν. τὸ ποσόν, ὁ λέγεται πῶς καὶ διὰ τί πολλὼ τὼ ὄντα, ἀλλὰ 
ὅτοπον δὴ τὸ ὕπως μὲν πολλὲ τὸ ὄν, τὸ τί ἐστι ζυτῆσαι, πῶς ποσὰ πολλά, ὁ γὰρ ἀριθμὸς πᾶς ποσόν τι σημαδει" 
τῶς ἃ ἢ ποιὰ ἢ ποσαΐ, μή. οὐ γὼρ δὴ ἡ δυὼς ἡ ἀόρεςος 35 καὶ αὶ μονάς, εἰ μυὴ μέτρον, ὅτι τὸ κατὰ τὸ ποσὸν ἀδιαΐ- 
εἰτία ὑδὲ τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν τῇ δύο λευκὼ ἢ πολλὰ ρετον, εἰ μὲν ἔν ἕτερον τὸ ποεὸν καὶ τὸ τί ἐςιν, ὁ λέγεται 

4. ἐπιτροπῆς Τ΄. Ἱ 3, βαδιεῖται οἵα Τ΄. Π ἀά. δαμῇ Ἐ, δυνάμει Τὶ, οὐδαμῆ 4651}. Π ἔῶντα “48, ἢ 5. ἀνάγκη σ᾽. ΠΠ εἶναι! οΤὰ 

ΤΟ οὕτω} ὄντως Ε. ΤΠ 8. τὸ δ᾽ ὅτι ποσόν εἰ 10. μὴ οἱ 11. δὲ οπι σ᾽’. {11. ἢ πάντα 15, ἢ ἅπαντα ". 1} καὶ τὸ τοσόνδε οτα σ᾽, 
τὸ οπὰ 7. ΠΤ 42. ἄλλα 6», ἢ ἔν οπὶ Ζ. [[ 14. τοῦ τοῦ] τοῦ Ὑ', καὶ τούτου καὶ ὅντος εἶναι τοῦ «45. ἢ εἶναι τόδε 575, ἢ τοιόνδε ογὰ .4Ὁ, 

15, δι τοῦ ποίσυ α". ἢ 22. δὴ σ᾽, οτὰ ἘΞ. 1] καὶ οπὶ αΡ, ΠΤ 23. τὸ] τὴν Ὑ. [ΠΟ 25. λογισμῶ σ᾽. Π| 28. τὸ δρῖθ μὴ οπλ Τ. ἢ 31. τι 

οπι Εσδ, ἢ 33. τὰ οχχ Τ΄ ||.34. δὴ τὸ] δὲ τὸ 25, δὲ καὶ σ᾿. 1] ἐστι] ἐπε σὺ, ἢ 36. αἰτία] οὐσία (5. 
3. καὶ οτλ ὅ΄. || ἐπῆλθεν Ε. ἢ ἅ. τὸ τὸ Ε,, τῦτο σ᾽, ἢ" 5. ζητῶντα Ἐ. ἢ 9. τὰ] τὸ 45, ἢ 14, ὄγκοι" ἔτι δὲ εἴδη πλείω λέγουσι 

ΤΟ 16. δυνάμενον ἱκάςω «46, ἢ 18. εἰ οτχ α'. 1 19. ὑδὲὶ] ὅτε οοἀΐοεα. {Π 21. ἐλέχθη] εἰ ἐλέχϑη καὶ (ὁ. {ζήτει τὸ σ᾽, ἐζήτει Τ' 

Α1. ἃ τῇ χὰ Οὐ. 1 26. τῷ τὸ] τό τι Τ' ἢ 31. ὅσαι Ε. ἢ 32. ὁ οπι 6". ἢ εἰ καὶ 6415, ἢ 84. ὃ γὰρ -- 1090 ἃ 1. πῶς πολλά 
στὴ Ὑ. ἢ 35, τὸ ροβῖ κατὰ οπΣ 15. 
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τὸ τί ἐςιν ἐκ τίνος οὐδὲ πῶς πολλά", εἰ δὲ ταὐτό, πολλὰς εἶναι" ὁμοίως δὲ καὶ τὼ μεγέθη τὰ μαθηματικά. δῆλον ἶν 
ὑπομένει ὁ λέγων ἐναντιώσεις. ἐπιςἤσειε δ᾽ ὧν τις τὴν σκέ- ὅτι καὶ ὁ ἐναντιούμενος λόγος τἀναντία ἐρεῖ" καὶ ὃ. ἄρτι 

ψιν καὶ περὶ τῶν ἀριθμῶν πόθεν δεῖ λαβεῖν τὴν πίστιν ὡς ἠπορήθη λυτέον τοῖς ὕτω λέγουσι, διὰ τί οὐδαμῶς ἐν τος 

εἰσώ. τῷ μὲν γὰρ ἰδέας τιθεμένῳ παρέχονταί τιν᾽ αἰτίαν ὠσθητοῖς ὑπαρχόντων τὰ πάθη ὑπάρχει αὐτῶν ἐν τοῖς αἰ 
τοῖς οὖσιν, εἶπερ ἕκαστος τῶν ἀριθμῶν ἰδέα τις, ἡ δ᾽ ἰδέα 5 σθητοῖς. εἰσὶ δέ τινες οἱ ἐκ. τοῦ πέρατα -εἶναι καὶ ἔσχατα 
τοῖς ἄλλοις αἰτία τοῦ εἶναι ὃν δή ποτε τρόπον’ ἔστω γὰρ τὴν ςιγμὴν μὲν γρωμμῆς, ταύτην δ᾽ ἐπιπέδου, τῦτο δὲ τὸ 
ὑποκείμενον. αὐτοῖς τῦτο. τῷ δὲ τῦτον μὲν τὸν τρόπον οὐκ ςερεῦ, οἴονται εἶναι ἀνάγκην τοιαύτας φύτεις εἶναι. δεῖ δὲ 
οἰομένῳ διὰ τὸ τὰς ἐνόσας δυσχερείας ὁρᾶν περὶ τὰς ἰδέας, καὶ τῦτον ὁρῶν τὸν λόγον, μὴ λίαν ἦ μαλακός. οὖὗτε γὰρ 
ὥςε διά γε ταῦτα μὴ ποιεῖν ἀριθμούς, ποιοῦντι δὲ ἀριθμὸν ὑσίαι εἰσὶ τὰ ἔσχατα ἀλλὰ μᾶλλον πάντα ταῦτα πέρατα, 
τὸν μαθηματικόν, πόθεν. τε χρὴ πιςεῦσαι ὡς ἔςι τοιοῦτος 10 ἐπεὶ καὶ τῆς βαδίσεως καὶ ὅλως κινήσεώς “ἐστί τι πέρας. 

Υ. ,ὔ Ν ν Ψ ἀριθμός, καὶ τί τοῖς ἄλλοις χρήσιμος; ἀθενὸς γὰρ ὅτε φη- 
σὶν ὁ λέγων αὐτὸν εἶνωι, ἀλλ᾽ ὡς αὐτήν τινα λέγει καθ᾽ 

τιν ΄ ᾿ Υ Ἶ λ ᾿ ν ΑῚ ν 6 ͵ αὑτὴν φύσιν ἔσαν, ἔτε φαίνεται ὧν αἴτιος" τὼ γὰρ θεωρή- 
-»""Ἤ -“ ὕ “ “. 

ματα τῶν ἀριθμητικῶν πάντα καὶ κατὰ τῶν αἰσθητῶν 
ὑπάρξει, καθώπερ ἐλέχθη. 

ΝῚ Ν 

3 Οἱ μὲν ἕν τιθέμενοι τὼς ἰδέας εἶναι καὶ ἀριθμὸς αὐτὼς 
Ν Ν Ν ὔ 

εἶναι, κατὰ τὴν ἔκθεσιν ἑκάςου παρὼ τὰ πολλὼ λαμβά- 
Ν -“᾿ -“ 

νειν, τὸ ἐν τι ἕκαστον πειρῶνταί γε λέγειν πῶς καὶ διὼ τί 
᾿ ψ Υ.-. δῚ ἐςιν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὗτε ἀναγκαῖα ἔτε δυνατὰ ταῦτα, 

τοῦτ᾽ οὖν ἔςαι τόδε τι καὶ ὁσία τις. ἀλλ᾽ ἄτοπον. οὐ μὲν 
ἀλλὰ εἰ καὶ εἰσί, τῶνδε τῶν αἰσθητῶν ἔσονται πάντα" ἐπὶ 

τύτων γὰρ ὁ λόγος εἴρηκεν. διὰ τί ἕν χωρις ἃ ἔςαι; ἔτι δὶ 
ἐπιζητήσειεν ἄν τις μὴ λίαν. εὐχερὴς ὧν περὶ μὲν τοῦ ἀρι- 

15 θμδ παντὸς καὶ τῶν μαθηματικῶν τὸ μηθὲν συμβάλλεσθαι 
᾽ ΄- Ν , ““Ἦ ΝΎ Ν ““-. "» 
ἀλλήλοις τὰ πρότερα τοῖς ὕςερον" μὴ ὄντος γὼρ τὰ, ὠριόμῇ 
λ φΦ' Ν Ψ ΟΝ Ν τ ὔ » ὑδὲν ἧττον τὼ μεγέθη ἔςαι τοῖς τὰ μαθηματικὼ μόνον εἶναι 

͵ ΝΎ « ΝΙΝ Ἁ Ω φαμώοις, «καὶ τούτων μὴ ὄντων ἡ ψυχὴ καὶ τὼ σώματα 
τὸ αἰσθητά. ὑκ ἔοικε δ᾽ ἡ φύσις ἐπεισοδιώδης ὅσα ἐκ τῶν 

ὑδὲ τὸν ἀριθμὸν διά γε ταῦτα εἶναι λεκτέον. οἱ δὲ Ἰπυθω- 20 φαινομένων, ὥσπερ μοχθηρὼ τρωγῳδία. τοῖς δὲ τὼς ἰδέας 
ὔ Ἶ ὔ γόρειοι διὰ τὸ ὁρῶν πολλὰ τῶν ἀριθμῶν πάθη ὑπάρχοντα 

,ὔ Ν τοῖς αἰσθητοῖς σώμασιν, εἶναι μὲν ἀριθμοὺς ἐποίησαν τὼ 
τιθεμένοις τοῦτο μὲν ἐκφεύγει" ποιοῦσι γὰρ τὰ μεγέθη δ 
τῆς ὕλης καὶ ὠριθμοῦ, ἐκ μὲν τῆς δυάδος τὰ μήκη, ἀὰ 

ὄντα, ὁ χωριςὺς δέ, ἀλλ᾽ ἐξ ἀριθμῶν τὰ ὄντα. διὰ τί δέ; τριάδος δ᾽ ἴσως τὰ ἐπίπεδα, ἐκ δὲ. τῆς τετράδος τὰ στερεὰ 
ὅτι τὰ πάθη τὰ τῶν ἀριθμῶν ἐν ὡρμονίῳ ὑπάρχει καὶ ἐν ἢ καὶ ἐξ ἄλλων ἀριθμῶν" διαφέρει γὰρ ὀθέν. ἀλλὼ ταῦτά 
τῷ ἀρανῷ καὶ ἐν πολλοῖς ἄλλοις. τοῖς δὲ τὸν μαθηματικὸν 25 γε πότερον ἰδέαι ἔσονται, ἢ τίς ὁ τρόκος αὐτῶν, καὶ τί συμ- 
μόνον λέγουσιν εἶναι ἀριθμὸν ὑθὲν τοίξτον ἐνδέχεται λέγειν βώλλονται τοῖς ὄσιν; ὑθὲν γάρ, ὥσπερ ὑδὲ τὰ μαθηματικά, 
κατὰ τὰς ὑποθέσεις, ἀλλ᾽ ὅτι ὧκ ἔσονται αὐτῶν αἱ ἐπιςῃ- δὲ ταῦτα συμβάλλεται. . ἀλλὰ μὴν ὑδ᾽ ὑπάρχει γε κατ᾽ 
μαι ἐλέγετο. ἡμεῖς δέ φαμεν εἶναι, καθάπερ εἴπομεν πρό- αὐτῶν ὑθὲν θεώρημα, ἐὰν ἣμή τις βέληται κινεῖν τὼ μαδη- 
τερον, καὶ δῆλον ὅτι ὁ κεχώριςαι τὰ μαθηματικά" ὁ γὰρ ματικὰ καὶ ποιεῖν ἰδίας τινὼς δόξας. ἔστι δ᾽ ὁ χαλεπὸν 
ἂν κεχωρισμένων τὰ πάθη ὑπῆρχεν ἐν τοῖς σώμασιν. οἱ 30 ὁποιασὴν ὑποθέσεις λαμβάνοντας μακραποιεῖν καὶ συνείρειν. 
μὲν ἦν Πυθαγόρειοι κατὰ μὲν τὸ τοιῶτον ὀθενὶ ἔνοχοί εἰσιν" ὅτοι μὲν ἕν ταύτῃ προσγλιχόμενοι ταῖς ἰδέαις τὰ μαθημα- 

κατὼ μέντοι τὸ ποιεῖν ἐξ ἀριθμῶν τὰ φυσικὰ σώματα, ἐκ τικὼ διαμαρτάνουσιν" οὐ δὲ πρῶτοι δύο τοὺς ὠριθμυὲς ποιή- 
μὴ ἐχόντων βάρος μηδὲ κουφότητα ἔχοντα κυφότητα καὶ σαντες, τόν τε τῶν εἰδῶν καὶ τὸν μαθηματικῶν, ἄλλον 
βάρος, ἐοίκασι περὶ ἄλλυ ὑρανᾷ λέγειν καὶ σωμάτων ἀλλ: ὑδαμῶς ὅτ᾽ εἰρήκασιν ὅτ᾽ ἔχοιεν ἂν εἰπεῖν πῶς καὶ ἐκ τίνος 
ὁ τῶν αἰσθητῶν. οἱ δὲ χωριςὃν ποίντες, ὅτι ἐπὶ τῶν αἰσθη- 35 ἔξαι ὁ μαθηματικός, ποῖῶσι γὰρ αὐτὸν μεταξὺ τῷ εἰδητιῶῦ 
τῶν οὐκ ἔσται τὰ ἀξιώματα, ἀληθὴ δὲ τὰ λεγόμενα καὶ καὶ τῷ αἰσθητῇ. εἰ μὲν γὰρ ἐκ τῇ μεγάλου καὶ μικχρῇ, ὁ 
σαίνει τὴν ψυχήν, εἶναί τε ὑπολαμβάνουσι καὶ χωριστὰ αὐτὸς ἐκείνῳ ἔςαι τῷ τῶν ἰδεῶν, ἐξ ἄλλου δέ τινος μιχρῇ 

ἁ, γὰρ οπὶ σ᾽, ἢ 5. ἡ] εἰ 6". ἢ 7. αὐτοῖς ὑποκείμενον “515. ἢ 10. τί Τ. 1 12. ὡς οἵα Ε. ΠΤ 14. ἀρ.] μαθηματοιῶν. ἀριθμῶν 1). ἵ 
18. γε οπιὶ ΤΟ᾿. || καὶ οπὶ Ε. Π 23. τὰ] δὲ τὰ Τ᾿ || 94, παθητικὰ τῶν σ᾽. ἢ ἱναρμόνια, «45. {{{:28. ἐλέγοντο Τ᾿ ἢ 31. τὸ ἀὰ 6". 1 
33. μηδὲ] οὐδὲ ΕΘΈ175. ἢ 31. τι Θλ15, 

4. τὰ μεγέθη οπχ Τ΄, || 3. λύεται Τά ᾽, ἢ 6. μὲν οχὰ σ᾽. {Π|τῷ οἵα σ᾿ὐ7ν, ἢ Ἴ. ἀνάγκη Τ΄ ἢ 9, ταῦτα πάντα ΤιΆ". Π 10. π 

οπλ Τ. [|411. ἰεὶ ΕΤ. [[ τόδε τι καὶ οτὰ σ΄. {|13. ἔςαι] ἐςιν Ε. 114. ζητήσειεν Τ' ἢ μὲν οὖν τοῦ 71". ἢ 16. ὑςέροις 63. ἢ! 11. τὲ 

Ροβὲ τοῖς οπὶ 7. 1] 18. τούτων] τῶν 7. [[ 22. ἐκ τῆς τριάδος Τ΄ 1 25, πρότερον Χ". ἢ τίς οτα. 7. ̓ ἱ 26. ὑδὲ οἵα σ᾿. || 27. κατ᾽ αὐτῷ] 

τούτων Ε. 1 80. μακρὸν ποιεῖν Ε, 1 33. ἰδεῶν Ε. ᾿Π τῶν σἈ15, ἢ μαθηματικῶν Δ᾽", ΠΠ ἄλλον ἐδαμῶς οτὰ .45, ὑδαμῶς ομι Κ. ἢ 
35. μαθηματικὸς κατ᾽ ἐκεῖνον. ποῶσι Ὑ, [{ εἰδικδ ,4Ὁ, 1} 836. ὁ -- 37. μικρ οτὰ Υ. ἢ 37. ἐκεῖνος σΆ7"ς ἃ εἰδῶν Οὐ Π, 
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καὶ μεγάλου" τὰ γὰῤ «μεγέθη ποιεῖ. εἰ δ᾽ ἕτερόν τι ἐρεῖ, ὥσπερ ἕνιοι, τὸ ἕν ἀρχήν. ἔς! δ᾽ ἡ δυσχέρεια ἃ διὰ τὸ τῇ 
- ξ. ᾧ ᾿ »"» Ἀ ᾽ν ε « 

τλείω τὰ ςοιχεῖα ἐρεῖ" καὶ εἰ ἔν τι ἑκατέρου ἡ ἀρχή, κοι- ἀρχῇ τὸ εὖ ἀποδιδόναι ὡς ὑπάρχον, ἀλλὼ διὼ τὸ τὸ ἕν 

τήν τι ἐπὶ τούτων ἔςαι τὸ ἕν. ζητητέον τε πῶς καὶ ταῦτα ἀρχὴν καὶ ἀρχὴν ὡς ςοιχεῖον καὶ τὸν. ὠριθμοὸν ἐκ τῷ ἑνός. 
πολλὼ τὸ ἦν, καὶ ἅμα τὸν ἀριθμὸν γενέσθαι ἄλλως ἢ ἔξ οἱ δὲ ποιηταὶ οἱ ἀρχαῖοι ταύτῃ ὁμοίως, ἧ βασιλεύειν καὶ 
ἑνὸς καὶ δυαδος ἀορίς.ου ἀδύνατον κατ᾽ ἐκεῖνον. πάντα δὴ 5 ἀρχειν φασὶν οὐ τοὺς πρώτους, οἷον νύκτα καὶ οὐρανὸν ἢ 
ταῦτα ἄλογα, καὶ μάχεται καὶ αὐτὼ ἑαυτοῖς καὶ τοῖς χαώος ἢ ὠκεανόν, ἀλλὰ τὸν Δία.- οὐ μὴν ἀλλὰ τούτοις 

εὐλόγοις, καὶ ἔοικεν ἐν αὐτοῖς εἶναι ὁ ἸΣιμωνίδου μακρὸς μὲν διὼ τὸ μεταβάλλειν τὸς ἄρχοντας τῶν ὄντων συμβαΐ- 
λόγος" γίγνεται γὰρ ὁ μακρὸς λόγος ὥσπερ ὁ τῶν δόλων, νει τοιαῦτα λέγειν, ἐπεὶ οἵ γε μεμιγμώοι αὐτῶν καὶ τῷ 
ὅταν μηδὲν ὑγιὲς λέγωσιν. φαίνεται δὲ καὶ αὐτὰ τὼ ςοι- μὴ μυθικῶς ἅπαντα λέγειν, οἷον Φερεκύδης καὶ ἕτεροί τινες, 

.ν Ν Ν Ν “ « ε ’ ἋΣ ’, Ἂ; “ » Υ « ,ὔ “« χε τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν βοῶν ὡς ἑλκόμενα" ἐ δύνα- 10 τὸ γεννῆσαν πρῶτον ἄριςον τιθέασι, καὶ οἱ Μάγοι, καὶ τῶν 
ταὶ γὰρ ὑδωμῶς γεννῆσαι τὸν ἀριθμὸν ὠλλ᾽ ἢ τὸν ἀφ᾽ ἑνὸς ὑςέρων δὲ σοφῶν, οἷον ᾿Εμπεδοκλῆς τε καὶ ᾿Αναξαγόρας, 
δικλασιαζόμενεν. ὥτοπον δὲ καὶ γένεσιν ποιεῖν ἀϊδίων ὄν- ὁ μὲν τὴν φιλίαν στοιχεῖον, ὁ δὲ τὸν νοῦν «ἀρχὴν ποιήσας. 

,» μᾶλλον δ᾽ “ἕν τι τῶν ὠδυνάτων. οἱ μὲν ὅν Πυθαγό- τῶν δὲ τὰς ἀκινήτους οὐσίας εἶναι λεγόντων οἱ μέν φασιν 
πίοι πότερον ὁ ποῖῶσιν ἢ ποίῶσι γένεσιν ὀὑθὲν δεῖ διστάζειν᾽' αὐτὸ τὸ ἣν τὸ ὠγαθὸν αὐτὸ εἶναι" ὑσίαν μώντοι τὸ ἐν αὐτῷ 
φανερῶς γὰρ λέγουσιν ὡς τῷ ἑνὸς συςαθώτος, εἴτ᾽ ἐξ ἐπι- 15 ᾧοντο εἶναι μάλιςα. ἡ μὲν οὖν ἀπορία αὕτη, ποτέρως δεῖ 
πέδων εἴτ᾽ ἐκ. χροιῶς εἴτ᾽ ἐκ σκέρματος εἴτ᾽ ἐξ ὧν ἀπορῦσιν λέγειν. θαυμαςὸν δ᾽ εἰ τῷ πρώτῳ καὶ ἀϊδίῳ καὶ αὐταρ- 
ἐκεῖν, εὐθὺς τὸ ἔγγιςα τοῦ ὠπείρου ὅτι εἵλκετο καὶ ἐπε- κεστάτῳ τοῦτ᾽ αὐτὸ πρῶτον οὐχ ὡς ἀγαθὸν ὑπάρχει τὸ 
ραδετο ὑπὸ τῇ πέρατος. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ κοσμοποῶσι καὶ φυ- αὔταρκες καὶ ἡ σωτηρία. ἀλλὰ μὴν ὁ δὲ ἄλλο τι ἄφθαρ- 
σικῶς βούλονται λέγειν, δίκαιον αὐτοὺς ἐξετάζειν τι περὶ τον ἢ διότι εὖ ἔχει, ἐδ᾿ αὔταρκες. ὥς τὸ μὲν φάναι τὴν 
3 ἢ “δ 7. , ν ν » ᾿ ἜΣ , 2 Ψ ᾽ ΓΝ Ν Ω φύσεως, ἐκ δὲ τὴς νῦν ἀφεῖναι μεθόδου" τὰς γὰρ ἐν τοῖς 20 ἀρχὴν τοιαύτην εἶναι εἴλογον. ὠληθὲς εἶναι. τὸ μέντοι ταύ- 
ἀκινήτοις ζητῶμεν ἀρχάς, ὥς: καὶ τῶν ἀριθμῶν τῶν τοιό- τὴν εἶναι τὸ ἕν, ἢ εἰ μὴ τοῦτο, στοιχαῖὴν τε καὶ στοιρρεῖὸν 
τὸν ἐπισκεπτέον τὴν γένεσιν. ᾿ ἀριθμῶν, ἀδύνατον" συμβαίνει γὰρ ̓πολλὴ δυσχέρεια, ἣν 
ἀ τῇ μὲν ἦν περιττῇ γένεσιν ὦ φασιν, ὡς δῆλον ὅτι τῷ ἔνιοι φεύγοντες ὠπειρήκασιν, οἱ τὸ ἕν μὲν ὁμολογῆντες ἀρ- 
ἀρτίου ὅσης γενέσεως" τὸν δ᾽ ἄρτιον πρῶτον ἐξ ἀνίσων τινὲς χὴν εἶναι πρώτην καὶ ςοιχεῖον, τῷ ἀριθμῷ δὲ τῇ μαθημα- 
κατασκευάζζεσι τὸ μεγάλε καὶ μικρᾷ ἰσασθέντων. ἀνάγκη 25 τικοῦ" ἅπασαι γὰρ αἱ μονάδες γίγνονται ὅπερ ἀγαθόν τι, 
οὖν πρότερον ὑπάρχειν τὴν ἀνισότητα αὐτοῖς τῷ ἰσασθῆναι. καὶ πολλή τις εὐπορία ἀγαθῶν. ἔτι εἰ τὰ εἴδη ὠριθμοί, τὼ 
εἰ δ᾽ ἀὲ ἦσαν ἰσασμώνα, ὑκ ὧν ἦσαν ἄνιδα πρότερον" τοῦ εἴδη πάντα ὅπερ ὠγωθόν τι. ἀλλὰ μὴν ὅτε βόλεται τιθέτω 
7 ᾽ » ’,’ ᾽ Υ λιν »» ν» ἢ Η ἿΝ “ ᾽ “ ,ὔ ᾽ γὰρ ἀεὶ ἐκ ἔςι πρότερον ὑθίν. ὥς ε φανερὸν ὅτι ὁ τῷ θεω- τις εἶναι ἰδέας. εἰ μὲν γὼρ τῶν ὠγωθῶν μόνον, ἐκ ἔσονται 

“ Γ΄ » . “᾿᾿, -“ ΕῚ ».», ε» 3 “ΑἮΘΣΌ»"ν , ν"» 
βῆσαι ἕνεκεν ποῶσι τὴν γένεσιν τῶν ἀριθμῶν. ἔχει δ᾽ ἀπο- οὐσίαι αἱ ἰδέαι" εἰ δὲ καὶ τῶν ὑσιῶν, πάντα τὼ ζῷα καὶ 
βίαν καὶ εὐποῤήσαντι ἐπιτίμησιν, πῶς ἔχει πρὸς. τὸ ἀγαθὸν ὃ τὰ φυτὰ ὠγαθὰ καὶ τὼ μετέχοντα. ταῦτά τε δὴ συμβαΐ- 
χαὶ τὸ καλὸν τὰ ςοιχεῖα καὶ αἱ ἀρχαί, ὠπορίαν μὲν ταύ- νει ὥτοπα, καὶ τὸ ἐναντίον ςοιχεῖον, εἴτε πλῆθος ὃν εἴτε τὸ 
τὴν πότερόν ἐστί τι ἐκείνων οἷον βουλόμεθα λέγειν αὐτὸ τὸ ἄνισον καὶ μέγα καὶ μικρόν, τὸ κακὸν αὐτό, διόπερ ὁ μὲν 

᾿ Ν νι Ὺ ἌΜΨ ᾽ »,1 » Ν ν»γ »" , “«“ ἑνὶ « ἐ ἃς Τ᾽... ὁ ὠγαθὸν καὶ τὸ ἄριστον, ἢ ὅ, ὠλλ᾽ ὑστερογενῆ. παρὰ μὲν ἔφευγε τὸ ἀγαθὸν προσάπτειν τῷ ἑνὶ ὡς ἀναγκαῖον ὧν, ἔπει- 
γὰρ τῶν θεολόγων ἔοικεν ὁμολογεῖσθαι τῶν νῦν τισίν, οἱ ἅ δὴ ἐξ ἐναντίων ἡ γίνεσις, τὸ κακὸν τὴν τῇ πλήθους φύσιν 
φασιν, ἀλλὼ προελθούσης τῆς τῶν ὄντων φύσεως καὶ τὸ 35 εἶναι. οἱ δὲ λέγουσι τὸ ἄνισον τὴν τῷ κακοῦ φύσιν" συμ- 
ἀγαθὸν καὶ τὸ καλὸν ἐμφαίνεσθαι. τῦτο δὲ παῦσιν εὐλα- βαίνει δὴ πατα τὰ ὄντα μετέχειν τῷ κακῦ ἔζω ἑνὸς αὐτῷ 
βούμενοι ὠληθινὴν δυσχέρειαν, ἢ συμβαίνει τοῖς λέγουσιν, τῷ ἑνός, καὶ μᾶλλον ὠκράτου, μετέχειν τὸς ἀριθμοὺς ἢ τὰ 

2. ἰρεῖ οταὰ σ᾽. ἢ ἑκατέρα Τ.  ἀ. τὸ] τὰ 41215, καὶ σ᾽, || 8. γίγνεται --- λόγος οὐχ ΤΟΣ, || 9. αὐτῶ σ᾽, 1 11. ἡ σ᾽. { 12. 
δελεσιαζόμεος 651". ἢ 14. πότερον ποιῶσιν ἢ ὁ ποιῶσι 15, 1] τὴν γένεσιν “515, 1 15, λέγουσί τινες ὡς 15. 19. δίκαιον ατλ σ᾽ εἱ τὸ 

Δ Ὁ τὼ τὸ 15. 1}: 23. φασιν εναι ὡς “515, 11 24. ἐσία Τὶ ἢ εἰσὴ εἱ 26. πρότερον οτὰ α᾽ εἴ τὸ .122. || 28. ὁ οαλ ὅσ’, 1 80. ἐχι- 

φήμησν Ἐ, πρὸς] κατὰ 6510. ἢ 33. ἀόριστον 515. 11 84. εἰ 
1. τῷ] ἐν ᾿ς, || 2. εὖ] ἣν ΤΟ». ᾿| ἀ. ἢ] ὁ 6515. ΧΗΣ ῃ 6. τὸν οτὰ 6", ἢ 8. “ἡ οἵὰ 7. ἢ τῷ μὴ] τῶν 6". 1 9. 

πάπα ἘσΊΖΕ, ἢ 14. ὕξερον ἘΕ, ἑτέρων Θ᾽. 1 12. τὴν οἷχ Θ᾽. 1 13 οἱ .24. εἶναι οἵχὰ Τ' ἢ 21. γε καὶ στοιχείων ἀριθμὸν Ο᾽1". ἢ 23. 

μὲν οτὰ Ο᾿, ΠΠ 26. ἀπορία Τ' {εἰ ογὰ «45, 1] 28. μόνων Ο515. 1] 29. οὐσίαι οτα (ἡ εἴ τὸ 25. ἢ] αἱ οπι Τ. ἢ 80. τε οτὰ Ο᾽, ἢ 82. 

καὶ μέγα} εἴτε μέγα Οὐ εἰ τὸ 26, { 33. ὡς ἀναγκαῖον ὃν οἵα Ο᾿. [Π ἐπειδὴ --- 85. εἶναι οτὰ 651". ἢΠ 85. εἶναι -- φύσιν οἵα Τ. 
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μεγέθη, καὶ τὸ κακὸν τοῦ ὠγαθοῦ χώραν εἶναι, καὶ μετός εἴθησον, ὁ δὲ τῷ ὠνίσῳ, ὡς ἣγῳ τῷ δὶ χρώμενος, ὡς ἐξ 

χεῖν καὶ ὀρέγοσθαι τοῦ φθαρτωιοῦ" φθαρτικὸν γὰρ τοῦ ἐναντίων εἴη ἀν ὁ ἀριθμός, ἔξιν ἄρα τι ἕτερον ἐξ οὗ ὑπο: 
ἐναντίου τὸ ἐναντίν. καὶ εἰ ὥσπερ ἐλέγομεν ὅτι ἡ ὕλη μώννντος καὶ θατέρε ἐςὶν ἃ γέγονεν. ὅτι τί δή ποτε τὰ μὴ 
ἐστὶ τὸ δυνάμει ἕκαστον, οἷον πυρὸς τοῦ ἐνεργείᾳ τὸ ὃν. ἄλλ᾽ ὅνα ἐξ ἐναντίων ἢ οἷς ἐςξὶν ἐναντία φϑείρεται, κῶν ἃ 
νάμει πῦρ, τὸ κακὸν ἔς αἱ αὐτὸ τὸ δυνάμει ἀγαθόν. ταῦτα ξ παντὸς ᾧ, ὁ δὲ ἀριθμὸς οὖ; περὶ τούτα γὰρ οὐθὲν λέγεται, 
δὴ κιτα συμβαίνει, τὸ μὲν ὅτι ὠρχὺὴν πᾶσαν στοιχεῖν καΐτοι καὶ ἐνυκάρχον καὶ μὴ ἐνυνάρχον φθεῴει τὸ ἐναντίω, 
ποῶσι, τὸ δ᾽ ὅτι τἀναντία ἀρχαῖς, πὸ δ᾽ ὅτι τὸ ἐν ἀρχήν, τὸ οἷον τὸ νεῖκος, τὸ μῖγμα. καΐτοι νὐκ ἔδει" οὐ γὰρ ἑκών 
δ᾽ ὅτι τὸς ἀριθμὸς τὰς πρώτας ὑνίως καὶ χωριςὡς καὶ εἶδ, γε ἱναντῴν. σὐθὲν δὲ διώρισται οὐδὲ ὁποτέρως οἱ ἀριθμοὶ 

Εἰ οὖν καὶ τὸ μὴ τιθέναι τὸ ὠγαθὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αἴτιοι τῶν οὐτιῶν καὶ τοῦ εἶναι, πότερον ὡς ὅροι, αἷσν εἰ 
καὶ τὸ τιθένωι ὕτως ἀδύνωτον, δῆλον ὅτι αἱ ἀρχαὶ ἐκ ὀρθῶς ἰὺ ςτγρμιαὶ τῶν μεγεθῶν, καὶ ὡς Ἐὄρυτος ὅταττε τίς ἀριθμὸς 
ὠποδίδονται ὑδὲ αἱ πρῶται οὐσίαι. οὐκ ὀρθῶς δ᾽ ὑπολαμ- τίρος, οἷον ὁδὲὴ μὲν ἀνθρώπου, ὁδὶ δὰ ἵππου, ὥσπερ οἷ τοὺς 
βάνει οὐδ᾽ εἴ τις παρεικάζει τὼς τοῦ ὅλου ἀρχὰς τῇ τῶν ἀὠἀριθρυὰς ὥγοντες εἰς τὰ σχήματα τρίγωνον καὶ τετράγωνον, 
ζῴων καὶ φυτῶν, ὅτι ἐξ ἀορίξων ὠτελῶν δὲ ἀεὶ τὰ τελειό- οὕτως ἀφομοιῶν ταῖς ψήφοις τὸς μορφὰς τῶν φυτῶν. ἢ 
τερα, διὸ καὶ ἐπὶ τῶν πρώτων ὕτως ἔχειν φησί, ὥςε μηδὲ ὅτι ὁ λόγος ἢ συμφωνία ἀριθμῶν, ὁμοίως δὲ καὶ ἄνϑρωπες 
ἦν τι εἶναι τὸ ἂν αὐτό, εἰσὶ γὰρ καὶ ἐνταῦθα, τέλειαι αἱ ἐξ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον; τὼ δὲ δὴ πάθη πῶς ἀριθμοί, τὸ 

᾿ἀρχαὶ ἐξ ὧν ταῦτα" ἄνθρωπος γὼρ ἄνθρωπον γεννᾷ, καὶ λευκὸν καὶ γλυκὺ καὶ τὸ θερμόν; ὅτι δὲ οὐχ, οἱ εἰριθμεὶ 
οὐκ ἔςι τὸ σπέρμιῳ πρῶτον. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ τόχον ἅμα σὐείαι ὑδὲ τῆς μορφῆς αἴτιοι, δῆλον" ὁ γὰρ λύγος ἡ ὑσία, 
τοῖς ςερεοῖς καὶ τοῖς μαθηματικοῖς ποῦσαι (ὁ μὲν γὰρ τό- ὁ δ᾽ ἀριθμὸς ὕλη. οἷν σαρκὸς ἢ ὀστοῦ ἀριθμὸς ἡ οὐσία. 
τὸς τῶν καθ᾽ ἔκαςον ἴδιος, διὸ χωρις ἃὰ τόπῳ, τὰ δὲ μα- οὕτω τρία πυρός, γῆς δὲ δύο" καὶ ὠκὶ ὁ ἀριθμὸς ὃς ἂν ἦ 
θηματικὰ ὁ πθ), καὶ τὸ εἰπεῖν μὲν ὅτι ποῦ ἔς αι, τί δέ ἐςιν ἢ τινῶν ἐςέν, ἢ πύρινος ἢ γήδος ἢ μοναδικός. ὠλλ᾽ ἡ οὐσίῳ 

ὁ τόπος, μή. ὅὄδει δὲ φοὺς λόγοντως ἐκ ςοιχείων εἶναι τὰ τὸ τοσόνδ᾽ εἶναι πρὸς τοσόνδε κατὰ τὴν μῖξιν" τῦτο δ᾽ ὑκέτι 
ὄντα καὶ τῶν ὄντων τὼ πρῶτα τοὺς ἀριθμούς, διελομώους ἀριθμὸς ἀλλὰ λόγος μίξεως ἀριϑμιῶν σωματικῶν ἢ ὁποιων- 
πῶς ἄλλο ἐξ ἄλλου ἐξίν, οὕτω λέγειν τίνα τρόπον  ὠρι- οὖν. οὔτε οὖν τῷ ποιῆσαι αἴτος ὁ ὠριθμός, οὗτε ὅλως ὁ 
θμός ἐστιν ἐκ τῶν ἀρχῶν. πότερον μίξει; ὠλλ᾽ οὔτε πᾶν ἀριθμὸς οὔτε ὁ μοναωδικός, οὔτε ὕλη οὔτε λόγος καὶ εἶδες 
μικτόν, τό τε γιγρόμενον ἕτερον, οὐκ ἔσται τε χωριστὸν τὸ 215 τῶν πρκγμάτων. ἀλλὼ μὴν οὐδ᾽ ὡς τὸ οὗ ἕνεκα. 
ἂν ἀδ᾽ ἑτέρα φύσις" οἱ δὲ βόλονται. ὠλλεὶ συνθέσει, ὥσπερ ᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν τις καὶ τί. τὸ εὖ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῶσῦ 
συλλαβήν: ἀλλὰ θέσιν τε ἀνάγμη ὑπάρχειν, καὶ χωρὶς ὁ ἀριθμῶν, τὸ ἐν ὠριθμῷ εἶναι τὴν μῖξιν, ἢ ἐν εὐλογίστῳ ἢ 
νοῶν νοήσει τὸ ὃν καὶ τὸ πλῆθος. τοῦτ᾽ οὖν ἔςαι ὁ ὠριθμός, ἐν περιττῷ, νυνὶ γὰρ οὐθὲν ὑγιεινότερον τρὶς τρία, ἂν ἢ τὲ 
μονὰς καὶ πλῆθος, ἢ τὸ ἂν καὶ ἄνισον. καὶ ἐπεὶ τὸ ἐκ τ μαλίκρατον κεκραμένον, ὠλλιὰ μᾶλλον ὠφελήσειν ἂν ἢ 
νῶν εἶναι ἕξι μὲν ὡς ἐνυπαρχόντων ἔςι δὲ ὡς οὔ, ποτέρως 30 οὐθενὶ λόγῳ ὃν ὑδαρὲς δὲ ἢ ἐν ἀριθμῷ ἄκρωτον ὄν. ἔτι εἱ 
ὁ ἀριθμός; οὕτως γὼρ ὡς ἐνυπαρχόντων οὐκ ἔστιν ἀλλ᾽ ἢ λύγοι ἐν προσθέσει ὠριθμῶν εἰσίν, οἱ τῶν μίξεων, οὐκ ἐν 
ὧν γένεσίς ἰςιν. ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ σπέρμωτος; ἀλλ᾽ οὐχ οἷδν ἀριθμοῖς, οἷεν τρία πρὸς δύο, ἀλλ᾽ οὐ τρὶς δύο. τὸ γάρ 
τε τοῦ ἀδιαιρέτου τι ἀπελθεῖν. ἀλλ᾽ ὡς ἐκ τοῦ ἐναντία μὴ αὐτὸ δεῖ γένος εἶναι ἐν ταῖς πολλαπλασιώσεσιν. ὥστε δεῖ 
ὑπομένοντος; ὠλλ᾽ ὅσα οὕτως ἐςΐ, καὶ ἐξ ἄλλυ τινός ἐς;ν μετρεῖσθαι τῷ τε Α τὸν ςοῖχον ἐφ᾽ ἦ ΑΒΤ' καὶ τῷ Δ τὸν 
ὑπομένοντος. ἐπεὶ τοίνυν τὸ ἕν ὁ μὲν τῷ πλοθει ὡς ἐναντίον 39. ΔῈΖ᾽ ὥςε τῷ αὐτῷ πάντα. οὐκοῦν ἔς αἱ πυρὸς ΒΕΤ 2, 

Ἁ, εἶναι] ὃν Τ. ἢ 3. τὸ ἐναντίον τοῦ ἱναντίου 6’. ἢ 3. ὅτι Ὁτα Τ' ἢ 8. χωρικἃὰ ΧΡ, ἢ 9. μὴ μετιαὶ 6’, ἢ 11. κἱ οτὰ Ψ. ἢ δ᾽ οαα 
σ'. Ἰ 12. τῇ] τι Ε΄ Ἰ 15. αἱ ογχὰ Τ΄ 16. ταῦτα αὐτά- ἄνθρωπος 15, 1] ἄνθρωπον οτὰ Ο᾿. Π 17. καὶ τὸν τόπον Ε. 18. καὶ οπι 

ΤΑΣ, Ἱ 19. ἕκαςα ὧν ἀΐδιος Τ. {[020. τί] τὸ Τ.' ἢ 27. τε οτχ Ε. 28. ἕξαι οὖν “δ, 1 ὁ οπι Τ᾿ ᾿| 33. ἀδιαίρετόν Τ45, ἢ 84. 
ἔφην οἵὰ ζΖ:. 

2. ἱνανείου ΟΡ 1". 1} ἡ, οἷοις Τ. 11 ἐναντία] ὑπάρχον 63. 1} κἂν --- 6. φθείρει οτχα Θ᾽. ἢ 6. καὶ μὴ ἐνπυπιίρχον οἵαὰ Ἐ. ἢ φθείρεται 12. } 
7. καίτοιγε ΤΑ 6575, 1 ἱκεω 511, ἢ 9. αἴτιον 18. ἢ πρότερον 15. ἢ ὅρος Ἑ, σωρὸ Τί οἱ ὅροι ὦΡ1᾽. ἢ νος Τ' ἵ αἱ οταὰ 145. ἴ 

13. ἀφ᾽ ὁμοίων 15. 1 14. καὶ] καὶ ὡς Τί καὶ ὁ ᾿. Ἰ 15. καὶ οτὰ 4. || 46. τὸ οὔ Τ. ἢ 17. οὐσία ΕἾ. Ἐ ἡ οτὰ Τ. ἢ 18. 4] ὁ δ᾽ 
ἘΤ.Ὶ 19. δεῖ ὡς ΤΟΙ 21. πρὸς τὸ τοσόνδε Τ΄ ἢ ἐκ ἔςν ἘΟΡ. 1 28. μίξεων “515. 1 ὃ ογὰ Τ. ἢ 33. τῷ Τ΄ [1 οὔτε ὅλως ὁ ἀριθμὸς 
οδλ Τὶ ὁ οπὶ “46. ἢ 24. ὁ] εἰ Τ' Π 27. εὐλογίστῳ ἡ Ἐ, ̓  29. ἄν οτὰ 7. ἢ 30. δὲ οἵα Ο'. ἢ 84. ἐν τοῖς ἀριθμοῖς Τ, 38. ανλλι» 
πλασιάσεσιν αὐ75, καὶ δ᾽ εἰ Τ, οτὰ 65. ἢ 84. τῷ] τό 215, ἢ ἐφ᾽ ὦ οπι 6". 35. ΔῈ οπι 6". . 
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καὶ ὕδατος ἀριθμὸς δὶς τρία. εἰ δ᾽ ἀνάγκη πάντα ἀριθμῷ μὲν τῷ διξιῷ ἐννέα συλλαβαῖς, ἐν δὲ τῷ ἀριστερῷ ὀκτώ. 
κοινωνεῖν, ἀνάγκη πολλὰ συμβαΐύειν τὰ αὐτά, καὶ ἀριθμὲν καὶ ὅτι ἴσον τὸ διάςημα ἕν τε τοῖς γράμμασιν ὠπὸ τοῦ Αὶ 
τὸν αὐτὸν τῷδε καὶ ἄλλῳ. ὧρ᾽ οὖν τοῦτ᾽ αἴτεον καὶ διὰ πρὸς τὸ Ὡ, καὶ ἀαὲ τοῦ βόμβυκος ἐπὶ τὴν ὀξυτάτην νεά- 
τοῦτό ἐςι τὸ πρᾶγμα, ἢ ἄδηλον; οἷον ἔς: τις τῶν τοῦ ἡλίς τὴν ἐν αὐλοῖς, ἧς ὁ ἀριθμὸς ἴσος τῇ οὐλομελείῳ τῷ ὑρανᾷ. 
φυρῶν ἀριθμός, καὶ πάλιν τῶν τῆς σελήνης, καὶ τῶν ζῴων 5 ὁρῶν δὲ δεῖ μὴ τοιαῦτα οὐθεὶς ὧν ἀπορήσειεν οὔτε λέγειν 
γε ἑκάςν τοῦ βία καὶ ἡλικίας" τί οὖν κωλύει ἐνίες μὲν τό- οὔθ᾽ εὑρίσκειν ἐν τοῖς ἀϊδίοις, ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς φθαρτοῖς, 

τῶν τετραγώνους εἶναι, ἐνίους δὲ κύβους καὶ ἴσους, τοὺς ἀλλ᾽ αἱ ἐν τοῖς ἀριθμοῖς φύσεις αἱ ἐπκαινούμεναι καὶ τὰ 
ἃ διπλασίος; οὐδὲν γὰρ κωλαίει, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἐν τούτοις τούτοις ἐναντία καὶ ὅλως τοὶ ἐπ τοῖς μαθήμασιν, ὡς μὲκ 
στρέφεσθαι, εἰ ἀριθμοῦ πάντα. ἐκοινώνει, ἐνμεδέχετό τε τῶ λέγουσί τινες καὶ αἴτια, ποιοῦσι τῆς φύσεως, ἔοικεν οὑτωσί 
δαφέαντα ὑπὸ τὸν αὐτὸν ὠριθριὸν πέττειν. ὥς" εἴ τισοκ ὁ 10 γε σκοπουμένοις. διαφαύγειν" καφ᾿ οὐθένα γὰρ τρόπον τῶπ 
αὐτὸς ἀριθμὸς συνεβεβήκει, ταὐτὰ ὧν ἦν ἀλλήλοις ἐκεῖμα. διωρισμένων περὶ τὰς ἀρχρὼς ὑϑὲα αὐτῶν αἷγιόν ἐς ιν. ἐκεῖνα 
τὸ αὐτὸ εἶδος ἀριθμοῦ ὄχοντιο, αἷον. ἥλιος καὶ σελήνη τὸ μώντοι πεισῦσι φανερὸν ὅτι τὸ εὖ ὑπάρχει καὶ τῆς συστοι- 
αὐτί. ἀλλὰ διὰ τί εἴτιω ταῦτα; ἑπτνὶ μὲν φωνήεντα, χᾷς ἐδ τῆς τοῦ κωλοῦ τὸ περνττόν, τὸ οὐθύ, τὸ ἴσον, αἱ 
ἑπτὰ δὲ χορδαὶ ἢ ὠρμοονίαι, ἑπτὰ δὺ αἱ πλειάδες, ἐν ἑπτὰ δυνώμως ἐνίων ἀριθμῶν" ἅμα γὰρ ὥραε καὶ ἀριδροὸς τοιοσδί" 
ἃ ὀδόντας βάλλει ἔνιαά γε, ἅπας δ' οὗ" ἑπτὼ δὲ οἱ ἐπὶ 15 καὶ τἄλλα δὴ ὅσα συνάγουσιν ὃς τῶν μαθηματοιῶν θεω- 

Θήβας. ἄρ’ οὖν ὅτε τοιοσδὶ ὁ ἀριθμὸς πέφυκεν, διὰ τοῦτο ρημάτων πάντα ταύτην ἔχει φὴν δύναμιν. διὸ καὶ ἔοικα 
ἡ ἐκεῖοι ἐγένοντο ἑντὰ ἢ ἡ πλειὸς ἑκτὰ ἀςέρων ἐς, ἢ συμπτώμασιν- ἔστι γὰρ συμβεβηκότα μέν, ἀλλ᾽ οἰκεῖα 
αἱ μὲν διὰ τὰς πύλας ἢ ἄλλον τινὰ αἰτίαν, τὴν δὲ ἡρεῖν ἀλλήλοις πάντα, ἂν δὲ τὸ ἀναάλσγον" ἐν ἑκάστῃ γὰρ τοῦ 
οὗνως ἀριθμοῦμεν; τὴν δὲ ἄρπτον γο δώδεκα, οἷ. δὲ πλείνς. ὅντος κατηγορίᾳ ἐςὶ τὸ ἀνάλογον, ὡς αὐθὺ ἐν μήκει, ὕτως 
ἐπὴ καὶ τὸ 5 Ὺ 2, συμφωνίας φασὶ» εἶναι, καὶ ὅτι ἐκεῖρα; Ὁ ἐν πλάτει τὸ ὁμαλὸν ἴσως, ἐν ἀριθμῷ τὸ περιττόν, ἐν δὲ 
τίς, καὶ ταῦτα, τρία. ὅτι δὲ. μυρία. ὧν εἶ τοκοῦτα, οὐδὲν χρόᾳ τὸ λευκόν. ὅτι σὺχ οἷ ἐν τοῖς εἴδεσιν ἀριθμοὶ αἴτιοι 
μέλει" τὸ γὰρ Τ' καὶ Ρ εἶς ἂν ἣν σημεὼν. εἰ δ᾽ ὅτε δικλώ- τῶν ἁρμονιῶν καὶ τῶν τοιούτων" διαφέρουσι γὼρ ἐκεῖνοι 
τιν τῶν ἄλλων ἔκαςον, ἄλλο δ᾽ οὗ, αἴτιον δ᾽ ὅτι τριῶν ἀλλήλων οἱ ἴσοι εἴδει" καὶ γὰρ αἱ μονάδιεο, ὥστε διί γν 

ὅτων τόπων ἣν ἐφ᾽ ἑκάςν ἐπιφέται τῷ σΐγμω, διὰ τῦτο ταῦτα εἴδη οὐ ποιητέον. τὼ μὲν οὖν συμβαίνοντα ταῦτά 
τὰ μένιν ἐστε, ὠλλ' εὐχ ὅτε αἱ συμφωνίαι τρεῖξ, ἐπεὶ25 τὰ κῶν ἔξει πλοΐω συνα χες ἔοοιε δὲ τοιμήριον εἶναι τὸ 
τλείος ων αἱ συμφωνίαι" ἐνταῦθα. δ᾽ ὑκότι δύναται. ἕμοιοε πολλὰ κακοπαθεῖ περὶ νὴν γένεσιν αὐτῶν καὶ μηθένα τρό- 
δὲ καὶ εὗτοι τοῖς ἀρχαίοις ' Ομηρυποῖς, οὗ μριρὼς ὁμοοιόφη-- πον δύνασθαι συνεῖδαι τοῦ μὴ χωρις ἃ εἶναι τιὶ μαθημα- 
τὰς ὁρῶσι, μαγάλεας δὲ πωρορῶσιν. λέγουσι δὲ τίνες ἔτ᾽; τικὼ τῶν αἰσθητῶν, ὡς ἔσιοι Χέγουσι, μηδὲ ταύτας εἶναι 
τιλλὰ τειαῦτα, οἷον αὖ τε μέσαε ἡ μὲν δννέα ἡ δὲ ὀκτώ, τὼσ ἀρχάς. : 
"αἱ τὸ ἔπος δικωςπτεί, ἰσάριθμον τούτοις" βωίνενα, δ᾽ ἐν 30 

6. μὲν τόσων ὁ. Ο. δ 10. κὐτὸν ροϑῖζ ἀριθμὸν Τὶ οτν ΟΥ, ἢ τις. ἘΞ Β 11, ταοῦτῳ ΤΟΣ, ἢ 15. οἷον -- 13. αὐτά οτὰ 6515, Π} 
4Δςι καὶ ἁρμονία Ἀ. ἢ 44, ἔοά γε δα Ἐ- ̓ὶ 16. ὅτι ον Τ' ὶ τοιόσδ 61. ̓ τέφυκεν οι Θ᾽. 1} 18. ἢ δ᾽ ἄλλον α', 1] 20. συμφωνίαν 
ἘΠῚ 25. μόλει Ε. κὶ τῷ ΕΑ". ἢ 34. ἀφ᾽ Τ' αἱ τὰ ὥϑ. 1, 25. ὅ8᾽ 41, ἢ 29. ἡ Ἀ] ἀ δὲ Τ' 

1. συλλαβὰς Τί σνλλαβαὶ ΕΘ". || 2. πράγμασιν Ε. 83. Ω] β Ο"1". 1 ἀ. ἰσότης ΕΤ 5. ἢ τῷ] τε τὸ Ε. 1 5. δε δὴ Ἐ., δεῖ 

ἃ Τ, 1 7. φύσεις ὡς αἱ Θ᾽. 11 9. οὕτω οἶγε Τ,' ἢ 10. σκοπούμενοι ΤΙ". διαφεύγει Τ. ἢ 41. ἢν «45. ἐϑὲν --- 18. ἴσον οτα Τ. 11 11. 
πνδ τ τεῦ οπὶ Ἐ. Ἰ 12. καὶ εἰ συστοιχίας οἵα ΚΕ. ̓  13. ἐςὶ] ταύτης ἐξὶ Ο515, { ἰσάριθμον Ἐ,, ἰσάώνως ἴσον ΟΥ̓, κ᾿ «αἴ καὶ 7, καὶ 

κἰ σηχὰ καὶ τά. τωόφδε Τ΄ ̓ 15. δ᾽ Τί ὃ 48. τὸ} τῷ ΕΖῚ. ἢ 24. χροίω Τα, Π 38. ἀκλώλων δῖοι ΟΗΓΙ, ἢ 23. διά ογτὰ ΑΞ 1} 24. 
τωτὼ Ἀ. ἢ 25. αννκιχϑῆ Τ΄ | 26. τάχον Τί λλααὸν Ε. ἔ 381. ανϊδεῖν. Ἐ. 
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ἩΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΈΕΙΩΝ Α. 

[Πχσὰ τέχνη καὶ πᾶσα μέθοδος, ὁμοίως δὲ πρᾶξίς τε καὶ λεσι, καὶ ποίας ἑκάστους μανθάνειν καὶ μέχρι τίνος, αὕτη 
προαίρεσις, ὠγαθῇ τινὸς ἐφίεσθαι δοκεῖ" διὸ καλῶς ὠπεφή- διατάσσει. ὁρῶμεν δὲ καὶ τὼς ἐντιμοτάτας τῶν δυνάμεων 
ναντοὸ τἀγαθόν, ὧ. πάντ᾽ ἐφίεται. διαφορὰ δέ τις φαίνεται ὑπὸ ταύτην ὅσας, οἷον στρατηγικήν, οἰκονομικήν, ῥηταροκήν. 
τῶν τελῶν τὰ μὲν γάρ εἰσιν ἐνέργειαι, τὰ δὲ παρ᾽ αὐτὼς χρωμώης δὲ ταύτης ταῖς λοιπαῖς πρακτικαῖς τῶν ἐκιστη: 
ἔργα τινά, ὧν δ᾽ εἰσὶ τέλη τινὰ παρὰ τὼς πράξεις, ἐν τύό- 5 μῶν, ἔτι δὲ νομοθετούσης τί δεῖ πράττειν καὶ τίνων ἀπέχῃ 
τοῖς βελτίω πέφυκε τῶν ἐνεργειῶν τὰ ἔργα. πολλῶν δὲ σθαι, τὸ ταύτης τέλος περιέχοι ὧν πὼ τῶν ἄλλων, ὥστε 
χράξεων οὐσῶν καὶ τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν πολλὼ γίεται τῦτ᾽ ἂν εἴη τἀνθρώπινον ἀγαθόν. εἰ γὰρ καὶ ταὐτόν ἐςιν δὶ 

καὶ τὰ τέλη" ἰατρικῆς. μὲν γὰρ ὑγίεια, ναυπηγικῆς δὲ καὶ πόλει, μεῖζόν γε καὶ τελεώτερον τὸ τῆς πόλεως Φαίιε- 
πλοῖον, ςρατηγικῆς δὲ νύφη, οἰκονομικῆς δὲ πλοῦτος. ὅσαι ται καὶ λαβεῖν καὶ σώζειν. ἀγαπητὸν μὲν γὰρ καὶ ἑὴ 
δ᾽ εἰσὶ τῶν τοιούτων ὑπὸ μίαν. τινὼ δύναμιν, καθάπερ ὑπὸ τὸ μόνῳ, κάλλιον δὲ καὶ θειότερον ἔθνει καὶ πόλεσιν. ἡ μὲν 
τὴν ἱππικὴν ἡ χαλωνοποιικὴ καὶ ὅσαι ἄλλαι τῶν ἱππικῶν ἦν μέθοδος τύτων ἐφίεται, πολιτική τις ἔσω" Ἀέγοιτο δ᾽ ἂν 

ὀργάνων εἰσίν" αὕτη δὲ καὶ πᾶσα πολεμικὴ πρᾶξις ὑπὸ ἱκανῶς, εἰ κατὼ τὴν ὑποκειμένην ὕλην δίασα φηθεΐι" τὸ γὼ 
τὴν στρατηγικήν᾽ τὸν αὐτὸν δὴ τρόκον ἄλλαι ὑφ᾽ τέ. ἀκριβὲς ὑχ; ὁμοίως ἐν ἅπασι τοῖς λόγοις ἐπιζητητέον, ὥσπῳ 
ρας᾽ ἐν ἁπάσαις δὲ τὰ τῶν ἀρχιτεκτονικῶν τέλη πάν- οὐδ᾽ ἐν τοῖς δημιουργουμέῴνοις. τὰ δὲ καλὼ καὶ τὰ δίκαια, 
των ἐστὶν αἱρετώτερα τῶν ὑπ᾽ αὐτώ" τούτων γὰρ χάριν 15 περὶ ὧν ἡ πολιτικὴ σκοκεῖται, τοφαύτην ἔχει διαφορὰν καὶ 
κἀκεῖνα διώκεται. διαφέρει δ᾽ οὐδὲν τὼς ἐνεργείας αὐτὰς πλάνην ὥςε δοκεῖν νόμῳ μόνον εἶναι, φύσει δὲ μή. - τιαύ: 

εἶναι τὼ τέλη τῶν πράξεων ἢ παρὰ ταύτας ἄλλο τι, καθά- την δὲ τινα πλάνην ἔχει καὶ τὠγαθα διὰ τὸ πολλοῖς συμς 
περ ἐπὶ τῶν λεχθεισῶν ἐπιστημῶν. εἰ δή τι τέλος ἐςξὶ τῶν βαίνειν βλώβας ὠπκ᾽ αὐτῶν" ἤδη γάρ τινές ἀπώλωτο διὰ 

πρακτῶν ὃ δὶ αὑτὸ βελόμεθα, τἄλλα δὲ διὰ τῦτο, καὶ μὴ πλοῦτον, ἕτεροι δὲ δὲ ἀνδρείαν. ἀγαπητὸν οὖν περὶ τούτων 
χάντα δὶ᾿ ἕτερον αἱρόμεθα (πρόεισι. γὰρ ὕτω γ᾽ εἰς ὠπειρον, 20 καὶ ἐκ τοιούτων λέγονταφ παχνλῶς καὶ τύπῳ τἀληθὲς ὅ- 
ὥς᾽ εἶναι κενὴν καὶ ματαίαν τὴν ὄρεξιν), δῆλον ὡς τῶτ᾽ ὧν δείκυνσθαι, καὶ περὶ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολυὲ καὶ ἐκ. τοισύτων 
εἴ τἀγαθὸν καὶ τὸ ἄριστον. ἄρ᾽ οὖν καὶ πρὸς τὸν βίον ἡ λέγοντας τοιαῦτα καὶ συμπεραίνεσθαι. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπιν 
γνῶσις αὐτοῦ μεγώλην ἔχει ῥοπήν, καὶ καθάπερ τοξόται καὶ ἀποδέχεσθαι, χρεὼν ἕκαςον τῶν λογομένων" πεκαιδιν- 
σκοπὸν ἔχοντες, μᾶλλον ὧν τυγχαΐνοιμεν τῷ δέοντος; εἰ δ᾽ μώνου γάρ ἐςιν ἐπὶ τοσῇτον τἀκριβὲς ἐπιζητεῖν καθ᾽ ἕκαςιν 
ὕτω, πειρατέον τύπῳ γε περιλαβεῖν αὐτὸ τί ποτ᾽ ἐστὶ καὶ 25 γένος, ἐφ᾽ ὅσον ἡ τῇ χράγματος φύσις ἐπιδέχεται" παρα" 
τίνος τῶν ἐπιστημῶν ἢ. δυνάμεων. δόξειε δ᾽ ὧν τῆς κυριω- πλήσιον γὰρ φαίνεται μαθηματικὰ τε πιβανολογῶντος ἀτί- 

τάτης καὶ μάλιστα ἀρχιτεκτονικῆς. τοιαύτη δ᾽ ἡ πολιτικὴ δέχεσθαι καὶ ὑνπτορικὸν ὠποδείζεις ὠκαιτεῖν. ὅκαςος δὲ κρό 
φαίνεται. τίνας γὼρ εἶναι χρεῶν τῶν ἐπιςημῶν ἐν ταῖς πό- νει καλῶς ἃ γινώσκει, καὶ τ τότων ἐςὶν ἀγαϑὺς κριτής, καθ᾽ 

Οοάϊοου ΠΡ ΚΟ ΙΓ ΝΊΟΙ. | 
4. δὲ] δὲ καὶ ΖΡ ΝΊΟΙ. Ἰ 3. τις οἵὰ Αἴ... ΠΠ ἃ. γὰρ αὐτῶν ν εἰσὶν Π)..ἢ παρὰ ταύτας οοὐν Κ,. ᾿ 6. δὴ 15. {{8. καὶ οἱ 

ΚΙΜΙΝῈ οἱ τὺ 1,75. 1} γὰρ οπχ 4750, ἢ ναυτικῆς Η5.. }ἷ 9. και 1.2. "ὶ 11. ἡ αὐἀὰ 25. 1{ χαλινοποιητικὴ 172}.53} 105, ἢ ἄλλαι 

τῶν} τῶν ἄλλων 2. 1 12. αὗται 175. 1 13. τὸν] κατὰ τὸν ἈΆ27᾿, 1} 1. δὴ 1475. 415. εἰσὶν ΣΝ. ἢ ὑφ᾽ αὑτά ἨΔΈ ΜΈΝΊΟ), ἢ 
16. κεῦα 1}. } 48. δέ 115. 1} 19. αἱρέμεθα 2}. 1 20. ὅτως εἰς ΣΗΜΉΝ5Ο5, ἢ 22. τὸ οπι 75. ἢ 23. καὶ καθάπερ] καθάπερ γὰ 

ἍΜ. οἱ τοξόται 1.5. 1 25. ηε οἵὰ 1". ἢ 21]. ἀρχιτεκτονωτάτης 115. 11 δ᾽ 4] δὲ καὶ ἡ 16, δὴ καὶ ἡ Νἧ. {Π 28. τῶν ἐσιζημῦν 
χρεὼν 1.5. 

4. μαθεῖν 75, ἢ Δ. λοιπαῖς οἵα ΚΡ, ἢ 6. τὰ] τὸ 1., 1 8. τε ΧΡΙ5, ἢ τελειότερον ΠΟ ΚΡ ΙΙ͂Ν, θειότερον 1.5. ἢ 9. γὰρ οτὰ ΤΡ. ἢ 
καὶ ροβὲ ἑὴ 275. ἢ 10. ἔθνει] καὶ ἔθνει 175. } 11. μέθοδος αὕτη τότων 775. }} 12. ἀρ] δὲ 25. }} 14. ἐν οὐχ 2. ΠΠ δημιουργημένοις 4}. 

45. τοιαύτην 1275, ἢ 17. πλάνην τινὰ ἔχει ΠΣ, τινὰ τὴν πλάνην ἔχει τς ΚΑ , τινὰ πολλὴν ἔχει διαφορὰν καὶ πλάνην ὥςε δυκεῖν ἔχειν ὉΓ ΚΙ 

ἀγαθὰ τν Αὐ. || 18. ἰξ 2... 1 20. παχυλῶς -- 22. λέγοντας οἵη 740}, ἴ 22, δὴ ΚΟΣΙῈ ἢ 23. ἴκαςα ἈΠ. 1 26. μαϑυταῖ 

καὶ γεωμέτρυ πιθανολογῶντος Ζωῦ, [1 27. δὲ] γὰρ 711. 1 28. ἀγαθὸς κριτής ἐςε ΟἹ. 



ἩΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΩΝ ΔΑ. 

ἕκαςον ὧρα ὁ πεπαιδευμένος, ἁπλῶς δ᾽ ὁ περὶ πᾶν πεκαι- 
δωμῶος. διὸ τὴς πολιτικῆς ὑκ ἔςιν οἰκεῖος ἀκροατὴς ὁ νέος" 
ἄπειρος γὰὼρ τῶν κατὰ τὸν βίον πράξεων, οἱ λόγοι δ᾽ ἐκ 
,’ , ν» »" ’, Η Ἁ ἡ τότων καὶ περὶ τότων. ἔτι δὲ τοῖς πάθεσιν ἀκολεθητικὸς ὧν 

ματαίως ἀκύσεται καὶ ἀνωφελῶς, ἐπειδὴ τὸ τέλος ἐςὶν οὐ 5 
.“ μ ἣν “ Ἱ ,»» ἣ ἀκ ᾽ὔ μ᾿ γνῶσις ἀλλὰ πρᾶξις. διαφέρει δ᾽ οὐθὲν νέος τὴν ἡλικίαν ἢ 

τὸ ἦθος νεωρός" ὁ γὰρ παρὰ τὸν χρόνον ἡ ἔλλειψις, ἀλλὼ 
διὼ τὸ κατὼ πάθος ζῶν καὶ διώκειν ἕκαςα. τοῖς γὰρ τοιά- 
τοῖς ἀνόνητος ἡ γνῶσις γίνεται, καθάπερ τοῖς ἀκρατέσιν" 

-“- Δ Ἂ- ,ὔ Ν ᾿» » ’ τοῖς δὲ κατὼ λόγον τὼς ὀρέξεις ποιουμένοις καὶ πράττουσι 10 
πολυωφελὲς ὧν εἴη τὸ περὶ τούτων εἰδέναι. καὶ περὶ μὲν 
ἀχροατῦ, καὶ πῶς ἀποδεκτέον, καὶ τί προτιϑέμεθα, πεφροι- 

μιάσϑω τοσαῦτα. 
Λέγωμεν δ᾽ ἀναλαβόντες, ἐπειδὴ πᾶσα γνῶσις καὶ 

1005 

ἐν τῷ ςαδίῳ ἀπὸ τῶν ἀθλοθετῶν ἐπὶ τὸ πέρας ἢ ἀνάπαλιν. 
ἀρκτέον μὲν οὖν ἀπὸ τῶν γνωρίμων, ταῦτα δὲ διττῶς" τὰ 
μὲν γὰρ ἡμῖν τὰ δ᾽ ἁπλῶς. ἴσως ἦν ἡμῖν γε ἀρκτέον ἀπὸ 
τῶν ἡμῖν γνωρίμων. διὸ δεῖ τοῖς ἔθεσιν ἄχθαι καλῶς τὸν 
περὶ καλῶν καὶ δικαίων καὶ ὅλως τῶν πολιτικῶν ἀκυσόμε- 
νον ἱκανῶς. ὠρχὴ γὰρ τὸ ὅτι" καὶ εἰ τοῦτο φαίνοιτο ἀρ- 
κούντως, οὐδὲν προσδεήσει τοῦ διότι. ὃ δὲ τοῦτος ἢ ἔχει ἢ 

λάβοι ὧν ἀρχὰς ῥᾳδίως. ᾧ δὲ μηδέτερον ὑπάρχει τούτων, 
ἀκουσάτω τῶν Ἡσιόδου" 

οὗτος μὲν πανάριστος ὃς αὐτὸς πάντα νοήσῃ, 
ἐσθλὸς δ᾽ αὖ κἀκεῖνος ὃς εὖ εἰπόντι πίθηται. 

ὃς δέ κε μήτ᾽ αὐτὸς νοέῃ μήτ᾽ ἄλλου ἀκούων 
ἐν θυμῷ βάλληται, ὁ δ᾽ αὖτ᾽ ἀχρήϊος ἀνήρ. 

Ἡμεῖς δὲ λέγωμεν ὅθεν παρεξέβημεν. τὸ γὰρ ἀγα- ὃ 
τρϑαίρεσις ὠγαθᾷ τινὸς ὀρέγεται, τί ἐξιν Ὦ λέγομεν τὴν πο- 5 θὸν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν οὐκ ἀλόγως ἐοίκασιν ἐκ τῶν βίων 

ΠΡῸΣ ΧΑ ’, ᾽ Ω -“ »Ἢ λιτικὴν ἐφίεσθαι καὶ τί τὸ πάντων ἀκρότατον τῶν πρακτῶν 
᾽ -“ ) 4 νι Ψ , «Ὁ Δ .«“ ’ - ἀγαθῶν. ὀνόματι μὲν ὄν σχεδὸν ὑπὸ τῶν πλείςων ὁμολο- 

γεῖται" τὴν γὰρ εὐδαιμονίαν καὶ οἱ πολλοὶ καὶ οἱ χαρίεν- 
Ν Ψ᾽ ’ Ν τες λέγυσιν, τὸ δ᾽ εὖ Τὴν καὶ τὸ εὖ πράττειν ταὐτὸν ὑπο- 

ὑπολαμβάνειν οἱ μὲν πολλοὶ καὶ φορτικώτατοι τὴν ἡ δονήν, 
διὸ καὶ τὸν βίον ἀγαπῶσι τὸν ἀπολαυςτκόν. τρεῖς γάρ εἰσι 
μάλιςα οἱ προὔχοντες, ὅ τε νῦν εἰρημένος καὶ ὁ πολιτικὸς 

καὶ τρίτος ὁ θεωρητικός, οἱ μὲν οὖν πολλοὶ παντελῶς ἀν- 
λαμβάνουσι τῷ εὐδαιμονεῖν. περὶ δὲ τῆς εὐδαιμονίας, τί 20 δραποδώδεις φαίνονται βοσκημάτων βίον προαιρούμενοι, 
ἐςιν, ὠμφισίβητοῦσι καὶ οὐχ ὁμοίως οἱ πολλοὶ τοῖς σοφοῖς 
ἀποδιδόασιν. οἱ μὲν γὰρ τῶν ἐναργῶν τι καὶ φανερῶν, οἷον 
ἡδονὴν ἢ πλοῦτον ἢ τιμήν, ἄλλοι δ᾽ ἄλλο, πολλάκις δὲ 

καὶ ὁ αὐτὸς ἅτερον" νοσήσας μὲν γὰρ ὑγίειαν, πενόμενος δὲ 

τυγχάνουσι δὲ λόγε διὰ τὸ πολλοὺς τῶν ἐν ταῖς ἐξυσίαις 
ὁμοιοπαθεῖν Ἰξαρδαναπάλῳ. οἱ δὲ χαρίεντες καὶ πρακτικοὶ 
τιμήν" τοῦ γὰρ πολιτικοῦ βίου σχεδὸν τοῦτο τέλος. φαί- 
νεται δ᾽ ἐπιπολαιότερον εἶναι τοῦ ζητουμένου" δοκεῖ γὰρ ἐν 

τλοῦτον᾽ συνειδότες δ᾽ ἑαυτοῖς ἄγνοιαν τοὺς μέγα τι καὶ 25 τοῖς τιμῶσι μᾶλλον εἶναι ἢ ἐν τῷ τιμωμένῳ, τὠγαθὸν δὲ 
ὑτὲρ αὐτὸς Ἀέγοντας θαυμάζεσιν. ἔνιοι δ᾽ ᾧοντο παρὰ τὰ 

Υ τολλὰ ταῦτα ἀγαθὰ ἄλλο τι καθ᾿ αὑτὸ εἶναι, ὃ καὶ τοῖσδὲ 
- ν» , »Ὅ. ,»» ᾽ ,ὔ - ’ νν Ξάσιν αἴτιόν ἐς! τῷ εἶναι ἀγαθά. ἁπάσας μὲν ἣν ἐξετάζειν 

τὰς δίξας μοιταιότερον ἴσως ἐστίν, ἱκανὸν δὲ τὰς μάλιστα 

οἰκεῖόν τι καὶ δυσαφαίρετον εἶναι μαντευόμεθα. ἔτι δ᾽ ἐοΐ- 
κασι τὴν τιμὴν διώκειν, ἵνα πιστεύωσιν ἑαυτοὺς ἀγαθοὺς 

εἶναι" ζητοῦσι γοῦν ὑπὸ τῶν φρονίμων τιμᾶσθαι, καὶ παρ᾽ 
Φ ,ὔ 5. δ᾿ “᾿ σν͵ κ4, Υ̓ ἕ' οἷς γιγνώσκονται, καὶ ἐπ᾽ ἀρετῇ" δῆλον οὖν ὅτι κατα γε 

ἐπιπολαζόσας ἣ δοκόσας ἔχειν. τινὰ λόγον. μὴ λανθανέτω δ᾽ 30 τούτοος ἡ ἀρετὴ κρείττων. τάχα δὲ καὶ μᾶλλον ἄν τις 

ἡμᾶς ὅτι δια φέρουσιν οἱ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν λόγοι καὶ οἱ ἐπὶ τέλος τοῦ πολιτικοῦ βίου ταύτην ὑπολάβοι. φκίνεται δὲ 
τὰς ἀρχάς. εὖ γὼρ καὶ Πλάτων ἠπόρει τῆτο καὶ ἐζήτει, πότε- ὠτελεστέρω καὶ αὕτη" δοκεῖ γὰρ ἐνδέχεσθαι καὶ καθεύδειν 
ριν ὠπὸ τῶν ἀρχῶν ἢ ἐκὶ τὰς ἀρχαῖς ἐστιν ἡ ὁδός, ὥσπερ ἔχοντα τὴν ἀρετήν, ἡ ἀπρακτεῖν διὰ βία, καὶ πρὸς τούτοις 

4. ἄ;α} μὲν ἄρα 215, τὸ 115, τΓ Κ᾿. ΠΠ ἁπλῶς -- πεπαιδευμένος ογχὰ Οὐ εἰ ρν 5. ἢ 8. πραγμάτων 1.575. ἢ 5. ἀκύεται ᾿τ 
Κὶὶ 11 οὐ ἡνῶσίς ἰςιν 1.3. ΠΠ 9. τοῖς ογὰ 1.5. Π 412. ἀκροατῶν 375. ἢ προοιμιάσθω ταῦτα ΧΡ. {|44. λέγομεν Π751.}Π10ὲ,. 1 δ᾽ δὲ καὶ 

04. ἢ 16. τὸ] τῶν 275,}} 11. ἀγαθόν Η1931505,}} 20. τίς ΟΝ, 11 23. ἡδονὴν πλοῦτον καὶ τιμήν 1... 1 24. γὰρ οτὰ 153. 1 25. αὐτοῖς 
ΜᾺ ἢ καὶ ομὰ (8. 27, εἶναι καθ᾿ αὑτὸ 1.5. ἢ τύώτοις πᾶσι τῷ εἶναι ἀγαθὰ αἴτιον ἔςιν Κι.) 1 28. τἀγαθὰ Η50}, ᾿ἰ μὲν οτχα Ο". ἢ 
31. ὑμᾶς 1.}175..}" 82. καὶ ὁ πλάτων ΚΙΙ᾽. [ 38. ἔστιν ὁδὸς ὥσπερ ἐπὶ τῶν ςαδίων ,05. ν᾿ 

2. οὖν] γὰρ Η9ΚΆ21505. ᾿Π γιωριμωτέρων 75, ἡμῖν γιωρίμων ταῦτρὸ Οὐ. Π ταῦτά --- ἡ, γνωρίμων οτὰ Οὗ, ἢ 3. γε οτα 25. ἢ ἀ. γνωριμω- 

τέρων ἡμῖν 215. Π} ἤθεσιν 2.75, ἔθνεσιν Υ Η4Ν". 1 6. γὰρ ἀρχὰ ργ ΚΡ, ἀρκεῖ γὰρ 415 εἰ οοῖν 5751} εἰ τῆδγροὸ ΚΤ . || φαίνοιτο} ἐν τούτοις 
Κι, τοῦτο ταασρο ΚΡ. " 7. ἢ οἱὰ Κ ΚΊΔ). Π ἔχοι 1.517. 8. ἄν οτὰ 1). 1} ἀρχὴν 1475. ἢ 9. τοῦ Α75, 1 40. αὐτῶ 114, Π νοέει 1", 

νῖσε, 275. κάᾷιι 27 φρασσάμενος τά κ᾽ ἔπειτα καὶ ἐς τέλος ἦσιν ἀμείνω. ἢ 11. πείθηται ΗΖΚΊΜΈΝΈΟΣ, 1 18. βάληται 1.55. {1 αὖ ΗἽΙ͂». ἢ 

11, λέγομεν Π“Ο, ἣ 16. φορτικώτεροι 275, ἢ 11. μάλιςα εἰσιν 15. 1 18. καὶ ὁγαὰ ΡΓ 75. ἢ 19. καὶ τρίτος ὃ θεωρητικός ὁπ ΡΥ 2. ἢ 

πολλοὶ καὶ ἀνδραποδώδεις φαίνονται παντελῶς 5, ἢ 22. ὁμοκαθεῖν σαρδιναπάλλωι Κ᾽. ᾿ 23. τοῦτο τὸ τέλος Π51505. ἢ 26. εἶναι οπὶ 
Τὰ Ὁ 27. τὴν τιμὴν διώκειν] ζητεῖν τὴν τιμὴν 2. }} πιςεύσωσν. ΗΟ ΚΗΜΈ1Ο:, ἢ ἦναι ἀγαθούς Κ͵ 21". ἢ 28. γοῦν} γὰρ 2,5. 29. οἷς] ὧν 

ἯΠ,} ὅτι καὶ κατά 275. }Η 31. τέλος μοδὲ βίου 15. ἢ βίου οτὰ ΗΠ“. } δὴ 2), γὰρ ρν ΚΡ, || 32. καὶ ἀπῖε καθεύδειν οπι Ψ ὁ, 
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κακοπαθεῖν καὶ ὠτυχεῖν τὰ μέγιστα." τὸν δ᾽ οὕτω ζῶντα 
οὐδὲς ἂν εὐδαιμονίτειεν, εἰ μὴ θέσιν διαφυλάττων. καὶ 
περὶ μὲν τούτων ἅλις" ἱκανῶς γὰρ καὶ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις 
εἴρηται περὶ αὐτῶν. τρίτος δ᾽ ἐστὶν ὁ θεωρητικός, περὶ οὗ 
τὴν ἐπίσκεψιν ἐν τοῖς ἑπομένοις ποιησόμεθα. ὁ δὲ χρημώ- 5 
τιςὴς βίαιός τίς ἐςιν, καὶ ὁ πλοῦτος δῆλον ὅτι οὐ τὸ ζητό- 

μάνον ὠγαθόν" χρήσιμον γὼρ καὶ ἄλλε χάριν. διὸ μῶλλον 
τὰ πρότερον λεχθέντα τέλη τις ἂν ὑπολάβοι" δὶ αὑτὰ γὰρ 
ἀγαπᾶται. φαδεται δ᾽ οὐδ᾽ ἐκεῖνα" καίτοι πολλοὶ λόγοι 
πρὸς αὐτὼ καταβέβληνται. ταῦτα μὲν οὖν ἀφείσθω. 

Τὸ δὲ καθόλε βέλτιον ἴσως ἐπισκέψασθαι καὶ διαπο- 
ρῆσαι πῶς Χέγεται, καίπερ προσάντους τῆς τοιαύτης ζητή- 
σεως γινομένης διὰ τὸ φίλους ἄνδρας εἰσαγαγεῖν τὼ εἴδη. 
δόξειε δ᾽ ἂν ἴσως βέλτιον εἶναι καὶ δεῖν ἐπὶ σωτηρίᾳ γε τῆς 

ἩΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ Α. 

ἀνθρώπῳ καὶ ἀνθρώπῳ εἷς καὶ ὁ αὐτὸς λόγος ἐστὶν ὁ τοῦ 
ἀνθρώπου. ἣ γὰρ ἄνθρωπος, οὐδὲν διοίσουσιν" εἰ δ᾽ οὕτως, 
οὐδ᾽ ἢ ἀγαθόν. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῷ ἀΐδιον εἶναι μᾶλλον 
ὠγαθὸν ἔσται, εἴπερ μηδὲ λευκότερον τὸ πολυχρόνιον τοῦ 
ἐφημέρου. πιθανώτερον δ᾽ ἐοίκασιν οἱ Πυθαγόρειοι λέγεν 
περὶ αὐτοῦ, τιθέντες ἐν τῇ τῶν ἀγαθῶν συςοιχίῳ τὸ ἕν" οἷς 
δὰ καὶ Σξπεύσιππος ἐπακολουθῆσαι δοκεῖ, ἀλλαὶ περὶ μὲν 

τούτων ἄλλος ἔςω λόγος, τοῖς δὲ λεχθεῖσιν ὠμφισβήτησίς 
τις ὑποφαίνεται διὰ τὸ μὴ περὶ παντὸς ὠγαθοῦ τοὺς λόγυς 

(0 εἰρῆσθαι, λέγεσθαι δὲ καθ᾽ ἐν εἶδυς τὰ καθ᾿ αὐτὼ διωκό- 
μενα καὶ ἀγαπώμενα, τὰ δὲ ποιητιυκὼ τότων ἢ φυλακτικά 
πως ἢ τῶν ἐναντίων "κωλυτικὰ διὰ ταῦτα λέγεσθαι καὶ 
τρόπον ἄλλον. δῆλον οὖν. ὅτι διττῶς λέγοιτ᾽ ὧν τὠγαθά, 
καὶ τὰ μὲν καθ᾽ αὑτα,, θάτερα δὲ διὰ ταῦτα. χωρίσαντες 

ὠληθείας καὶ τὰ οἰκεῖα ἀναιρεῖν, ἄλλως τε καὶ φιλοσόφυς «5 οὖν ὠπὸ τῶν ὠφελίμων τὰ καθ᾿ αὐτὰ σκεψώμεθα εἰ λέ. 
ὄντας" ἀμφοῖν γὰρ ὄντοιν φίλοιν ὅσιον προτιμᾶν τὴν ἀλή- 
θειαν. οἱ δὲ κομίσαντες τὴν δόξαν ταύτην οὐκ ἐποίωεν ἰδέας 

ἐν οἷς τὸ πρότερον καὶ τὸ ὕστερον ἔλεγον, διόπερ οὐδὲ τῶν 
ἀριθμῶν ἰδέαν κατεσκεύαζον" τὸ δ᾽ ἀγαθὸν λέγεται καὶ ἐν 
τῷ τί ἐστι καὶ ἐν τῷ ποιῷ καὶ ἐν τῷ πρός τι, τὸ δὲ καθ᾽ 
αὐτὸ καὶ ἡ ᾿ οὐσία πρότερον τῇ φύσει τοῦ πρός τι" παρα- 
φίδι γὰρ τοῦτ᾽ ἔοικε καὶ συμβεβηκότι τοῦ ὄντος, ὥς ἐκ 
ἂν εἴη κοινή τις ἐπὶ τότων, ἰδέα. ἔτι ἐπεὶ τἀγαθὸν ἰσαχῶς 
λέγεται τὶ τῷ ὄντι (αὶ γὰρ ἐν τῷ τί λέγεται, οἷα οἷον ὁ θεὸς καὶ 

γεται κατὼ μίαν ἰδέαν. καθ᾽ αὐτὰ δὲ ποῖα θεΐη τις ὧν; ἢ 
ὅσα καὶ μονούμενα διώκεται, οἷον τὸ φρονεῖν καὶ ὁρᾶν καὶ 
ἡδοναί τινες καὶ τιμαΐ; ταῦτα γὰὼρ εἰ καὶ δι ἄλλο τι δι 
κομεν, ὅμως τῶν καθ᾽ αὐτὰ ἀγαθῶν θείη τις ἄν. ἢ οὐδ᾽ 

29 ὥλλο οὐδὲν πλὴν τῆς ἰδέας; ὥστε μάταιον ἔσται τὸ εἶδος, 

εἰ δὲ καὶ ταῦτ᾽ ἐξὶ τῶν καθ᾽ αὐτά, τὸν τἀγαθοῦ Χῦγον Ὁ 
ἅπασιν αὐτοῖς τὸν αὐτὸν ἐμφαίνεσθαι δεήσει, καθώπερ ὅδ' 
χιόνι καὶ ψιμμυθίῳ τὸν τῆς λευκότητος. τιμῆς δὲ καὶ 
φρονήσεως καὶ ἡδονῆς ἕτεροι καὶ διαφέροντες οἱ λόγοι ταύτῃ 

ὁ νοῦς, μα ὦ τῷ ποιῷ αἱ ἀρεταί, καὶ ἐν τῷ ποσῷ τὸ μέ- γε ἢ ἀγαθά, οὐκ ἔστιν ὦρα τὸ ἀγαθὸν κοινόν τι κατὼ μέαν 
τρίον, καὶ ἐν τῷ πρός τι τὸ χρήσιμον, καὶ ἐν χρόνῳ καὶ- 
ρός, καὶ ἐν τόπῳ δίαιτα καὶ ἕτερα τοιαῦτα), δῆλον ὡς ὑκ 
ὧν εἴη κοινόν τι καθόλε καὶ ἦν" οὐ γὰρ ἂν ἐλέγετ᾽ ἐν πά- 
σαις ταῖς κατηγορίαις, ἀλλ᾽ ἐν μιᾷ μόνῃ. ἔτι δ᾽ ἐπεὶ τῶν 

ἰδέαν. ἀλλὰ πῶς δὴ λέγεται; οὐ γὰρ ἔοικε τοῖς γε ἀπὸ 
τύχης ὁμωνύμοις. δλλ ἄρά γε τῷ ἀφ᾽ ἑνὸς εἶναι, ἢ ' πρὸς 

ἂν ὥπαντα συνπιλεῦ, ἢ μᾶλλον κατ᾽ ἀναλογίαν; ὡς γὰρ 

ἐν σώματι ὄψις, ἐν ψυχῇ νοῦς, καὶ ἄλλο δὴ ἐν ἄλλῳ. 
κατὼ μίαν ἰδέαν μία καὶ ἐπιςήμη, καὶ τῶν ὠγαθῶν ἁπάν- ἢ ἀλλ᾽ ἴσως ταῦτα μὲν ἀφετέον τὸ νῦν" ἐξακριβὺν γὰρ ὑπὲρ 

τῶν ἣν ἂν μία τις ἐπιστήμη" νῦν δ᾽ εἰσὶ πολλαὶ καὶ τῶν 

ὑπὸ μίαν κατηγορίαν, οἷον καιροῦ ἐν πολέμῳ μὲν ςρατη- 
γική, ἐν νόσῳ δ᾽ ἰατρική, καὶ τοῦ μετρίου ἐν τροφῇ μὲν 
ἰατρική, ἐν πόνοις δὲ γυμναστική. ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις τί 

αὐτῶν ἄλλης ἄν εἴη φιλοσοφίας οἰκειότερον. ὁμοίως δὲ καὶ 
περὶ τῆς ἰδέας" εἰ γὰρ καὶ ἔςιν- ἦν τι τὸ κοινῇ κατηγορού-, 

μενον ὠγαθὸν ἢ χωριςόν τι αὐτὸ καθ' αὐτό, δῆλον ὡς οὐκ 
ἂν εἴη πρακτὸν οὐδὲ κτητὸν ἀνθρώπῳ" νῦν δὲ τοιοῦτόν τι 

ποτε καὶ βούλονται λέγειν αὐτοέκαςον, εἴπερ ἔν τε αὐτο- 35 ζητεῖται. τάχα δέ τῳ δόξειεν ὧν βέλτιον εἶναι γνωρίζειν 

8. καὶ οπὶ 6, καὶ ἐν ογὰ 1275. ἢ 5. ἰχομίνοις ΚΑ, Π 7. καὶ ογὰ 247". ἢ 8. δι᾽ καὶ δι’ 2427., ἢ 9. τοι οπι ΚΑΙ͂". ἢ 42. τειεύτε 
ομὰ Ζ᾿. "ἃ 13. εἰσάγειν 275, ἢ} 47. προκομίσαττες 75.) 18. τὸ ροβῖ καὶ οτλ 225. [Π ἐλέγομεν ΨΧ5. Π 230. ἔστι οτα ΤΆ ΚΟΔΙΡΟΣ. 
21. ἑαντὸ “05. ἢ] τοῦ πρός τι τῇ φύσει 5. 1} 23. τότοις ΚΙΙΜ᾽, 1] ἔτι δ᾽ τὴ ΗΟΚΊΜΟΟΣ. ἃ 24. ὃ στὰ 515. 25. ὃ οτὰ 1}. 1 
21. τόπῳ] τῷ που Η“05. ἢ 30. καὶ ἡ ἱπιςήμη 27". ἢ 31. ὅν] εἴη ΚΡ, 1 32. μὲν γὰρ ςρατηγική Π5Κ517505. ἢ 833. τρυφῆ Η". 1 

35. αὐτὸ ἕἵκαςον Η“1} εἰ ρν Κϑ. αὐτῶ ἀνθρώπω ττ ΚΞ, 
1. καὶ ἐν ἀνόρώύπῳ Ἀ476, ἢ ἀ. ἴςαι οτὰ Οὐ, [|πολνχρονιώτερον 1.5. 5. πυϑαγόριοι (8. ἢ 7. ἐπακολουθεῖν Ζ.8. ἢ μὲν οὖν τούτω! 

05. 1 8. ἴςαι Κ͵27).} 9. ἱπεμφαίνεται Ἀ75. " μὴ οἵα Οὐ, ἢ ἀγαθοῦ ροεὲ 10. εἰρῆσθαι ΟΣ, οἵα 1.5. ἵ 40. εἰρῆσθαι} ποιεῖσθαι ΚΟΜ' 

ἑαντὰ 0. 1} 11. φιλιτικά 275,.}} 13. τρόπον ογα ρτ 7779. τἀγαθὸν 1}, τὸ ἀγαθὸν “05. ἢ 4ἀ εἰ 15 εἱ 16. ἑαυτὰ 31“05.}} 19. ἅ 

τις “1:05. } 20. πλεῖον ΚΟ, ἢ 22, τὸν αὐτὸν οἵα 505. ᾿ ἐπιφαίνεσθαι Ηο. ἢ 23.ψιμνθίωῳ ΧῸΝ», ψιμμιθίω 275.}} 25. ἀγαθόν 1.5. } 

τι κοινὸν ,7᾿, οτὰ 25. ἢ 36. γε οπὶ ΑἈΜΠΆ. ἢ 29. ἐν ἄλλω δὲ 275. Π 30. τὰ ΚΡ, ἢ πεὶ 475. 32. καὶ οἵα ΚΙΜΉ. ἢ τὸ] καὶ ᾿ φ 

ΜΈ, ἢ κοινὸν 445, 1} 33. αὐτό τι ΚΑ19, 
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δά ἐέξι: ἐς χες τα ἐδ κῖει ἐἰ τος ἄσνπί( κα διςίς ἤ . 

ἨἩΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ Α, 
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αὐτὸ πρὸς τὰ κτητὼ καὶ πρακτὰ τῶν ὠγαθῶν" οἷον γὰρ ταύτην γὰρ αἱρόμεθα ἀεὶ δι᾽ αὑτὴν καὶ ἐδέποτε δι᾽ ἄλλο, 
ταράδεγμω τοῦτ᾽ ἔχοντες μᾶλλον εἰσόμεθα καὶ τὰ ἡμῖν τιμὴν δὲ καὶ ἡδονὴν καὶ νοῦν καὶ πῶσαν ἀρετὴν αἱρούμεθα 
ὠγαθά, κἀν εἰδῶμεν, ἐπιτευξόμεθα αὐτῶν. πιθανότητα μὲν μὲν καὶ δὲ αὐτά (μηθενὸς γὼρ ὠποβαίνοντος ἑλοίμεθ᾽ ἀν 

οὖν ἔχει τινὼ ὁ λόγος, ἔοικε δὲ ταῖς ἐπιςήμαις διαφωνεῖν" ἕκαστον αὐτῶν), αἱρούμεθα δὲ καὶ τῆς εὐδαιμονίας χάριν, 

«ὦσαι γὰρ ὠγαθοῦ τινὸς ἐφιέμεναι καὶ τὸ ἐνδεὲς ἐπιζητῶ- 5 διὰ τότων ὑπολαμβάνοντες εὐδαιμονήσειν. τὴν δ᾽ εὐδαιμο- 

μϑ σιϑν ἐαιΐκι 5 ἐ Ἄν, ἌΣ δ Σ Πα Σ : Ἴ 

ΑἿΣ 

σαι παραλείπυσι τὴν γνῶσιν αὐτοῦ. καΐτοι βοήθημα τηλι- 
κοῦτον ἅπαντας τοὺς τεχνίτας ἀγνοεῖν καὶ μηδ᾽ ἐπιζητεῖν 
οὐκ εὔλογον. ἄπορον δὲ καὶ τί ὠφεληθήσεται ὑφάντης [ 

νίαν ὑδεὶς αἱρεῖται τότων. χάριν, ἀδ᾽ ὅλως δὶ ἄλλο. φαϑε- 
ται δὲ καὶ ἐκ τῆς αὐταρκείας τὸ αὐτὸ συμβαίνειν. τὸ γὰρ 
τέλειον ἀγαθὸν αὕταρκες εἶναι δυκεῖ. τὸ δ᾽ αὔταρκες λέγο-᾿ 

᾿ τέκτων πρὸς τὴν αὑτοῦ τέχνην εἰδὼς αὐτὸ τὠγαθόν, ἢ ἶ πῶς μεν ὑκ αὐτῷ μόνῳ τῷ ζῶντι βίον μονώτην, ἀλλὰ καὶ γος, 

ἰατρικώτερος ἢ φρατηγικώτερος ἕςαι ὁ τὸ ἰδέαν αὐτὴν τε- 0 νεῦσι καὶ ἜΜΕΝ καὶ ΘΗΝ καὶ ὅλως τοῖς φδοις καὶ πο- 
βιαμώος. φαίνεται μὲν γὰρ οὐδὲ τὴν ὑγίειαν οὕτως ἐπι- λίταις, ἐπειδὴ Φύσει πολιτικὸς ἄνθρωπος, τύτων δὲ ληπτέος; 

. σκοπεῖν ὁ ἰατρός, ἀλλὼ τὴν ἀνθρώπυ, μᾶλλον δ᾽ ἴσως τὴν ὅρος τις᾽ ἐπεκτείνοντι γὼρ ἐπὶ τὺς γονεῖς καὶ τὸς ἀπογόνυς 
᾿ τοῦδε" καθ' ἕκαςον γὰρ ἰατρεύει. καὶ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ καὶ τῶν φίλων τὸς φίλυς εἰς ἄπειρον πρόεισιν. ἀλλὰ τῦτο 
τοσοῦτον εἰρήσθω. μὲν εἰσαῦθις ἐπισκεπτέον, τὸ δ᾽ αὕταρκες τίθεμεν ὃ μονό- 

5. Πάαλιν δ᾽ ἐπανέλθωμεν ἐπὶ τὸ ζητούμενον ἀγαθόν, τί 15 μενον αἱρετὸν ποιεῖ τὸν βίον καὶ μηδενὸς ἐνδεᾶ" τοιοῦτον δὲ 
ποτ᾽ ἂν εἴη. φαίνεται μὲν γὰρ ἄλλο ἐν ἄλλῃ πράξει καὶ 
τέχνῃ" ἄλλο γὰρ ἐν ἰατρικῇ καὶ ςρατηγικῇ καὶ ταῖς λοιπαῖς 
ἑμοίως, τί οὖν ἑκάστης τἀγαθόν; ἢ οὗ χάριν τὰ λοιπὰ 
τράττεται; τοῦτο δ᾽ ἐν ἰατρικῇ μὲν ὑγίεια, ἐν στρατηγικῇ 

τὴν εὐδαιμονίαν οἰόμεθα εἶναι. ἔτι δὲ πάντων αἱρετωτώτην 
μὴ συναριθμεμένην, συναριθμεμένην δὲ δῆλον ὡς αἱρετωτέ- 
ραν μετὰ τῷ ἐλαχίςε τῶν ἀγαθῶν" ὑπεροχὴ γὰρ ἀγαθῶν 
γίνεται τὸ προστιθέμενον, ἀγαθῶν δὲ τὸ μεῖζον αἱρετώτερον 

δὲ νίκη, ἐν οἰκοδομικῇ δ᾽ οἰκία, ἐν ἄλλῳ δ᾽ ἄλλο, ἐν Ὁ ἀεί, τέλειον δή τι φαίεται καὶ αὔταρκες ἡ εὐδαιμονία, 
ἁτάσῃ δὲ πράξει καὶ προαιρέσει τὸ τέλος" τότε γὰρ ἕνεκα 
τὰ λοιπὰ πρώττεσι πάντες. ὥς᾽ εἴ τι τῶν πρακτῶν ἁπάν- 

τῶν πρακτῶν ἧσα τέλος. 
᾿Αλλ᾽ ἴσως τὴν μὲν εὐδαιμονίαν τὸ ἄριςον λέγειν ὁμο- 6 

"τῶν ἐςὶ τέλος, τῦτ᾽ ὧν εἴη τὸ πρακτὸν ὠγαθόν, εἰ δὲ πλείω, λογόμενόν τι φαίνεται, ποθεῖται δ᾽ ἐναργέστερον τί ἐςτν ἔτι 
ταῦτα. μεταβαίνων δὴ ὁ λόγος εἰς ταὐτὸν ἀφῖκται. τῦτο λεχθῆναι. τάχα δὴ γένοιτ᾽ ὧν τοῦτ᾽, εἰ ληφθείη τὸ ἔργον 
δ᾽ ἔτι μᾶλλον διασαφῆσαι πειρατέον. ἐπεὶ δὲ πλείω φαΐ. γ5 τοῦ ἀνθρώπυ. ὥσπερ γὰρ αὐλητῇ καὶ ὠγαλματοκοιῷ καὶ 
νεται τὰ τέλη, τούτων δ᾽ αἱρούμεθα τινα δι᾽ ἕτερα, οἷον 
πλοῦτον αὐλοὺς καὶ ὅλως τὰ ὄργανα, δῆλον ὡς οὐκ ἔς! 

τάντα τέλεια" τὸ δ᾽ ἄριστον τέλειόν τι φαίνεται. ὥστ᾽ εἰ 
μώ ἐστιν ἕν τι μόνον τέλειον, τοῦτ᾽ ἀν εἴη τὸ ζητούμενον, 

παντὶ τεχνίτῃ, καὶ ὅλως ὧν ἐστὶν ἔργον τι καὶ πρᾶξις, ἐν 
τῷ ἔργῳ δοκεῖ τἀγαθὸν εἶναι καὶ τὸ εὖ, ὕτω δόξειεν ὧν καὶ 
ἀνθρώπῳ, εἴπερ ἔςι τι ἔργον αὐτῷ, πότερον ὄν τέιτονος μὲν 
καὶ σκυτέως ἐςὶν ἔργα τινὰ καὶ πράξεις, ἀνθρώπε δ᾽ οὐδέν 

εἰ δὲ πλείω, τὸ τελειότατον τούτων. τελειότερον δὲ λέγο- Ὁ ἐςιν, ἀλλ᾽ ὠργὸν πέφυκεν; ἢ καθάπερ ὀφθαλμῆ καὶ χει- 

μὲν τὸ καθ᾽ αὐτὸ διωκτὸν τοῦ δι’ ἕτερον καὶ τὸ μηδέποτε 
, δ’ ἄλλο αἱρετὸν τῶν καὶ καθ᾽ αὑτὰ καὶ διὰ τοῦθ᾽ αἱρετῶν, 
καὶ ἁπλῶς δὴ τέλειον τὸ καθ᾽ αὐτὸ αἱρετὸν ἀεὶ καὶ μηδέ- 
ποτε δ ἄλλο. τοίῶτον δ᾽ ἡ εὐδαιμονία μάλις᾽ εἶναι δοκεῖ" 

ρὸς καὶ ποδὸς καὶ ὅλως ἑκάστου τῶν μορίων φαννεταί τι 
ἔργον, οὕτω καὶ ἀνθρώπου παρὰ πάντα ταῦτα ᾿θείη τις ἂν 
ἔργον τι; τί ἦν δὴ τῦτ᾽ ἀν εἴη ποτέ; τὸ μὲν γὰρ Ὧν κοινὸν 
εἶναι φαίνεται καὶ τοῖς φυτοῖς, ζητεῖται δὲ τὸ ἴδιον. ὠφο- 

Ὡ. οἰσόμεθα 71405,.} 3. ἔπιτευξώμεθα 7202. ἢ Ἢ, τινὰ ἔχει ΚΟΙΜῸ, Ἰ 6. καὶ τὸ 475, 1 Ἵ. τοὺς τεχνίτας ἅπαντας ΚΙΙ͂", 1 9. 

τὸ αὐτοαγαϑὸν 175, τὸ αὐτὸ τοῦτο ἀγαθόν ΚΈ, ἢ 10. ἢ ςρατηγικώτερος οἵα 141". 1 12. τἀνθρώπν 175..}} 16. ἄλλῃ] ἄλλη καὶ ἄλλη 1.1 
41. ἄλλη 705. ἢ 18. ἑκάστη Οὐ, ΠΠ 19. μὲν οτὰ Οὐ, ἢ 21. τὸ οπὶ “7903. "ὶ τέλειον 47}, ἃ 22. πράσσνσι ΨΚ. Π ἅπαντες Δ". ἢ 

2ή.. ταὐτὸν] τοῦτο 7), 1} 26. ἕτερον ΚΑ ΠῚ. ἢ 30. τελειότερον 575, "ἡ 31. ἑαυτὸ “0. ἢ 32. καὶ ροβὶ τῶν οτὰ Οὁ. ἢ διὰ τοῦθ᾽} δι᾽ 
αὐτὰ Κ᾿. 11 834. δ δὴ 1. ἢ εἶναι μάλιςα :, 

3. καὶ οχαὰ .Η75. ἢ αὑτὴν ΠῚ, ἢ 5. τὴν εὐδαιμονίαν δ᾽ ΚΊ, ἢ 8. δ᾽ γὰρ ΟΣ, ΠΠ 10. γυναιξὶ ΚΑῚ ἢ 44. πολιτικὸν 5503, πολι- 
τοὺς ὃ ἈΠ5, ΠΠ 18. τὸς φίλνς τῶν φίλων 1.5. }} 44. ἰσαῦθις 5. ἢ τιθέμενον με ΚΡ. Π 15. αἱρετὸν] ἄρκιον καὶ αἱρετὸν 5151}, αἱρετὸν καὶ 
ἄρκιον 4445,.}ν υϑδὴ 175. 1 11. αἸτοτοσα συναριβμυμένην οτὰ 1.3. ἢ αἱρετωτέραν μετὰ τῇ ἐλαχίςν} ἰλαχιςυτέραν 575. Π 18. ἀγαθοῦ Οὐ, τῶν 
ἀγαθῶν Μ5.}} 49. ἀγαθὸν 275. 1 20. καὶ αὕταρκες φφύεται Οὐ. ἢ ἢ ογαὰ 25. ἵ 24. τῶν] πάντων τῶν 25. 1 22. μὲν οἵα 25. [[ 28. ποθεῖ 
Κι ἢ δ] δὲ καὶ 142. ΠΠ ἔτι οὰ 05. ἢ 24. δὲ 21, ἢ 26. τι καὶ] τι ἡ 145. ΠΠϊ 28. ἔργον τι 2.505, ἢ 80. ποδὸς καὶ χειρὸς ΚῬ, ἢ 82. 

καὶ τοῦ ἀνθρώπου Οὐ, || ταῦτα αὐτο πάντα ΠῖδΟΣ, οσὰ Ζ5. 
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ριστέον ἄρα, τὴν θρεπτικὴν καὶ αὐξητικὴν ζωήν. ἑπομένη δὲ ἐν ὥπασιν ὁμοίως, ἀλλ᾽ ἱκανὸν ἔν τισι τὸ ὅτι δειχθῆναι χα- 
αἰσθητική τις ἂν εἴη, φαίνεται δὲ καὶ αὕτη κοινὴ καὶ ἵππῳ λῶς, οἷον καὶ περὶ τὰς ἀρχάς" τὸ δ᾽ ὅτι πρῶτον καὶ ἀρχή. 

καὶ βοὶ καὶ παντὶ ζῴῳ. λείπεται δὴ πρακτική τις τῇ λό- τῶν ἀρχῶν δ᾽ αἱ μὲν ἐπαγωγῇ ϑεωροῦνται, αἱ δ᾽ αἰσθήσει, 
γον ἔχοντος. τότε δὲ τὸ μὲν ὡς ἐπιπειθὲς λόγῳ, τὸ δ᾽ ὡς αἱ δ᾽ ἐθισμῷ τινί, καὶ ἄλλαι δ᾽ ἄλλως. μετιέναι δὲ πειρα- 
ἔχον καὶ διανοούμενον. διττῶς δὲ καὶ ταύτης λεγομώης 5 τέον ἑκάστας ἢ πεφύκασιν, καὶ σπουδαστέον ὅπως ὁρισθῶσι 
τὴν κατ᾽ ἐνέργειαν θετέον" κυριώτερον γὰρ αὕτη δοκεῖ λέγε- καλῶς" μεγάλην γὰρ ἔχεσι ῥοπὴν πρὸς τὰ ἑπόμενα. δικεῖ 
σθαι. εἰ δ᾽ ἐςὶν ἔργον ἀνθρώπε ψυχῆς ἐνέργεια κατὰ λόγον γὰρ πλεῖον ἢ ἥμισυ παντὸς εἶναι ἡ ἀρχή, καὶ πολλὰ συμ- 
ἢ μὴ ἄνευ λόγου, τὸ δ᾽ αὐτό φαμεν ἔργον εἶναι τῷ γίει φανῇ γίνεσθαι δι᾽ αὐτῆς τῶν ζητουμένων. 

Σκεπτέον δὴ περὶ αὐτῆς ὁ μόνον ἐκ τῷ συμπεράσμα-8ϑ 

ριςῦ, καὶ ἁπλῶς δὴ τετ᾽ ἐπὶ πάντων, προςιϑεμένης τῆς κατ᾽ (0 τος καὶ ἐξ ὧν ὁ λόγος, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν λεγομένων τερὶ 
ἀρετὴν ὑπεροχῆς πρὸς τὸ ἔργον" κιθαριςῷ μὲν γὰρ τὸ κιθα- αὐτῆς" τῷ μὲν γὰρ ἀληθεῖ πάντα συνάδει τὰ ὑπάρχοντα, 
ρίζειν, σποεδαΐε δὲ τὸ εὖ" εἰ δ᾽ οὕτως, ἀνθρώπου δὲ τίθεμεν τῷ δὲ ψευδεῖ ταχὺ διαφωνεῖ τἀληθές. νενεμημένων δὴ τῶν 
ἔργον ζωήν τινα, ταύτην δὲ ψυχῆς ἐνέργειαν καὶ πράξεις ἀγαθῶν τριχῇ, καὶ τῶν μὲν ἐκτὸς λεγομένων τῶν δὲ πεὶ 
μετὼ λόγου, σπεδαίᾳ δ᾽ ἀνδρὸς εὖ ταῦτα καὶ καλῶς, ἔκα- ψυχὴν καὶ σῶμα, τὰ περὶ ψυχὴν κυριώτατα λέγομεν καὶ 

ςον δ᾽ εὖ κατὰ τὴν οἰκείαν ἀρετὴν ὠποτελεῖται" εἰ δ᾽ ὅτω, ι« μάλιστα ἀγαθά. τὰς δὲ πράξεις καὶ τὰς ἐνεργείας τὰς 
τὸ ἀνθρώπινον ὠγαθὸν ψυχῆς ἐνέργεια γίνεται κατ᾽ ἀρετήν, ψυχικὼς περὶ ψυχὴν τίθεμεν. ὥςε καλῶς ὧν λέγοιτο κατά 
εἰ δὲ πλείους αἱ ὠρεταί, κατὰ τὴν ἀρίςην καὶ τελειοτάτην. γε ταύτην τὴν δόξαν παλαιὰν ἦσαν καὶ ὁμολογυμίην ὑτὸ 
ἔτι δ᾽ ἐν βίῳ τελείῳ. μία γὰρ χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ, οὐδὲ τῶν φιλοσοφόντων. ὀρθῶς δὲ καὶ ὅτι πράξεις τινὲς λέγον- 

μία ἡμέρα" ὕτω δὲ ἐδὲ μακάριον καὶ εὐδαίμονα μία ἡμέρα ται καὶ ἐνέργειαι τὸ τέλος" ὕτω γὼρ τῶν περὶ ψυχὴν ὠγα- 
οὐδ᾽ ὀλίγος χρόνος. περιγεγράφθω μὲν ὄν τὠγαθὸν ταύτῃ" 29 θῶν γίνεται, καὶ ὁ τῶν ἐκτός, συνῴδει δὲ τῷ λόγῳ καὶ τὴ 

τῦδε καὶ τῦδε σπεδαΐία, ὥσπερ κιθαριςῦ καὶ σπυδαία κιθα»- 

Ἴδεῖ γὰρ ἴσως ὑποτυπῶσαι πρῶτον, εἶθ᾽ ὕςερον ἀναγράψαι. 

δόξειε δ᾽ ἂν παντὸς εἶναι προαγαγεῖν καὶ διαρθρῶσαι τὰ 
καλῶς ἔχοντα τῇ περιγραφῇ, καὶ ὁ χρόνος τῶν τοιούτων 
εὑρετὴς ἢ συνεργὸς ἀγαθὸς εἶναι. ὅθεν καὶ τῶν τεχνῶν ᾽γε- 

εὖ Ὅν καὶ τὸ εὖ πράττειν τὸν εὐδαίμονα " σχεδὸν γὰρ εὐζωΐα 

τις εἴρηται καὶ εὐπραξία. φαίνεται δὲ καὶ τὼ ἐπιζητέμενοϑ 
- περὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἅπανθ᾽ ὑπάρχειν τῷ λεχθέτι. τοῖς μὴν 
γὰρ ἀρετή, τοῖς δὲ φρόνησις, ἄλλοις δὲ σοφία τις εἶναι δο- 

γόνασιν αἱ ἐπιδόσεις" παντὸς γὰρ προσθεῖναι τὸ ἐλλεῖπον. γ5 κεῖ, τοῖς δὲ ταῦτα ἢ τύτων τι μεθ' ἡδονῆς ἢ ὑκ ἄνευ ἡδονῆξ᾽ 
μεμνῆσθαι δὲ καὶ τῶν προειρημένων χρή, καὶ τὴν ὠὠκρίβειαν 

λε ’ ᾽ 4 ᾿ - Η Ἔτι. δἰ ἢ Ν Ν 
μὴ ὁμοίως ἐν ἅπασιν ἐπιζητεῖν, ἀλλ᾽ ἐν ἑκάςοις κατὰ τὴν 
ς ’, 4 32. Δ “«“ δινον Σ ,ν .“» 
ὑποκειμένην ὕλην καὶ ἐπὶ. τοσῦτον ἐφ᾽ ὅσον οἰκεῖον τῇ με- 

θόδῳ. καὶ γὰρ τέκτων καὶ γεωμέτρης διαφερόντως ἐπιζη- 

ὁ δὲ τί ἐστιν ἢ ποῖόν τι" θεατὴς γὰρ τἀληθοῦς. τὸν αὐτὸν 
τῶ τοκυν τος, πρὶ 

δὴ τρόπον καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ποιητέον, ὅπως μὴ τὰ πάρεργα 

τῶν ἔργων πλείω γίγνηται. ἐκ ἀπαιτητέον δ᾽ ἐδὲ τὴν αἰτίαν 

ἕτεροι δὲ καὶ τὴν ἐκτὸς εὐετηρίαν συμπαραλαμβάννσι. τέ- 

των δὲ τὰ μὲν πολλοὶ καὶ παλαιοὶ λέγουσιν, τὰ δὲ ὀλίγοι 

καὶ ἔνδοξοι ἄνδρες" ὑδετέρες δὲ τότων εὔλογον διαμαρτάνειν 
τοῖς ὅλοις, ἀλλ᾽ ἕν γέ τι ἢ καὶ τὰ πλεῖςῳ κατορθοῦν. τοῖς 

τῦσι τὴν ὀρθήν" ὗ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ὅσον χρησίμη πρὸς τὸ ἔργον, 30 μὲν οὖν λέγουσι τὴν ἀρετὴν ἢ ἀρετήν τινα συνῳδός ἐστιν ὁ 

λόγος" ταύτης γάρ ἐστιν ἡ κατ᾽ αὐτὴν ἐνέργεια. διαφέρει 
δὲ ἴσως ὁ μικρὸν ἂν κτήσει ἢ χρήσει τὸ ἄριςον ὑπολαμβέ- 
νειν καὶ ἐν ἕξει ἢ ἐνεργείῳ. τὴν μὲν γὰρ ἔξιν ἐνδέχεται 

1. καὶ τὴν αὐξητικὴν ΑΡ, {Πδὲ] γὰρ 475. 2. αὐτὴ Κ6. {Π βὲ καὶ ἵππω 15. ἢ 8. δὲ ΑΠ,ΜΠΡ. ἢ 6. κυριωτέρα 1.5. 1] 9. καὶ τῦδι] χὰ 

τῦδε τὸ 475. 11 10. κατὰ τὴν ἀρετὴν Αὐ, Π 141. γὰρ οπὶ 25. ΠΠ τὸ οτὰ ΧΆ. ἢ 13. τινα] τινα κατ᾽, ἀρετὴν 227. ΠΠ καὶ -- 16. ἐνέργεια οπι 

Ργ ΚΑ. {{-:18. πρᾶξιν ἍΠ ΟΣ. ᾿ 15. ἐπιτελεῖται 25. 17. αἱ οτὰ .Μ75. ἢ 18. δ᾽ δὲ καὶ Ο᾽. || 19. δὴ Ο, δὲ καὶ 1775. 1 ὠδαείμσιε 

καὶ μακάριον Ζὸ, Π[Π20. οὔτ᾽ Οὐ. 21. πρότερον 775. 1} ἀναγράφειν ΗΛΠΠ605. ᾿ 22. προσαγαγεῖν 75. 1}} 25. αἱ αἀὰ ΤΣ, ᾿ 28. οἰκεῖα 

ΜΡ. 1 31. ὁποῖόν 7,). Ἶς τι οὐὰ Τό. || 32.. δὲ 775. }} 33. γένηται 222. }} ὑδὰ οἷα ΟἍ. 

8. δ᾽ ἀρχῶν 275. ἢ] ἀ. καὶ οπι 272, 1] 5. ἑκάστης Αζὸ, ἢ διορισϑῶσι Κι. ΠΠ ΕἼ. γὰρ] οὖν ΠΣ 57Ὲ0:. ἢ πλείων 1.3. ἢ ἢ] ἢ τὸ 5 

τὸ ἢ τὸ 375. 1{ τοῦ παντὸς εἶναι 1575, ἔἶναι τοῦ παντὸς ΟΣ, τοῦ παντὸς 1.2. ἢ ἐμφανῆ 1475. }} 8. δι᾽ αὐτῆς γίνεσθαι 1.3. }} 9. δὲ ΧΡ, δ 

καὶ “51. ἢ ἐκ τῦ] ἑκάςυ Χο. Π 12. δὴ] δὲ 275..} 14. σώματα περὶ ΚΈ, σώματα τὰ πεὴ 1,5. ἢ ψυχὴν τὰ κυριώτατα ΧΆ. κ 15. καὶ 

τὼς ψυχικὰς ἐνεργείας περὶ ΠοΚϑ, ΠΠ 17. ἦσαν παλαιὰν Τ5. ἢ ὑπὸ -- 18. καὶ οχα ΑΙ. 18. φιλοσόφων ΘΟ. 1] 21. εἴρηται] ἐςι 2... Ὁ 
22. περ] τὰ πεὶ ΚΡ. ᾿Ξ 23. πάντα 175. 1[ 26. καὶ οτὰ Ο". ᾿! συμπεριλαμβάνεσι 4{605.. καὶ 28. δὴ ΚΈ, ΠΠ εὔλογον τύέτων 2215. ἢ 39. ὗ 

11] ἐπί Π5212053..} ἃ αἀὐὰ 25. τὰ ΧΨῈ ροβὶ τι ἀεϊοῖαθ ᾿ογαε ἄμδ6, καὶ οταΐσδα. {Πἐπορθοῦν Ὁ, ᾿ὶ 30. λέγουσι] λέγουσι τὴν εὐδαιμο- 

νίαν 7᾿. 1} τὴν] τὴν πᾶσαν 51:20, πᾶσαν τὴν 75. 11 σύνορός ΚΑ, σύμφωιός 1,5, ἢ στιν οπχ Π75, Π 32. χρήσει ἢ κτήσει 8». 
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μηδὲν ὠγαθὸν ὠποτελεῖν ὑπάρχεσαν, οἷον τῷ καθεύδοντι ἢ 
καὶ ἄλλως πως ἐξζηργηκότι, τὴν δ᾽ ἐνέργειαν οὐχὶ οἷόν τε" 
πράξει γὼρ ἐξ ἀνάγκης, καὶ εὖ πράξει. ὥσπερ δ᾽ ̓ Ολυμ- 
πίωσιν ὑχ, οἱ κάλλιςοι καὶ ἰσχυρότατοι ςεφανῖνται ἀλλ᾽ 
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καθάπερ δὲ᾿ ὀργάνων, διὰ φίλων καὶ πλούτα καὶ πολιτικῆς 
δυνάμεως" ἐνίων δὲ τητώμενοι ῥυπαίνεσι τὸ μακάριον, οἷον 

" ͵ ;᾽ Ψ 7. ΄,΄ Ν ; ν, ε εὐγενείας, εὐτεκνίας, κάλλυς" οὐ πάνυ γὰρ εὐδαιμονικὸς ὁ 
ν., » 2 ΗΝ ν, ἃ ΄ γ τὴν ἰδέαν παναίσχης ἢ δυσγενὴς ἢ μονώτης καὶ ἄτεκνος, 

΄ -“ - ΄ Ἂ λ λ οἱ ὠγωνιζόμενοι (τότων γάρ τινες νικῶσιν), οὕτω καὶ τῶν ἐν 5 ἔτι δ᾽ ἴσως ἧττον, εἴ τῳ πάγκακοι παῖδες εἶεν ἢ φίλοι, ἢ 
τῷ βίῳ καλῶν κἀγαθῶν οἱ πράττοντες ὀρθῶς ἐπήβολοι 
γίγνονται. ἔστι δὲ καὶ ὁ βίος αὐτῶν καθ᾽ αὑτὸν ἡδύς. τὸ 
μὲν γὰρ ἥδεσθαι τῶν ψυχριῶν, ἑκάς ῳ δ᾽ ἐστὶν ἡδὺ πρὸς ὃ 
λέγεται φιλοτοιοῦτος, οἷον ἵππος μὲν τῷ φιλίππῳ, θέαμα 

4 ἀγαθοὶ ὄντες τεθνᾶσιν. καθάπερ οὖν εἴπομεν, ἔοικε προσδεῖ- 
σθαι καὶ τῆς τοιαύτης εὐημερίας" ὅθεν εἰς ταὐτὸ τάττουσιν 

ἔνιοι τὴν εὐτυχίαν τῇ εὐδαιμονίᾳ, ἕτεροι δὲ τὴν ὠρετήν. 
ὅθεν καὶ ὠπορεῖται πότερόν ἐστι μαθητὸν ἢ ἐθιςὃν ἢ ἄλλως 10, 

δὲ τῷ φιλοθεώρῳ" τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὰ δίκαια τῷ το πως ὠσκητόν, ἢ κατά τινα θείαν μοῖραν ἣ καὶ διὰ τύχην 
φιλοδικαίῳ καὶ ὅλως τὰ κατ᾽ ὠρετὴν τῷ φιλαρέτῳ. τοῖς 
μὲν ἦν πολλοῖς τὼ ἡδέα μάχεται διὰ τὸ μὴ φύσει τοιαῦτ᾽ 
εἶναι, τοῖς δὲ φιλοκάλοις ἐςὶν ἡδέα τὰ φύσει ἡδέα. τοιαῦτα 

δ᾽ αἱ κατ᾽ ἀρετὴν πράξεις, ὥς καὶ τότοις εἰσὶν ἡδεῖαι καὶ 

παραγίνεται. εἰ μὲν ὧν καὶ ἄλλο τι ἐςὶ θεῶν δώρημα ἀν- 
θρώποις, εὔλογον καὶ τὴν εὐδαιμονίαν θεόσδοτον εἶναι, καὶ 
μάλιστα τῶν ἀνθρωπίνων ὅσῳ βέλτιστον. ἀλλὼ τοῦτο μὲν 
ἴσως ἄλλης ἂν εἴη σκέψεως οἰκειότερον, φαίνεται δὲ κἂν εἰ 

ν ς ᾽ “ει »Ἥ κε ,»» , ᾽ ; ᾽ λ καθ᾿ αὑτάς. οὐδὲν δὴ προσδεῖται τῆς ἡδονῆς ὁ βίος αὐτῶν (5 μὴ θεόπεμκτός ἐστιν ἀλλὰ δὶ᾽ ἀρετὴν καί τινα μάθησιν ἢ 

ὥσπερ περιώπτου τινός, ἀλλ᾽ ἔχει τὴν ἡδονὴν ἐν ἑαυτῷ. 
Ν », ᾽ ΝΣ ΆΥΣΝ ᾽ ν, ε Ν ’ὔ .», πρὸς τοῖς εἰρημένοις γὰρ ὑδ᾽ ἐςὶν ἀγαθὸς ὁ μὴ χαίρων ταῖς 

καλαῖς πράξεσιν" οὔτε γὼρ δίκαιον οὐδεὶς ἂν εἴποι τὸν μὴ 
»“ -. Υ,.»» ᾿ Ν ᾿ 

χαίροντω τῷ δικαιοπραγεῖν, ὅτ᾽ ἐλευθέριον τὸν μὴ χαίροντα 

ἄσκησιν παραγίνεται, τῶν θειοτώτων εἶναι" τὸ γὰρ τῆς ὠρε- 

τῆς ἄθλον καὶ τέλος ἄριςον εἶναι φαίνεται καὶ θεῖόν τι καὶ 
μακάριον. εἴη δ᾽ ἂν καὶ πολύκοινον" δυνατὸν γὼρ ὑπάρξαι 
πᾶσι τοῖς μὴ πεπηρωμένοις πρὸς ἀρετὴν διώ τινος μαθήσεως 

ταῖς ἐλευθερίοις πράξεσιν" ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. Ὁ καὶ ἐπιμελείας. εἰ δ᾽ ἐςὶν ὕτω βέλτιον ἢ διὰ τύχην εὐδαι- 
ἐὶ δ᾽ ὕτω, καθ᾽ αὑτὰς ἂν εἶεν αἱ κατ᾽ ὠρετὴν πράξεις ἡδεῖαι. μονεῖν, εὔλογον ἔχειν ὕτως, εἴπερ τὰ κατὰ φύσιν, ὡς οἷόν 
ἀλλὼ μὴν καὶ ἀγαθαΐ γε καὶ καλαί, καὶ μάλιςα τούτων τε κάλλιςα ἔχειν, οὕτω πέφυκεν. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ κατὰ 
ἔκαςον, εἴπερ καλῶς κρίνει περὶ αὐτῶν ὁ σπουδαῖος" κρίνει τέχνην καὶ πᾶσαν αἰτίαν, καὶ μάλιστα κατὼ τὴν ὠρίστην. 
δ᾽ ὡς εἴπομεν. ἄριστον ἄρα καὶ κάλλιστον καὶ ἥδιστον ἡ τὸ δὲ μέγιςον καὶ κάλλιςον ἐπιτρέψαι τύχῃ λίαν πλημ»- 
εὐδαιμονία, »«αὶ ὁ διώριςαι ταῦτα κατὰ τὸ Δηλιακὸν ἐπί 25 μελὲς ἄν εἶη. συμφανὲς δ᾽ ἐςὶ καὶ ἐκ τῷ λόγι τὸ ζητού- 
γραμμα" μενον" εἴρηται γὰρ ψυχῆς ἐνέργεια κατ' ὠρετὴν ποιά τις. 

κάλλιστον τὸ δικαιότατον, λῷστον δ᾽ ὑγιαίνειν" τῶν δὲ λοιπῶν ὠγαθῶν τὼ μὲν ὑπάρχειν ἀναγκαῖον, τὼ δὲ 
ἥδιστον δὲ πέφυχ᾽ οὗ τις ἐρᾷ τὸ τυχεῖν. συνεργὰ καὶ χρήσιμα πέφυκεν ὀργανικῶς. ὁμολογούμενα 

ἅπαντα γὰρ ὑπάρχει ταῦτα ταῖς ὠρίςαις ἐνεργείαις" ταύ- δὲ ταῦτ᾽ ἂν εἴη καὶ τοῖς ἐν ἀρχῇ" τὸ γὰρ τὴς πολιτικῆς 
τας δέ, ἢ μίαν τούτων τὴν ἀρίςην, φαμὲν εἶναι τὴν εὐδαι- 30 τέλοφ ἄριςον ἐτίθεμεν, αὕτη δὲ πλείςην ἐπιμέλειαν ποιεῖται ᾿ 
μονίαν. φαίνεται δ᾽ ὅμως καὶ τῶν ἐκτὸς ὠγαθῶν προσδεο- τῷ ποιός τινας καὶ ὠγαθὸς τὸς πολίτας ποιῆσαι καὶ πρακτι- 

μένη, καθάπερ εἴπομεν" ἀδύνατον γὰρ ἢ ὁ ῥάδιον τὰ καλὰ κὲς τῶν καλῶν. εἰκότως οὖν οὔτε βὃν ὅτε ἵππον ὅτε ἄλλο 
πράττειν ἀχορήγητον ὄντα. πολλὰ μὲν γὰρ πράττεται, τῶν ζῴων ὑδὲν εὔδαιμον λέγομεν" ἐδὲν γὰρ αὐτῶν οἷόν τε 
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1100 ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩ͂Ν Αα 

κοινωνῆσαι τοιαύτης ἐνεργείας. διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν βούλεσθαι τοὺς ζῶντας εὐδαιμονίζειν διὰ τὼς μεταβολάς, 
οὐδὲ παῖς εὐδαίμων ἐςν" ὕπω γὰρ πρακτικὸς τῶν τοιότων καὶ διὰ τὸ μόνιμόν τι τὴν εὐδαιμονίαν ὑπειληφέναι καὶ 
διὰ τὴν ἡλικίαν" οἱ δὲ λεγόμενοι διὰ τὴν ἐλπίδα μακαρίς μηδαμῶς εὐμετάβολον, τὰς δὲ τύχας πολλάκις ἀνάκυ- 

ζονται. δεῖ γάρ, ὥσπερ εἴπομεν, καὶ ὠρετῆς τελείας καὶ κλεῖσθαι περὶ τὸς αὐτύς; δῆλον γὰρ ὡς εἰ συνακολυθοῖνμο 
βίς τελείμ. πολλαὶ γὰρ μεταβολαὶ γίνονται καὶ παντοῖαι 5 ταῖς τύχαις, τὸν αὐτὸν εὐδαίμονα καὶ πάλιν ἄθλιον ἐξμν 
τύχαι κατὰ τὸν βίον, καὶ ἐνδέχεται τὸν μάλις᾽ εὐθηνέντα πολλάκις, χαμαιλέοντά τινα τὸν εὐδαίμονα ὠποφαίνοντα 
μεγάλαις συμφοραῖς περιπεσεῖν ἐπὶ γήρως, καθαΐπερ ἐ ἐν τοῖς καὶ σαθρῶς ἱδρυμένον. ἢ τὸ μὲν ταῖς τύχαις ἐπακολουθὼ 
ἐρωϊκοῖς πρὶ Πριάμε μυθεύεται" τὸν δὲ τοιαύταις χρησώ- οὐδαμῶς ὀρθόν" οὐ γὼρ ἐν ταύταις τὸ εὖ ἢ κακῶς, ἀλλὰ 
μενον τύχαις καὶ τελευτήσαντα ἀθλίως ὑδεὶς εὐδαιμονίζει. προσδεῖται τότων ὁ ἀνθρώπινος βίος, καθάπερ εἴπαμεν, χύ: 

41 πότερον οὖν οὐδ᾽ ἄλλον ὀἐδένα ἀνθρώπων εὐδαιμονιςέον ἕως 10 ριαι δ᾽ εἰσὶν αἱ κατ᾽ ἀρετὴν ἐνέργειαι τῆς εὐδαιμονίας, αἱ 
ἂν Ὧῇ, κατὼ Ἰξόλωνα δὲ χρεὼν τέλος ὁρᾶν; εἰ δὲ δὴ καὶ δ᾽ ἐναντίαι τοῦ ἐναντίον. μαρτυρεῖ δὲ τῷ λόγῳ καὶ τὸ τὺ 
θετέον ὅτως, ἀρά γε καὶ ἔςιν εὐδαίμων τότε ἐπειδὰν ἀπο- διαπορηθέν. περὶ οὐδὲν γὰρ ὅτως ὑπάρχει τῶν ἀνθρωτίνων 
θάνῃ; ἢ τῦτό γε παντελῶς ἄτοπον, ἄλλως τε καὶ τοῖς λέ- ἔργων βεβαιότης ὡς περὶ τὼς ἐνεργείας τὼς κατ᾽ ἀρετήν 

γόσιν ἡμῖν ἐνέργειάν τινα τὴν εὐδαιμονίαν; εἰ δὲ μὴ λέγο- μονιμώτεραι γὰρ καὶ τῶν ἐπιςημῶν αὗται δοκοῦσιν εἶναι. 
μεν τὸν τεθνεῶτα εὐδαίμονα, μηδὲ Ἰξόλων τοῦτο βούλεται, (6 τότων δ᾽ αὐτῶν αἱ τιμιώταται μονιμώταται διὼ τὸ μάλε 
ἀλλ᾽ ὅτι τηνικαῦτα ὧν τις ἀσφαλῶς μακαρίσειεν ἄνθρωπον στα καὶ συνεχέστατα καταϊζὴν ἐν αὐταῖς τοὺς μακαρίου 
ὡς ἐκτὸς ἤδη τῶν κακῶν ὄντα καὶ τῶν δυςυχημάτων, ἔχει τοῦτο γὰρ ἔοικεν αἰτίῳ τοῦ μὴ γίγνεσθαι περὶ αὐτὰ λήθεν. 
μὲν καὶ τοῦτ᾽ ἀμφισβήτησίν τινα" δοκεῖ γὰρ εἶναί τι τῷ ὑπάρξει δὴ τὸ ζητούμενον τῷ εὐδαίμονι, καὶ ἔς αἱ διὰ βών 
τεθνεῶτι καὶ κακὸν καὶ ὠγαθόν, εἴπερ καὶ τῷ ζῶντι μὴ τοιοῦτος" ἀεὶ γὰρ ἢ μάλιστα πάντων πράξει καὶ θεωρήσα 
αἰσθανομένῳ δέ, οἷον τιμαὶ καὶ ἀτιμίαι καὶ τέκνων καὶ Ὁ τὰ κατ᾽ ὠρετήν, καὶ τὰς τύχας οἴσει κάλλιστα καὶ πώτῃ 
ὅλως ἀπογόνων εὐπραξίαι τε καὶ δυστυχίαι. ὠπορίαν δὲ πάντως ἐμμελῶς ὅ γ᾽ ὡς ἀληθῶς ἀγαθὸς καὶ τετράγωνοι 
καὶ ταῦτα παρέχει" τῷ γὼρ μακαρίως 'βεβιωκότι μέχρι ἄνευ ψόγι. πολλῶν δὲ γινομένων κατὰ τύχην καὶ διαφε 
γήρως καὶ τελευτήσαντι κατὰ λόγον ἐνδέχεται πολλὰς με- ρόντων μεγέθει καὶ μιιρότητι, τὰ μὲν μικροὶ τῶν εὐτυχν 
ταβολὰς συμβαΐνειν περὶ τοὺς ἐκγόνες, καὶ τὸς μὲν αὐτῶν μιάτων, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ὠντρεειμένψων, δῆλον ὡς οὐ τιμῖ 

ὠγαθὸὲς εἶναι καὶ τυχεῖν βίν τῷ κατ᾽ ἀξίαν, τὸς δ᾽ ἐξ ἐναν- 15 ῥοπὴν τῆς ζωῆς, τὰ δὲ μεγάλα καὶ πολλὰ γιγνόμενα μὴ 
τίας. δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ τοῖς ὠποστήμασι πρὸς τοὺς γονεῖς εὖ μακαριώτερον τὸν βίον ποιήσει (καὶ γὼρ αὐτὰ συνίτε 
παντοδωπῶς ἔχειν αὐτοὺς ἐνδέχεται. ἄτοπον δὴ γίνοιτ᾽ ἄν, κοσμεῖν πέφυκεν, καὶ ἡ χρῆσις αὐτῶν καλὴ καὶ σπουδαία 
εἰ συμμεταβάλλοι καὶ ὁ τεθνεὼς καὶ γίνοιτο ὁτὲ μὲν εὐδαί. γίγνεταῦ, ἀνώπκαλιν δὲ συμβαίνοντα θλίβει καὶ λυμαύτται 
μὼν πάλιν δ᾽ ἄθλιος. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ μηδὲν μηδ᾽ ἐπί τὸ μακάριον" λύπας τε γὰρ ἐπιφέρει καὶ ἐμποδίζει τολ- 
τινα χρόνον συνικνεῖσθαι τὰ τῶν ἐκγόνων τοῖς γονεῦσιν. 30 λαῖς ἐνεργείαις. ὅμως δὲ καὶ ἐν τότοις διαλάμτει τὸ κα’ 
ἀλλ᾽ ἐπανιτέον ἐπὶ τὸ πρότερον ἀπορηθέν" τάχα γὰρ ὧν λόν, ἐπειδὰν φέρῃ τις εὐκόλως πολλὰς καὶ μεγάλας ἀτυ- 
θεωρηθείη καὶ τὸ νῦν ἐπιζητόμενον ἐξ ἐκείνε. εἰ δὴ τὸ τέλος χίας, μὴ δι᾽ ἀναλγησίαν, ἀλλὰ γεννάδας ὧν καὶ μεγαλό: 
ὁρῶν δεῖ καὶ τότε μακαρίζειν ἕκαςον οὐχ, ὡς ὄντα μακά- ψυχος. εἰ δ᾽ εἰσὶν αἱ ἐνέργειαι κύριαι τῆς ζωῆς, καθάτῳ 
ρίον ἀλλ᾽ ὅτι πρότερον ἦν, πῶς ὧκ ἄτοπον, εἰ ὅτ᾽ ἐςὶν εὐδα. εἴπομεν, οὐδεὶς ἂν γένοιτο τῶν μακαρίων ἄθλιος" οὐδέποτι 
μων, μὴ ἀληθεύσεται κατ᾽ αὐτοῦ τὸ ὑπάρχον διὼ τὸ μὴ 35 γὼρ πράξει τὰ μισητὰ καὶ φαῦλα. τὸν γὼρ ὡς ἀληθῶς 
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ἨΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ Α. ᾿ 4101 

ἀγαθὸν καὶ ἔμφρονα πάσας οἰόμεθα, τὼς τύχας εὐσχημό- νῇσιν ἢ τῶν ἀντικειμένων" ἔοικε γὰρ ἐκ τότων εἰ καὶ διικνεῖ- 
νως φέρειν καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἀεὶ τὼ κάλλιςα πράτ. ταῖι πρὸς αὐτὸς ὁτιῶν, εἴτ᾽ ἀγαθὸν εἴτε τοὐναντίον, ἀφαυρόν 
τιν, καθάπερ καὶ ςρατηγὸν ὠγαθὸν τῷ παρόντι ςρατοπέδῳ τι καὶ μικρὸν αὶ ὡπλῶς ἢ ἐκείνοις εἶναι, εἰ δὲ μή, τοσοῦτόν 
χρᾶσθαι πολεμικώτατα καὶ σκυτοτόμον ἐκ τῶν δυθώτων γε καὶ τοιοῦτον ὥστε μὴ ποιεῖν εὐδαίμονας τοὺς μὴ ὄντας 
σχυτῶν κάλλιστον ὑπόδημα ποιεῖν" τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον 5 μηδὲ τοὺς ὄντας ἀφαιρεῖσθαι τὸ μακάριον. συμβάλλεσθαι 
καὶ τὸς ἄλλες τεχνίτας ἅπαντας. εἰ δ᾽ οὕτως, ἄθλιος μὲν μὲν ἕν τι φαίνονται τοῖς κεκμηκόσιν αἱ εὐπραξίαι τῶν φί- 
οὐδέποτε γένοιτ᾽ ὧν ὁ εὐδαίμων, οὐ μὴν μακάριός γε, ὧν λων, ὁμοίως δὲ καὶ αἱ δυσπραζίαι, τοιαῦτα δὲ καὶ τηλι- 
Πριαμικαῖς τύχαις περιπέσῃ. οὐδὲ δὴ ποικίλος γε καὶ καῦτα ὥςε μήτε τὸς εὐδαίμονας μὴ εὐδαίμονας ποιεῖν μήτ᾽ 
εὐμετάβολος“ ὅτε γὼρ ἐκ τῆς εὐδαιμονίας κινηθήσεται ῥἐῳ- ἄλλο τῶν τοιότων μηδέν. 
δίως, ὑδ' ὑπὸ τῶν τυχόντων ἀτυχημάτων ἀλλ᾽ ὑπὸ μεγά- το Διωρισμένων δὲ τέτων ἐπισκεψώμεθα περὶ τῆς εὐδα:- 12 
λων καὶ πολλῶν, ἔκ τε τῶν τοιότων οὐκ ὧν γένοιτο πάλιν μονίας πότερα τῶν ἐπαινετῶν ἐστὶν ἢ μᾶλλον τῶν τιμίων" 
εὐδαίμων ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ, ἀλλ᾽ εἴπερ, ἐν πολλῷ τινὶ καὶ δῆλον γὰρ ὅτι τῶν γε δυνάμεων ἐκ ἔςιν. φαίνεται δὴ πᾶν 
τραίῳ, μεγάλων καὶ καλῶν ἐν αὐτῷ γενόμενος ἐπήβολος. τὸ ἐπαινετὸν τῷ ποιόν τι εἶναι καὶ πρός τί πως ἔχειν ἐπαε- 
ἡ οὖν κωλύει λέγειν εὐδαίμονα τὸν κατ᾽ ἀρετὴν τελείαν νεῖσθαι" τὸν γὰρ δίκαιον καὶ τὸν ἀνδρεῖον καὶ ὅλως τὸν 
διργοῦντα καὶ τοῖς ἐκτὸς ὠγαϑθοῖς ἱκανῶς κεχορηγημένον, (5 ὠγαθὸν καὶ τὴν ὠρετὴν ἐπαινοῦμεν διὰ τὼς πράξεις καὶ τὰ 
μὴ τὸν τυχόντα χρόνον ἀλλὰ τέλειον βίον; ἢ προσθετέν ἔργα, καὶ τὸν ἰσχυρὸν καὶ τὸν δρομικὸν καὶ τῶν ἄλλων 
καὶ βιωσόμενον ὅτω καὶ τελευτήσοντα κατὰ λόγον, ἐπειδὴ ἕκαςον τῷ ποιόν τινω πεφυκέναι καὶ ἔχαιν πως πρὸς ἀγα- 

τὸ μέλλον ἀφανὲς ἡμῖν, τὴν εὐδαιμονίαν δὲ τέλος καὶ τάς θόν τι καὶ σπυδαῖον. δῆλον δὲ τοῦτο καὶ ἐκ τῶν περὶ τοὺς 
λεον τίθεμεν πάντῃ πάντως. εἰ δ᾽ οὕτω, μακαρίες ἐροῦμεν θεοὺς ἐπαίνων" γελοῖοι γὰρ φαίνονται πρὸς ἡμᾶς ἀναφερό- 
τῶν ζώντων οἷς ὑπάρχει καὶ ὑπάρξει τὰ λεχϑώτα, μακα- 20 μένοι, τοῦτο δὲ συμβαίνει διὰ τὸ γύεσθαι τὸς ἐκαίνες δὲ 
βές δ᾽ ἀνθρώπους. καὶ περὶ μὲν τότων ἐπὶ τοσῦτον διωρίσθω, ἀναφορᾶς, ὥσπερ εἴπαμεν. εἰ δ᾽ ἐςὶν ὁ ἔπαινος τῶν τοιού- 
τὸς δὲ τῶν ἀπογόνων τύχας καὶ τῶν φίλων ὡπάντων τὸ των, δῆλον ὅτι τῶν ἀρίςων οὐκ ἔςιν ἔπαινος, ἀλλὼ μεῖζόν 
μὲν μηδοτιοῦν συμβάλλεσθαι λίαν ἄφιλον φαίνεται καὶ τι καὶ βέλτιον, καθάπερ καὶ φαίνεται" τούς τε γὼρ θεοὺς 
ταῖς δόξαις ἐναντίον" πολλῶν δὲ καὶ παντοίας ἐχόντων δια- μακαρίζομεν καὶ εὐδαιμονίζομεν καὶ τῶν ἀνδρῶν τὸς θειο- 
φυρὰς τῶν συμβαινόντων, καὶ τῶν μὲν μᾶλλον συνρινεμέ- 25 τάτους μακαρίζομεν. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ὠγαθῶν" οὐδεὶς 
μὰν τῶν δ᾽ ἧττον, καθ᾽ ἕκαςον μὲν διαιρεῖν μακρὸν καὶ ἀπέ- γὼρ τὴν εὐδαιμονίαν ἐπαινεῖ καθάπερ τὸ δόεαιον, ἀλλ᾽ ὡς 
βαντον φαίνεται, καθόλον δὲ λεχθὲν καὶ τύπῳ τάχ᾽ ὧν θειότερόν τι καὶ βέλτιον μακαρίζει. δυκεῖ δὲ καὶ Εὔδοξος 
ἁανῶς ἔχοι. εἰ δή, καθάπερ καὶ τῶν περὶ αὐτὸν ἀτυχη- καλῶς συνηγορῆσαι περὶ τῶν ἀρις εἴων τῇ ἡδονῇ τὸ γὰρ μὴ 
μάτων τὰ μὲν ἔχει τι βρῖθος καὶ ῥοπὴν πρὸς τὸν βών τὰ ἐπαινεῖσθαι τῶν ὠγαθῶν ἦσαν μηνύειν ᾧετο ὅτι κρεῖττόν ἐς 
δ᾽ ἰλωφροτέροις ἔοικεν, οὕτω καὶ τὰ περὶ τὸς φίλες ὁμοίως 3) τῶν ἐπαινετῶν, τοίξτον δ᾽ εἶναι τὸν θεὸν καὶ τὠγαθόν" πρὸς 
ἅπαντας, διαφέρει δὲ τῶν παθὼν ἕκαστον περὶ ζῶντας ἢ ταῦτα γὰρ καὶ τἄλλα ἀναφέρεσθαι. ὁ μὲν γὼρ ἔπαινος 
τιλευτήσαντας συμβαίνειν πολὺ μᾶλλον ἢ τὼ παράνομα τῆς ὠρετῆς" πρακτικοὶ γὰρ τῶν καλῶν ἀπὸ ταύτης" τὰ δ᾽ 
καὶ δεινὰ προὐπαρχειν ἐν ταῖς τραγῳδίαις ἢ πράττεσθαι, ἐγκώμια τῶν ἔργων ὁμοίως καὶ τῶν σωματικῶν καὶ τῶν 
συλλογιςέον δὴ καὶ ταύτην τὴν διαφοράν, μᾶλλον δ᾽ ἴσως ψυχικῶν. ἀλλὼ ταῦτα μὲν ἴσως οἰκειότερον ἐξακριβοῦν 
τὸ διαπορεῖσθαι περὶ τὸς κεκμηκότας εἴ τινος ἀγαθὰ κοινω- 35 τοῖς περὶ τὰ ἐγκώμια πεπονημένοις, ἡμῖν δὲ δῆλον ἐκ τῶν 

1, ἀγαθὴν καὶ εὔφρονα 1.3, καὶ ἔμφρονα ἀγαθὸν ΔΝ. ἢ ΤΊ. ἂν γίνοιτο 315. Η 8. γε] τε  θ, τὰ 2.05. ἢ 10. ὅ8ϑ᾽ “7 ΚΊΈ1 

ΟἹ, ἢ ὑπὸ τῶν μεγάλων 7. 11. τε οπι 2.5, Ῥοδὲ τοιύτων ροηΐϊὶ Οὐ. |Π οὐκ] δ᾽ οὐκ 2. 1112. τιὴ] τὴ καὶ μεγάλω Ζ,, ἢ 13. 

τελείῳ} ὀλήγωι οι ἢ 46. ἢ οτὰ Κό. {{ 17. τελευτήσωτα 1.5, 1} 48. ἡμῖν ἐξιν, τὴν ΑΓ 19. πάντη καὶ πάντως Οὐ. ᾿ μακαρίως μὲν 

ἰροῦμιν ΟἹ. {Π 23. μὲν οχ 205. ἡ 26. ἧσσον Αὐ. ἢ ἕἵκαζα 2.8.0} 32. πολλῶ 245. ἢ 3λ. δὲ 515. 1 ταύτη Π4ΧΆ1502, κα 

μᾶλλοι] ἀλλὰ ΘΟ. 
1. γὰ}} οὖν Ζ. ἢ 2. φλαῦρόν ΚΟ. 11 3. τε 3715. ἢ ἃ. γε οτὰ 2. ἢ 6. τῶν -- Ἰ. δυσπραξίαι οἵχ 7 Κ᾽. ἢ 8. μήτε] μὴ 1, 

αὰ 7, ᾿ 41. πότερον 15, πότερον οὖν 475, 1 12. δὲ] δὲ 2605. }} 15. ἀγαθόν τε καὶ Αδ, 1Π| τὼ ἔργα καὶ τὰς πράξεις 1 ΜΊΉΟΣ ἡ 

46. ἰσχυρὸν δὲ καὶ Κι, | 18. τί οτχ ΑΖ). ἢ] περὶ τοὺς] πρὸς 275. Π 21. εἴπομεν Η ΖΡ 05. ἢ 22. ὁ ἔπαινος Ηπ, ἔπαινος τῶν τούτων 
ΧῊ ἢ 23. βέλτιςον 15. ἢ τε οπὶ 275. 1} 26. γὰρ] δὲ 275. ἢ] τὸ οτι ρὲ Αϑ. "ὶ 21. δὲ] γὰρ Οἱ, 11 28. ἀρίζων 75. ἢ 29. κρείττων 
ἨΝΚΗΜΕ 11 31. καὶ οτα 1. ἢ τἄλλα οταὰ 1475. 1} 38. τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ψυχικωτέρων 1.5, τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν Η75. ἢ} 84. 
οἰχμότερα ΜΞ, 

, 



ρ΄ ἰ 28,6 

ιι.8ὃ4ώ(. -ὄ ἃ 22 
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εἰρημένων ὅτι ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία τῶν τιμίων καὶ τελείων. νοις θείη τις ἂν καὶ ἐν τοῖς ἐμβρύοις, τὴν αὐτὴν δὲ ταύτην 

ἔοικε δ᾽ οὕτως ἔχειν καὶ διὰ τὸ εἶναι ἀρχή" ταύτης γὰρ καὶ ἐν τοῖς τελείοις" εὐλογώτερον γὰρ ἢ ἄλλην τινά. ταύ. 
χάριν τὰ λοιπὰ πάντα πάντες πράττομεν, τὴν ὠρχὴν δὲ της μὲν ὃν κοινή τις ὠρετὴ καὶ ὑκ ἀνθρωπίνη φαδεται" ὃν- 
καὶ τὸ αἴτιον τῶν ἀγαθῶν τίμιόν τι καὶ θεῖον τίθεμεν. κεῖ γὰρ ἐν τοῖς ὕπνοις ἐνεργεῖν μάλιςα τὸ μόριον ττο καὶ 

Ἐπὲὶ δ᾽ ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία, ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ᾽ 5 ἡ δύναμις αὕτη, ὁ δ᾽ ὠγαθὸς καὶ κακὸς ἥκιστα διάδηλοι 

ἀρετὴν τελείαν, περὶ ἀρετῆς ἐπισκεπτέον" τάχα γὰρ οὕτως καθ’ ὕπνον, ὅθεν φασὶν ὀδὲν διαφέρειν τὸ ἔμισυ τὸ βέι τὸς 
ἄν βέλτιον καὶ περὶ τῆς εὐδαιμονίας θεωρήσαιμεν. δυκεῖ δὲ εὐδαίμονας τῶν ἀθλίων. συμβαίνει δὲ τῦτο εἰκότως" ἀργία 
καὶ ὁ κατ᾽ ἀλήθειαν πολιτικὸς περὶ ταύτην μάλιςα πεπο- γάρ ἐςιν ὁ ὕπνος τῆς ψυχῆς ἣ λέγεται σπυδαία καὶ φαύλα, 
»Ἥ Λ Ἁ Ν ᾿ὔ ᾽ ᾿ . Ὶ “ Ἁ ν Ν ᾿. " 7 “ ,ὔ νῇσθαι" βούλεται γὰρ τοὺς πολίτας ὠγαθὲς ποιεῖν καὶ τῶωἉ, πλὴν εἴ πῃ κατὰ μικρὸν διικνένταί τινες τῶν κινήσεων, καὶ 
΄ . Ψ, ΄ὔ Δ , Υ Ν “ ΄ 7 ,ὔ Ν ,ἷ »Ἥ» »Ἤ ὰ δ νόμων ὑπηκόυς. παράδειγμα δὲ τύτων ἔχομεν τὸς Κρητῶν ιο ταύτῃ βελτίω γίνεται τὰ φαντάσματα τῶν ἐπιεικῶν κὶ τῶν 

καὶ Λακεδαιμονίων νομοθέτας, καὶ εἴ τινες ἕτεροι τοιοῦτοι 
γεγένηνται. εἰ δὲ τῆς πολιτικῆς ἐςὶν ἡ σκέψις αὕτη, δῆλον 
ὅτι γένοιτ᾽ ἂν καὶ ζήτησις κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς προαίρεσιν. περὶ 
ὠρετῆς δὲ ἐπισκεπτέον ἀνθρωπίνης δῆλον ὅτι" καὶ γὰρ τἀγα- 

τυχόντων. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἅλις, καὶ τὸ θρεπτικὸν 
3 ᾽ εἶ -»“ ᾽ -“:᾿ ᾽ » Υ΄ ἑατέον, ἐπειδὴ τῆς ἀνθρωπικῆς ὠρετῆς ἄμοιρον πέφυνο. 

ἔοικε δὲ καὶ ἄλλη τις φύσις τῆς ψυχῆς ἄλογος εἶναι, με 
τέχοσα μώτοι πῃ λόγου, τῷ γὰρ ἐγκρατῶς καὶ ἀκρατῦς τὸ 

θὸν ἀνθρώπινον ἐζητοῦμεν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἀνθρωπίνην. 15 λόγον καὶ τῆς ψυχῆς τὸ λόγον ἔχον ἐπαινέμεν" ὑρθῶς γὰρ 
ἀρετὴν δὲ λέγομεν ἀνθρωπίνην ὁ τὴν τῇ σώματος ἀλλὰ τὴν καὶ ἐπὶ τὰ βέλτιστα παρακαλεῖ" φαίνεται δ᾽ ἐν αὐτοῖς 
τῆς ψυχῆς" καὶ τὴν εὐδαιμονίαν δὲ ψυχῆς ἐνέργειαν χέ- καὶ ἄλλο τι παρὰ τὸν λόγον πεφυκός, ὃ μάχεταί τε καὶ 
γομεν. εἰ δὲ ταῦθ᾽ οὕτως ἔχει, δῆλον ὅτι δεῖ τὸν πολιτικὸν ἀντιτείνει τῷ λόγῳ. ἀτεχνῶς γὰρ καθάπερ τὰ παραλελν- 
εἰδέναι πως τὰ περὶ ψυχήν, ὥσπερ καὶ τὸν ὀφθαλμὸς θε- μένα τῷ σώματος μόρια εἰς τὰ δεξιὰ προαιρυμένων κινῆσαι 
ραπεύσοντα καὶ πᾶν σῶμα, καὶ μᾶλλον ὅσῳ τιμιωτέρα 20 τὐναντίον εἰς τὰ ὠριςερὰ παραφέρεται, καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆ 
καὶ βελτίων ἡ πολιτικὴ τὴς ἰατρικῆς. τῶν δ᾽ ἰατρῶν οἱ χα- 
ρίεντες πολλὰ πραγματεύονται περὶ τὸν τῇ σώματος γνῶ- 
σιν. θεωρητέον δὴ καὶ τῷ πολιτικῷ περὶ ψυχῆς, θεωρητέον 
δὲ τότων χάριν, καὶ ἐφ᾽ ὅσον ἱκανῶς ἔχει πρὸς τὰ ζητού- 

οὕτως" ἐπὶ τἀναντία γὰρ αἱ ὁρμαὶ τῶν ὠἀκρατῶν. ἀλλ᾽ ὃ 
τοῖς σώμασι μὲν ὁρῶμεν τὸ παραφερόμενον, ἐπὶ δὲ τῆς ψ» 
χῆς ὑχ ὁρῶμεν. ἴσως δ᾽ ὑδὲν ἧττον καὶ ἐν τῇ ψυχῇ νμε- 
ςέον εἶναί τι παρὼ τὸν λόγον, ἐναντιόμενον τότῳ καὶ ἀντε 

μενα" τὸ γὰρ ἐπὶ πλεῖον ἐξακριβὺν ἐργωδέςερον ἴσως ἐστὶ 5 βαῖνον. πῶς δ᾽ ἕτερον, οὐδὲν διαφέρει. λόγυ δὲ καὶ τοῦτ 
τῶν προκειμένων. λέγεται δὲ περὶ αὐτῆς καὶ ἐν τοῖς ἐξω- 
τερικοῖς λόγοις ἀρκόντως ἔνια, καὶ χρηςέον αὐτοῖς. οἷον τὸ 

μὲν ἄλογον αὐτῆς εἶναι, τὸ δὲ λόγον ἔχον. ταῦτα δὲ πό- 
τερον διώριςαι καθάπερ τὰ τὸ σώματος μόρια καὶ πᾶν τὸ 

φαίνεται μετέχειν, ὥσπερ εἴπομεν" πειθαρχεῖ γῦν τῷ λόγῳ 
τὸ τὸ ἐγκρατῶς. ἔτι δ᾽ ἴσως εὐηκοώτερήν ἐς ι τὸ τῷ σώφρονος 
καὶ ἀνδρείς" πάντα γὰρ ὁμοφωνεῖ τῷ λόγῳ. φαίνεται δὴ 
καὶ τὸ ἄλογον διττόν. τὸ μὲν γὰρ φυτικὸν ὑδαμῶς κοινω» 

μεριςόν, ἢ τῷ λόγῳ δύο ἐςὶν ἀχώριςα πεφυκότα καθάπερ 30 νεῖ λόγου, τὸ δ᾽ ἐπιθυμητικὸν καὶ ὅλως ὀρεκτικὸν μετέχει 
ἐν τῇ περιφερείᾳ τὸ κυρτὸν καὶ τὸ κοῖλον, οὐθὲν διαφέρει 
πρὸς τὸ παρόν, τοῦ ὠλόγε δὲ τὸ μὲν ἔοικε κοινῷ καὶ φυ- 
τικῷ, λέγω δὲ τὸ αἴτιον τοῦ τρέφεσθαι καὶ αὔξεσθαι" τὴν 
τοιαύτην γὰρ δύναμιν τῆς ψυχῆς ἐν ἅπασι τοῖς τρεφομέ- 

πως, ἣ κατήκοόν ἐστιν αὐτοῦ καὶ πειθαρχιωκόν. ὕτω δὲ καὶ 
τοῦ πατρὸς καὶ τῶν φίλων φαμὲν ἔχειν λόγον, καὶ οὐχ 
ὥσπερ τῶν μαθηματικῶν. ὅτι δὲ πείθεταί πως ὑπὸ λύγων 
τὸ ἄλογον, μηνύει καὶ ἡ νεθέτησις καὶ πᾶσα ἐπιτίμησίς τι 

4. καὶ τῶν τελείων Οὐ, 1 2. ἀρχήν 2150: ἢ 3. πάντα ροβὲ πάντες Η7σ05, Ῥοβὲ πράττομεν 25. 1] 5. εἰ 12:05. 1} τις οχὰ . 

6. σκεπτίον 1.5, ἐπισκεπτέον ἄν εἴη Ὁ. ἢ 7. βέλτιον ἂν 75. 1} τὴν εὐδαιμονίαν ΗοΟ Ὁ. ἢ 9. ἀγαθὺς τοὺς πολίτας Κ᾿’. 1|12. αὕτη ἡ σχές 

ψις 2502, 113. γϑοιτ᾽ ΚΟ, ἢ 15. καὶ ζητῶμεν ΜΜΠ5..} 16. ἀνθρωπίνην δὲ λέγομεν ἀρετὴν [5. |} ἀλλὰ] ἀλλὰ καὶ ΚΈ, || τὴν ομ 55. Π 19. 

ψυχῆς ΚΡΟΡ, ἢ θεραπεύοντα ΚΡ, θεραπεύσαντα 7.8. ἢ 21. βέλτιον 15. 1} τῶν δ᾽ ἰατρῶν] καὶ τῶν ἰατρῶν 7}, καὶ τῶν ἰατρῶν δ᾽ 4510}. 
22. γνῶσιν] θεραπείαν ΟἹ, ἢ 23. δὲ 1.750. ἢ 25. πλεῖςον 1.}. }} ἐξακριβῦν απῖο ἐπὶ ΑΚ Ὁ, 1] 26. δὲ καὶ περὶ ΚῬ. ἢ καὶ οἵα .47).} 39. 

μόνα Ησ. ἢ 30. ἐξὶν οτὰ Οἱ, {[32. φυτικῶ καὶ κοιῶ 75. ἢ} 38. αὐξάνεσθαι 5. 
2. ταύτη ΗΠ 175. ἢ 3. ἀνθρωπιιὴ Η9 1 27505. ἢ] ἃ, γὰρ καὶ ἐν 2275. }} 6. τὸς εὐδαίμονας τὸ ἥμισυ τῷ βία 1,5. ἢ 9. π|] μὴ ἈΠ1 

μικρὸν καὶ δικνζνταί ΚΡ. 1 12. ἀνθρωπίνης 275. 1] ἀλλότριον Κα. Π 18. δὴ ΗΜ4150, }} τῆς οἵα 1203. ΠΠ ἔἶναι καὶ μετέχασα Δ". }} 44. 
μὲν πη 1.327505, πῇ μὲν Ησ. ἢ ἀκρατῶς καὶ ἐγκρατῆς ΙΚΊΜ) ἃ 17. τε οσὰ 1505, ἢ] 20. περιφέρεται 375, προφέρεται Κ᾽. 12. 

μὲν ογὰ ᾽Ὁ. ΠΠ περιφερόμενον Οὐ. ἢ 27. τὸ μι οτὰ ΑΓ. ἢ 28. τἀνδρείν 75. 1} δὲ 71. Π 29. φυσικὸν 1.2, θυμικὸν με Κλ. ΠΠ 33. τὸ 
μαβηματικά 277. 1} ὑπὸ τοῦ λόγον 775. 1 84, πᾶσα ἃ ἱπιτίμησίς Ἀ . ᾿ἱ τε ογτὰ 2}. 
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καὶ παράκλησις. εἰ δὲ χρὴ καὶ τοῦτο φάναι λόγον ἔχειν, μὲν δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, τὰ δὲ σώφρονω 
διττὸν ἔςαι καὶ τὸν λόγον ἔχον, τὸ μὲν κυρίως καὶ ἐν αὐτῷ, σώφρονες, τὰ δ᾽ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι. μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινό- 
τὸ δ᾽ ὥσπερ τοῦ πατρὸς ὠκουςικόν τι. διορίζεται δὲ καὶ ἡ μενον ἐν ταῖς πόλεσιν" οἷ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθί- 
ἀρετὴ κατὰ τὴν διαφορὰν ταύτην" λέγομεν γὰρ αὐτῶν τὰς ἕοντες ποιοῦσιν ἀγαθές, καὶ τὸ μὲν βέλημα παντὸς νομο- 

μὲν διανοητικὰς τὰς δὲ ἠθικάς, σοφίαν μὲν καὶ σύνεσιν 5 θέτου τοῦτ᾽ ἐς ν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιῶσιν, ἁὡμαρτάνυσιν" 

καὶ φρόνησιν διανοητικάς, ἐλευθεριότητα δὲ καὶ σωφροσύνην 

ἡδικάς, λέγοντες γὰρ περὶ τῷ ἤθες οὐ λέγομεν ὅτι σοφὸς ἢ 
Ν ᾽ ᾿᾽Ψψ -“ Δ Ἷ 2 -“ ὲ Ὶ Ἀ 

συνετὸς ἀλλ᾽ ὅτι πρᾶος ἢ σώφρων, ἐπαινοῦμεν δὲ καὶ τὸν 
" Ἁ δ -“ Ἀ τὰ Ἁ Η Ἂς 

σοφὸν κατὰ τὴν ἔξιν' τῶν ἔξεων δὲ τὼς ἐπαινετὰς ἀρετὼς 

λέγομεν. . 

Β. 
Διττῆς δὲ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τὴς 

καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ὠγαθὴ φαύλης. ἔτι 
ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γύεται πᾶσα ἀρετὴ" 
καὶ φθείρεται, ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη" ἐκ γὰρ τὰ κιθαρίζειν 
καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ οἱ κακοὶ γίνονται κιθαρισταί. ἀνάλογον 

40 δὲ καὶ οἱ οἰκοδόμοι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες" ἐκ μὲν γὰρ τοῦ 
εὖ οἰκοδομεῖν ὠγαθοὶ οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς 
κακοί, εἰ γὰρ μὴ ἕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τῷ διδαξοντος, 
ἀλλὰ πάντες ἂν ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί. ὕτω δὴ καὶ ἐπὶ 

τῶν ὠρετῶν ἔχει" πράττοντες γὰρ τὼ ἐν τοῖς συναλλάγμασι 
δὲ ἠθυοῖς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει 5 τοῖς πρὸς τὸς ἀνθρώπες γινόμεθα οἱ μὲν δίκαιοι οἱ δὲ ἄδι- 
καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, διόπερ ἐμπειρίας δεῖται 
καὶ χρόνε" ἡ δ᾽ ἠθικὴ ἐξ ἔθος περιγίνεται, ὅθεν καὶ τὔνομα 
ἔσχηκε μικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τῷ ἔθως. ἐξ οὗ καὶ δῆλον 
Ψ ᾽ ͵΄7 “ ᾽ -“ ᾽ “ ΄ὔ εν » 2 ᾽ ὅτι ἐδιμία τῶν ἠθικῶν ἐρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγύϑεται" οὐθὲν 

κοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖ- 
σθαι ἢ θαρρεῖν οἱ μὲν ἀνδρεῖοι οἱ δὲ δειλοί, ὁμοίως δὲ καὶ 
τὰ περὶ τὼς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὼ περὶ τὰς ὀργάς" οἱ μὲν 
γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι γίνονται, οἱ δ᾽ ἀκόλαστοι καὶ ὑρ- 

γὼ τῶν φύσει ἵντων ἄλλως ἐθίζεται, οἷον ὁ λίθος Φύσει γίλοι, οἱ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς ἀναςρέφεσθαι, οἱ δὲ 
κάτω φερόμενος ἀκ ἂν ἐθισθείη ἄνω φέρεσθαι, οὐδ᾽ ἀν μυ- 
μιάκις αὐτὸν ἐθίζῃ τις ἄνω ῥίπτων, ὑδὲ τὸ πῦρ κάτω, οὐδ᾽ 
ἄλλο ὑδὲν τῶν ἄλλως πεφυκότων ἄλλως ἂν ἐθισθεί,. ὅτ᾽ 
ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί, ἀλλὰ 

ἐκ τῷ οὑτωσί, καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ 
ἕξεις γίνονται. διὸ δεῖ τὰς ἐνεργείας ποιὼς ἀποδιδόναι" 

δ Ν Ἀ ΄ ᾿ ᾽ «κ᾽ ᾽ κατὰ γὼρ τὼς τούτων διαφορὰς ἀκολουθῦσιν αἱ ἕξεις. οὐ 
μικρὸν ἦν διαφέρει τὸ ὕτως ἢ ὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, 

πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι αὐτάς, τελειεμένοις δὲ διὼ τῷ )ς ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν. 
ἔδους. ἔτι ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν παραγίνεται, τὼς δυνάμεις 

, ΄ὔ ΄ 4 Ἁ ᾽ ,ὔ ᾽ τότων πρότερον κομιζόμεθα, ὕςερον δὲ τὼς ἐνεργείας ὠποδὲ- 
ὄυμεν, ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων δῆλον" οὐ γὰρ ἐκ τῷ πολ- 
λάκις ἰδεῖν ἢ πολλάκις ἀκοῦσαι τὰς αἰσθήσεις ἐλάβομεν, 

᾿Εκεὶ οὖν ἡ παροῦσα πραγματεία οὐ θεωρίας ἔνεκά 2 
ἐςιν ὥσπερ αἱ ἄλλαι (ὁ γὰρ ἵν᾿ εἰδῶμεν τί ἐςιν ἡ ἀρετὴ 
σκεπτόμεθα, ἀλλ᾽ ἵν᾽ ὠγαθοὶ γενώμεθα, ἐπεὶ οὐδὲν ὧν ἣν 
ὄφελος αὐτῆς), ἀνωγκαῖόν ἐστι σκέψασθαι τὰ περὶ τὰς 

ἀλλ᾽ ἀνώπαλιν ἔχοντες ἐχρησάμεθα, οὐ χρησάμενοι ἔσχο- 30 πράξεις, πῶς πρακτέον αὐτάς" αὗται γάρ εἰσι κύριαι καὶ 
μιν. τὰς δ᾽ ὠρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον, 
ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν" ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας 
ποιεῖν, ταῦτα ποιῶντες μανθάνομεν, οἷον οἰκοδομᾶντες οἰκο- 
δόμοι γίνονται καὶ κιθαρίζοντες κιθαριςαί, ὅτω δὲ καὶ τὰ 

τῷ ποιὰς γενέσθαι τὰς ἕξεις, καθάπερ εἰρήκαμεν. τὸ μὲν ἦν 
κατὼ τὸν ὀρθὸν λόγον πράττειν κοινὸν καὶ ὑποκείσθω, ῥηθής- 

σεται δ᾽ ὕστερον περὶ αὐτοῦ, καὶ τί ἐστιν ὁ ὀρθὸς λόγος, 
καὶ πῶς ἔχει πρὸς τὰς ἄλλως ἀρετάς. ἐκεῖνο δὲ προδὶο-- 

1. χρὴ δὲ 215. 2. ἴςα!) ἄρα 120, ἴςαι ἄρα 2715, 1 μὴν γὼρ κυρίως 172, 11 ἐν ογὰ .}75, χαὶ ἑαυτῶ. {Π 3. τι οπι ΚΡ, ἰ καὶ οτὰ 
Δ. Ἰ 5. καὶ σύνεσιν ροδὶ 6. καὶ φρόνησιν Ῥομΐτ ΟὉ, οαὰ 215. ᾿ 1. 3] καὶ ΚΡ, ἢ 15. πλεῖςον ΑΠ50., ἢ ἐκ τῆς διδασκαλίας 1.5, ὃν 

δδασκαλίαις 11᾽. ἢ 16. διόπερ καὶ ἐμπειρίας 27". 1} 18. ἔσχε 275. 1} παρεγκλῖνον ΚΟΝὉ, ἢ ἥθυς ΝῈ. 1 20. ὁ οπι 175. ἢ 22. αὐτὸν 

οπὶ ΚΙΉ, 1 τὸ οτὰ 1.5. ἢ 23. πεφυκ.] φύσει πεφυκότων 5. ΠΠ 26. ἡμῶν 12,  πεμηίεται Ζ. 5’. ΠΠ 27. τύτων] τις τότων Ο. ἵ 
ἀποδιδύαμεν Οἱ, ᾿ὶ 82. τῶν τεχνῶν τῶν ἄλλων 2503, 11 34. δὴ 1), οἵὰ 147. 

5. αὐτὰ Κη. ΠῚ. καὶ δηῖθ γϑεται οἵὰ Αϑ. ἢ 8. δὴ 1. }} 9. οἱ διῖο κακῶ οσὴ ΚΑ Ὁ. || 10. οἱ δαιῖθ οἰκοδόμοι ογα ΚὙ154110, κὶ 
12. εἰ -- 13. κακοί οτὰ 75. 11 13. δὲ 2212, } 14. γὼρ οτχὰ 175. 1] τοῖς συναλλάγμασι οχὰ ὉΓ ΚΡ. ΠΠ15. πε 9’. } γοόμενα ΚΡ. 
“πόμεβα, Ῥοβὶ ἄδικοι 2505, ἢ 16. ἐθιζόμενοι ὃ φοβεῖσθαι 3375. ἢ 17. ἢ οαὰ ΚΡ, ἢ 18. τὰ οἵα Ζ᾽}ἘΕθ". || τὰ οπι 5. ἢ 20. μὲν γὰρ 

ἰκ ΜἼλν. Π οὑτωσὶν 372, οὕτωσὰ ΚΌΝ5. 1 ἐν αὐτοῖς οτα 175, ἢ 24, ηὔν 415, ἢ εὐθέως ΚΡ, ἢ 27. ἐδὲὰ ηὰρ 1}. 1} τί ἐςὶν ἀρετὴ ΟΣ, ἡ 
ἀριτὴ τί Κὸ, 1 28. γιώμεθα 275. ἢ 29. ἐστι] ἐπι 1.5, ἦν '᾿, ἂν εἴη 475. ἢ 81. ἡδεσθαι 1,5. Π 32. καὶ οτη 1". ἢ ὑπερκείσθω Ν᾽. ἢ 

εἰρήσεται 275. ἢ 33. ὁ οαλ Κλ1105, Ἱ 3Δ. προσδιομολογείσθω ΚΈ, προομολογείσθω 1,50. 
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μουλογείσθω, ὅτι πῶς ὁ περὶ τῶν πρακτῶν λόγος τύπῳ 
καὶ ὑκ ἀκριβῶς ὀφείλει λέγεσθαι, ὥσπερ καὶ κατ᾽ ἀρχὰς 

εἴπομεν ὅτι κατὼ τὴν ὕλην οἱ λόγοι ἀπαιτητέοι" τὰ δ᾽ ἐν 

ταῖς πράξεσι καὶ τὰ συμφέροντα οὐδὲν ἑςηκὸς ἔχει, ὥσ- 
περ οὐδὲ τὰ ὑγιεινα,, τοιούτε δ᾽ ὄντος τοῦ καθόλε λόγου, 
ἔτι μᾶλλον ὁ περὶ τῶν καθ᾽ ἐκάςα λόγος ὑκ ἔχει τάκρι- 
βές' οὔτε γὰρ ὑπὸ τέχνην οὔθ᾽ ὑπὸ παραγγελίαν ὀδεμίαν 
πίπτει, δεῖ δ᾽ αὐτὸς ἀεὶ τὸς πράττοντας τὼ πρὸς τὸν και- 
ρὸν σκοπεῖν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς ἰατρικῆς ἔχει καὶ τῆς 

ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ Β. 

καὶ ἐπὶ τῆς ἀνδρείας" ἐθιζόμενοι γὰρ καταφρονεῖν τῶν φο- 
βερῶν καὶ ὑπομένειν αὐτὰ γινόμεθα ἀνδρεῖοι, καὶ γινέ- 
μενοι μάλιςα δυνησόμεθα ὑπομένειν τὰ φοβερώ. σημεῶν 

. δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἔξεων τὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἃ λύ- 

5 πὴν τοῖς ἔργοις" ὁ μὲν γὰρ ὠπεχέμενος τῶν σωματικῶν 

ἡδονῶν καὶ αὐτῷ τούτῳ χαίρων σώφρων, ὃ δ᾽ ἀχθόμενος 
ἀκόλαστος, καὶ ὁ μὲν ὑπομένων τὰ δεινὰ καὶ χαίρων ἃ 

μὴ λυπόμενός γε ἀνδρεῖος, ὁ δὲ λυπούμενος δειλός. περὶ 
ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐςὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετή" διὰ μὲν γὼ 

κυβερνητικῆς. ἀλλὰ καίπερ ὄντος τοιούτου τοῦ παρόντος 10 τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν 
λόγου πειρατέον βοηθεῖν. πρῶτον οὖν τῶτο θεωρητέον, ὅτι 
τὰ τοιαῦτα πέφυκεν ὑπὸ ἐνδείας καὶ ὑπερβολῆς φθείρε- 
σθαι, (δεῖ γὰρ ὑπὲρ τῶν ἀφανῶν τοῖς φανεροῖς μαρτυρίοις 
χρῆσθαι) ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἰσχύος καὶ τῆς ὑγιείας ὁρῶμεν" 

καλῶν ὠπεχόμεθα. διὸ δεῖ ἤχθαί πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς 
ὁ Πλάτων φησίν, ὥςε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ" 
ἡ γὰρ ὀρθὴ παιδεία αὕτη ἧς ν. ἔτι δ᾽ εἰ ἀρεταί εἰσι πεὶ 

πράζεις καὶ πάθη, παντὶ δὲ πάθει καὶ πάσῃ πράζει ἔτε- 
τά τε γὰρ ὑπερβάλλοντα γυμνάσια καὶ τὰ ἐλλείποντα 15 ται ἡδονὴ καὶ λύπη, καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἂν εἴη ἡ ἀρετὴ τεὶ 

φθείρει τὴν ἰσχύν. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ποτὰ καὶ τὰ σιτία ἡδονὰς καὶ λύπας. μηνύουσι δὲ καὶ αἱ κολάσεις γινόμε: 
πλείω καὶ ἐλάττω γινόμενα φθείρει τὴν ὑγίειαν, τὰ“ δὲ ναι διὼ τούτων" ἰατρεῖαι γάρ τινές εἰσιν, αἱ δὲ ἰατρεῖαι 
σύμμετρα καὶ ποιεῖ καὶ αὔξει καὶ σώζει. οὕτως ἦν καὶ διὼ τῶν ἐναντίων πεφύκασι γίνεσθαι. ἔτι, ὡς καὶ πρότερον 
ἐπὶ σωφροσύνης καὶ ἀνδρείας ἔχει καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν" εἴπομεν, κᾶσα ψυχῆς ἕξις, ὑφ᾽ οἷων πέφυκε γίνεσθαι 
ὅ τε γὰρ πάντα φεύγων καὶ φοβόμενος καὶ μηδὲν. ὑπο- 20 χείρων καὶ βελτίων, πρὸς ταῦτα καὶ περὶ ταῦτα τὴν φύ 
μένων δειλὸς γίνεται, ὅ τε μηδὲν ὅλως φοβόέμενος ἀλλὰ 
πρὸς πάντα βαδίζων θρασύς. ὁμοίως δὲ καὶ ὁ μὲν πά- 
σὴς ἡδονὴς ἀπολαύων καὶ μηδεμιᾶς ἀπεχόμενος ἀκόλω- 
στος, ὁ δὲ πάσας φεύγων, ὥσπερ οἱ ἀγροῖκοι, ἀναίσθητός 

σιν ἔχει" δι᾿ ἡδονὰς δὲ καὶ λύπας φαῦλαι γίνονται, τῷ 
διώκειν ταύτας καὶ φεύγειν, ἢ ἂς μὴ δεῖ ἣ ὅτε οὐ δὶ ἢ 

ὡς οὐ δεῖ ἢ ὁσαχῶς ἄλλως ὑπὸ τοῦ λόγε διορίζεται τὰ 
τοιαῦτα. διὸ καὶ ὁρίζονται τὰς ἀρετὰς ἀπαθείας τὼς 

τις φθείρεται γὰρ ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ ἀνδρεία ὑπὸ τῆς 25 καὶ ἠρεμίας" οὐκ εὖ δέ, ὅτι ἁπλῶς λέγουσιν, ἀλλ᾽ οὐχ 
ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως, ὑπὸ δὲ τῆς μεσότητος σώ- 

᾽ » 2 ΄ « « Ψ ἢ « ζεται. ἀλλ᾽ οὐ μόνον αἱ γενέσεις καὶ αἱ αὐξήσεις καὶ αἱ 

φθοραὶ ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν γίνονται, ἀλλὰ 
ε»"»ν » “ΝΜ ᾽ “, ΝῚ 3 ἰυ,ῳὦ καὶ αἱ ἐνέργειαι ἐν τοῖς αὐτοῖς ἔσονται" καὶ γὼρ ἐπὶ τῶν 

ὡς δεῖ καὶ ὡς ὁ δεῖ, καὶ ὅτε, καὶ ὅσα ἄλλα προςίθεται. 
᾿ Υ ..» νι Ψ᾿ν « ΄ ) « δὸ Ν καὶ ὑπόκειται ἄρα ἡ ἀρετὴ εἶναι ἡ τοιαύτη περὶ ἡδονὰς 
λύπας τῶν βελτίστων πρακτική, ἡ δὲ κακία τοὐναντίον. 

γένοιτο δ᾽ ἄν ἡμῖν καὶ ἐκ τούτων φανερὸν ἔτι περὶ τῶν 
ἄλλων τῶν φανερωτέρων ὅτως ἔχει, οἷον ἐπὶ τῆς ἰσχύος. 30 αὐτῶν. τριῶν γὰρ ὄντων τῶν εἰς τὰς αἱρέσεις καὶ τριῶν 
γίνεται γὰρ ἐκ τοῦ πολλὴν τροφὴν λαμβάνειν καὶ πολ- 
λοὺς πόνυς ὑπομένειν, καὶ μώλιςα δύναται ταῦτα ποιεῖν 
ὁ ἰσχυρός. οὕτω δ᾽ ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν ὠρετῶν" ἔκ τε γὰρ 
τοῦ ἀπέχεσθαι τῶν ἡδονῶν γινόμεθα σώφρονες, καὶ γενό- 

τῶν εἰς τὰς φυγάς, καλοῦ συμφέροντος ἡδέος, καὶ τριῶν 
τῶν ἐναντίων, αἰσχροῦ βλαβεροῦ λυπηροῦ, περὶ πάντα 
μὲν ταῦτα ὁ ἀγαθὸς κατοῤῥωτικός ἐςιν ὁ δὲ κακὸς ὦμαρ’ 
τητικός, μάλιςα δὲ περὶ τὴν ἡδονήν" κοινή τε γὰρ αὖτη 

μενοι μάλιστα δυνάμεθα ὠπέχεσθαι αὐτῶν. ὁμοίως δὲ 35 τοῖς ζῴοις, καὶ πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὴν αἵρεσιν παρακολουθεῖ" 

1. πρακτέων ΚΡΖΑΜ), ΠΠ 2. καὶ ἀπϊθ κατ᾿ οὐχ 1Ὁ. [[3. ὕλην καὶ οἱ 2.5. 1} 5. ὑγινά} ὑγιεινὰ τῇ καϑθολικῶ λόγν ΚΑ. 1] 6. λέγων 

Κι. Π 8. ὑποπίπτει 375. ἢ περὶ Χο, ΠΠ 9. καὶ τῆς] καὶ ἐπὶ τῆς ΠΡ. 1 10. τοῦ στα ΧΡ. ἢ 14. ὥσπερ καὶ ἐπὶ 475. "} 16. δὲ ΟΝ.1 
17. γνόμενα καὶ ἐλάττω 175, 18. καὶ δῃῖα ποιεῖ οτὰ 215. 1 19. ἄλλων οἵα Ὁ. || 23. ἀπολαύων] ἐχόμενος 175,}} 24. πᾶσαν ΚΝ ἢ 
25. τις οταὰ 2203. ἢΠ γὰρ] δὲ ΨΡ. 1 26. τῆς ροθὶ καὶ οπα 275, ἢ 27. αἱ ἀαῖα αὐξήσεις οχα ΚΟΔΛΝΈΟἍ. 1) αἱ ἀπῖς φθοραὶ οτὰ 1’ 
ΝΈΟΙ, ἢ 29. αἱ οἵα ΚΡ, ἢ 81. καὶ τοῦ πολλοὺς 275, 1} 32. μάλιςα ἃ δύναιτ᾽ αὐτὰ ΚΙ. 

9. ἡ ἠθική ἔσιν Δ᾽. ἢ 13. εἴ αἱ ΑἸ. 1 14. πάθη καὶ πράξεις 2.120. ἢ 415. καὶ διὰ] κἂν διὰ Ν᾽, δὰ Αἵ, 1 
18. πρώφν ΚΡ. 21. ἡδονῆς δὲ καὶ λύπης Α{Π᾿. 1} φαῦλοι 1.575, 1 22. ἃ ὅτε μὴ δεῖ Αἴ), οἵα ΧΡ. ἢ ὃ ὡς οὐ δεῖ οἵα ΟἹ. Ι 
26. καὶ δηῖθ σα οχὐ Ν᾽. || 29. ὅτι ΚΡ, ἢ 31, τῶν] ὄντων τῶν ΔΙ ΝΕ, ὅττων 13,03. 82. βλαβεροῦ] ἀσυμφόρου ΜΝ 

.ΟἈ. ἢ ταῦτα μὶν πάτα ΑἈ 1 ηΟὺ, || 38. κατορθωτής 275, 1 ἁμαρτητικός ἰςι" μάλιτα Οὐ. ᾿ἱ 84. δὲ οἡα Ψ,, ἢ τὸ οἢ 
4105, 



ΠΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ Β, 4405 

καὶ γὰρ τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον ἡδὺ φαίνεται. ἔτι μὲν τὸ τὰς ἄλλας τέχνας ἔχειν οὐ συναριθμεῖται, πλὴν 
δ᾽ ἐκ νητίς πᾶσιν μῦν συντέθραπται" δὶὸ χαλεπὸν ἀπο- αὐτὸ τὸ εἰδέναι" πρὸς δὲ τὸ τὼς ἀρετὰς τὸ μὲν εἰδέναι μι- 
τρίψασθαι τοῦτο τὸ πάθος ἐγκεχρωσμένον τῷ βίῳ. κα- κρὸν ἢ ὑδὲν ἰ ἰσχύει, τὼ δ᾽ ἄλλα ὁ μικρὸν ἀλλὰ τὸ πᾶν 
νενίζομεν δὲ καὶ τὼς πράξεις, οἱ μὲν μᾶλλον οἱ δ᾽ ἧττον, δύναται, ἅπερ ἐκ τοῦ πολλάκις πράττειν τὰ δίκαια καὶ 

ἡδυνῇ καὶ λύπῃ. διὰ τῦτ᾽ ἦν ἀναγκαῖον εἶναι περὶ ταῦτα 5 σώφρονα περιγίνεται. τὰ μὲν ἦν πρώγματα δίκαια καὶ σώ- 
τὴν πᾶσαν πραγματείαν" οὐ γὰρ μικρὸν εἰς τὰς πράξεις ᾧρονα λέγεται, ὅταν ἢ τοιαῦτα οἷα ὧν ὁ δίκαιος ἢ ὁ σώ- 
εὖ ἢ κακῶς χαίρειν καὶ λυπεῖσθαι. ἔτι δὲ χαλεπώτερον ᾧρων πράξειεν" δίκαιος δὲ καὶ σώφρων ἐςὶν ἐχ ὁ ταῦτα 
ἡδονὴ μάχεσθαι ἢ θυμῷ, καθάπερ φησὶν Ἡράκλειτος, πράττων, ἀλλὰ καὶ ὁ ὕτω πράττων ὡς οἱ δίκαιοι καὶ οἷ, 
τοὶ δὲ τὸ χαλεπώτερον ἀεὶ καὶ τέχνη γίνεται καὶ ἀρετή" σώφρονες πράττοσιν. εὖ ἦν λέγεται ὅτι ἐκ τῷ δίκαια πράτ- 

καὶ γὰρ τὸ εὖ βέλτιον ἐν τούτῳ, ὥςε καὶ διὰ τῦτο περὶ 10 τειν ὁ δίκαιος γίνεται καὶ ἐκ τῇ τὰ σώφρονα ὁ σώφρων" 
ἡδονὰς καὶ λύπας πᾶσα ἡ πραγματεία καὶ τῇ ἀρετὴ καὶ ἐκ δὲ τοῦ μὴ πράττειν ταῦτα οὐδεὶς ἂν οὐδὲ μελλήσειε 

τὴ πολιτικῇ" ὁ μὲν γὰρ εὖ τότοις χρώμενος ἀγαθὸς ἔςαι, γενέσθαι ἀγᾳθός. ἀλλ᾽ οἱ πολλοὶ ταῦτα μὲν οὐ πράττυ- 
ἡ δὲ κακῶς κακός. ὅτι μὲν οὖν ἐςὶν ἡ ἀρετὴ περὶ ἡδονὰς σιν, ἐπὶ δὲ τὸν λόγον καταφεύγοντες οἴονται φιλοσοφεῖν 
καὶ λύπας, καὶ ὅτι ἐξ ὃ ὧν γίνεται, ὑπὸ τότων καὶ αὖξε- καὶ οὕτως ἔσεσθαι σπουδαῖοι, ὅμοιόν τι ποιοῦντες τοῖς 
ταὶ καὶ φθείρεται μὴ ὡσαύτως γινομένων, καὶ ὅτι ἐξ ὧν 15 κάμνουσιν, οἱ τῶν ἰατρῶν ἀκούουσι μὲν ἐπιμελῶς, ποιῶσι 
ἐγένετο, περὶ ταῦτα καὶ ἐνεργεῖ, εἰρήσθω. ᾿ δ᾽ οὐθὲν τῶν προσταττομένων. ὥσπερ οὖν οὐδ᾽ ἐκεῖνοι εὖ 

᾿Απορήσειε δ᾽ ἂν τις, πῶς λέγομεν ὅτι δεῖ τὰ μὲν ἔζουσι τὸ σῶμα οὕτω θεραπευόμενοι, οὐδ᾽ οὗτοι τὴν ψυ- 
δίκαια πραίττοντας δικαίως γένσθαι, τὼ δὲ σώφρονα σώ- χὴν οὕτω Φιλοσοφοῦντερ. 

φρονας" εἰ γὰρ πράττουσι τὰ δίκαια καὶ τὰ σώφρονα, Μετὰ δὲ ταῦτα τί ἐςιν ἡ ἀρετὴ σκεπτέον. ἐπεὶ οὖν 4 

ἤδη εἰσὶ δίκαιοι καὶ σώφρονες, ὥσπερ εἰ τὰ γραμματικὰ Ὁ τὼ ἐν τῇ ψυχῇ Ὑνόμενα τρία ἐςί, πάθη δυνάμεις ἕξεις, 

καὶ τὰ μουσικοί, γραμματικοὶ καὶ μουσικοί. ἢ οὐδ᾽ ἐπὶ τούτων ἄν τι εἴη ἡ ἀρετή. λέγω δὲ πάθη μὲν ἐπιθυμίαν, 
τῶν τεχνῶν οὕτως ἔχει; ἐνδέχεται γὰρ γραμματικόν τι ὀργήν, φόβον, θρώσος, φθόνον, χαράν, φιλίαν, μῖσος, 
τοῦσαι καὶ ἀπὸ τύχης καὶ ἄλλου ὑποθεμένου. τότε οὖν πόθον, Ὧῶλον, ἔλεον, ὅλως οἷς ἕπεται ἡδονὴ ἢ λύπη, δυ- 

ξαι γραμματικός, ἐὰν καὶ γραμματικόν τι ποιήσῃ καὶ νάμεις δὲ καθ᾽ ἃς παθητικοὶ τούτων λεγόμεθα, οἷον καθ᾽ 
ἡραμματοκῶς" τοῦτο δ᾽ ἰςὶ τὸ κατὰ τὴν ἐν αὐτῷ ραμ Ὁ ἃς δυνατοὶ ὀργισθῆναι ἢ ἢ λυπηθῆναι ἢ ἤ ἐλεῆσαι, ἕξεις δὲ 
Ματοκῆν. ἔτι ἀδ᾽ ὅ ὅμοιόν ἐςιν ἐκὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν ὠρε- καθ᾽ ἃς πρὸς τὰ πάθη ἔχομεν εὖ ἢ κακῶς, οἷον πρὸς τὸ 
τῶν" τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν τεχνῶν γινόμενα τὸ εὖ ἔχει ὀργισθῆναι, εἰ μὲν σφοδρῶς ἢ ἀνειμένως, κακῶς ἔχομεν, 
ἐρ αὐτοῖς, ἀρκεῖ οὖν ταῦτα πως ἔχοντα γενέσθαι" τὰ δὲ εἰ δὲ μέσως, εὖ. ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς τἄλλα, πάθη μὲν 
κατὰ τὰς οὐἱρετὼς «γινόμενα οὐκ ἐὰν αὐτά πως ἔχῃ, δ οὖν οὐκ εἰσὶν οὔθ᾽ αἱ ἀρεταὶ οὔθ᾽ αἱ κακίαι, ὅτι οὐ λεγό- 
καίως ἢ σωφρόνως πράττεται, ἀλλὼ καὶ ἐὰν ὁ πράττων 3) μεθα κατὰ τὰ πάθη σπουδαῖοι ἢ φαῦλοι, κατὰ δὲ τὰς 
πως ἔχων πράττῃ, πρῶτον μὲν ἐὰν εἰδώς, ἔπειτ᾽ ἐὰν προαι- ἀρετὰς ἢ τὼς κακίας λεγόμεθα, καὶ ὅτι κατὰ μὲν τὰ 
ρόμενος, καὶ προαιρόμενος δὲ αὐταί, τὸ δὲ τρίτον καὶ ἐὰν πάθη ὅτ᾽ ἐπαινούμεθα οὔτε ψεγόμεθα (οὐ γὰρ ἐπαινεῖται 

βιβαίως καὶ ἀμετακινήτως ἔχων πρώττῃ. ταῦτα δὲ πρὸς ὁ φοβούμενος ἐδὲ ὁ ὀργιζόμενος, οὐδὲ ψέγεται ὁ ἁπλῶς 

2. συστετράφθαι ΧΡ, [διὸ -- ἀποτρίψασθαι οἵα Ν᾽. Π 5. γῆν 7". ΠἼ. καὶ] ἢ 1, ἢ καὶ ΔΙ͂ΣΝ, Π δὲ καὶ χαλεπώτερον Ζ.}, ἢ 
10. πε τὰς ἡδυνὰς Οὐ, ΠΠ 14. ἀρετῇ] ἠθοιῇ 7) οἱ τὸ 14. ἢ 12. ἔςαῇ ἅπας 275. ἢ 43.. ἡ οπα 279, ἢ 16. ἐγίνετο 5. ἢ: 49. τὰ ροσὶ 
καὶ οὰ Ψ 2275. } 20. σώφρονες καὶ δίκαιοι 275. ἢ οἱ ΠΝ, Ἱ τὰ οτὰ 75. Π 21. τὰ αἀὰ ΧΆ, |[ 24, καὶ ροξὲ ἐὰν οπὰ 271. ἢ] 
τι Ῥοδὶ ἐὰν 2205, 1 27. γὰρ οἵα Ν᾿. 1 γενόμενα 1.50, 1} ἔχειν αὐτοῖς ΚΡ. 11 28. οὖν] τῶν ΚΑ. Π αὐτά 1.502. } 29. ἂν 1.204, ἢ 

830. ἂν ΖΗ ΜΡΗΟΣ, ἢ 831. ἰὰν προαιρώμεονος ογὰ ΚΑ’. ᾿Π 82. καὶ προαιρόμετος. οτα ΖΝἧΟἉ, ἢ διὰ ταῦτα ,ϑ, ΠΠ τὸ τρίτον δὲ 275. ἢ ἐὰν 
καὶ Κ͵, || 33. ἔχων καὶ πράττη Ν'. 

2. τὸ ροϑβῖ δὲ οτὰ ΤΡ, 1] ὑδὶν ἢ μικρὸν ΑὉ, ἢ 8. τὸ οτὰ ΧΣ, 1] ἀ. ἅπερ καὶ ἐκ 250, ἵ 6, ἢ] εἴη 2. ἢ ἢ] καὶ 2,72. ἢ ὁ οχὰ 
ΔΙΜἨὴῈΟ}, ἃ 8. ὁ οτὰ Νδ. ἢ οἱ Ῥοϑὶ καὶ οτὰ ΧὐΜΡΟΣ, 1} 9. εὖ γὐ ἦν 1δ. 1 10. ἐκ -- σώφρων οτγ Οδ..}} 14. μελήσειε 2.750, ἢ 
15. μὲν ἀκούουσιν 175. ἢ 16. οὐκ ἐκεῖνοι 1,5, ἐχεῖνοι οὐκ 475. ἢ 19, μετὰ ταῦτα δὲ τί ἐς!» ἀρετὴ 27, τί δ᾽ ἐξὶν ἡ ἀρετὴ ἑξῆς Κ᾿. ἢ 

ἐχισκεκτέον 37". ἢ 21. τι ἂν ΣΗΜΗΝΈΟΣ, ἢ ἡ οὐχ Ν». ἢ δὴ 1". ἢ 22. φθόνον θάρσος 'α. 1] μίσος φιλίαν Ζ.)Ο δ. [ΠΟ 24. ποιητικοὶ 
ΜΗ. ἢ 26. καὶ εὖ καὶ 215. αὶ 29. οὔθ᾽ αἱ κακίαι --- 4109 ὁ 32. ἄλλο οὐδὲν] μαθς 1113 ὅ 9. δβῃϊθ αἰσχρὸν ροηϊ! Νό, ἢ 29... οὐδὲ ΤῈ Ν:, ἢ 
30. τὰ οἵ Α, [| 31, 7] καὶ Αδι ἡὶ λεγόμεθα σπνδαῖοι καὶ φαῦλοι καὶ ΚΡ. " μὲν οπι 12. ἢ 32. οὖ] οὐδὲ Οὐ, ἢ 33, ὁδὲ}] ἢ 275. ἢ 
οὐδὲ ψέγεται -- 1106 α 1. ὀργιζόμενος οπι 2. 

Ἀγν2 



1106 ΗΘΙΚΩ͂Ν ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΩΝ Β. 

ὀργιζόμενος ἀλλ᾽ ὁ πῶφ), κατὰ δὲ τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς εἴ τῳ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ ὀλίγον, ὁ ἀλεί- 
κακίας ἐπαινέμεθα ἃ ψεγόμεθα. ἔτι ὀργιζόμεθα μὲν καὶ πτῆς ἐξ μνᾶς προστάξει" ἔςι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο πολὺ 
φοβούμεθα ἀπροαιρέτως, αἱ δ᾽ ἀρεταὶ προαιρέσεις τινὰς ἢ τῷ ληψομένῳ ἢ ὀλίγον" Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ 
ὧς ἄνευ προαιρέσεως. πρὸς δὲ τότοις κατὰ μὲν τὰ πάθη ἀρχομένῳ τῶν γυμνασίων πολύ. ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ 
κινεῖσθαι λεγόμεθα, κατὰ δὲ τὰς ἀρετὼς καὶ τὼς κακίας 5 πάλης. οὕτω δὴ πᾶς ἐκιςήμων τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ 

οὐ κινεῖσθαι ἀλλὰ διακεῖσθαί πως. διὰ ταῦτα δὲ οὐδὲ τὸν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ μέσον ζητεῖ καὶ τοῦθ᾽ αἱρεῖ- 
δυνάμεις εἰσίν" οὔτε γὰρ ἀγαθοὶ λεγόμεθα τῷ δύνασθαι ται, μέσον δὲ οὐ τὸ τῇ πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς. 
πάσχειν ἁπλῶς οὔτε κακοί, οὔτ᾽ ἐπαινούμεθα οὔτε ψεγό- εἰ δὴ πᾶσα ἐπιςήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ 
μεθα. καὶ ἔτι δυνατοὶ μέν ἐσμὲν φύσει, ὠγαθοὶ δὲ ἢ μέσον βλέπυσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγυσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώ- 
κακοὶ οὐ γινόμεθα φύσει" εἴπομεν δὲ περὶ τούτου πρότε- (0 θασιν ἐπιλέγειν τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις ὅτι οὔτ᾽ ἀφελεῖν 
ρον. εἰ ὃν μήτε πάθη εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ μήτε δυνάμεις, λεΐξ 
πεται ἕξεις αὐτὰς εἶναι. ὅ τι μὲν οὖν ἐστὶ τῷ γώει ἡ 
ἀρετή, εἴρηται. 

5 Δεῖ δὲ μὴ μόνον οὕτως εἰπεῖν, ὅτι ἔξις, ἀλλὰ καὶ 

ποία τις. ῥητέον οὖν ὅτι πᾶσα ἀρετή, 

αὐτοῦ εὖ ἀποδί- 
δωσιν, οἷον ἡ τῇ ὀφθαλμοῦ ὠρετὴ τόν τε ὀφθαλμὸν σπε- 

» “ }Ὶ ΓΝ ΟΝ .“ ᾿ “,»γ -“ δαῖον ποιεῖ καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ" τῇ γὰρ τοῦ ὀφθαλμοῦ 
ἀρετῇ εὖ ὁρῶμεν. 

αὐτό τε εὖ ἔχον ὠποτελεῖ καὶ τὸ ἔργον 

ε ’ { κα ᾽ Ἂν ὰνἑὕἦ 
Ὁμοίως ἢ του ἱππου ἀρετὴ ἱππὸν τε 

οὗ ἂν ἶ ἀρετή, ι5 ἀμείνων ἐςίν, ὥσπερ καὶ ἡ 

ἔςιν οὔτε προσθεῖναι, ὡς τὴς μὲν ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλ- 

λείψεως φθειρούσης τὸ εὖ, τῆς δὲ μεσότητος σωζούτηρ, 
οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ τεχνῖται, ὡς λέγομεν, πρὸς τοῦτο βλέκοντις 

ἐργαΐζονται, ἡ δ᾽ ἀρετὴ πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ 
φύσις, τοῦ μέσου ἂν εἴη ςο- 

χαςική. λέγω δὲ τὴν ἠθικήν᾽ αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάθη 
καὶ πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἐστὶν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις 
καὶ τὸ μέσον. οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ ἐκι- 
θυμῆσαι καὶ ὀργισθῆναι καὶ ἐλεῆσαι καὶ ὅλως ἡσθῆναι 

σπουδαῖον ποιεῖ καὶ ἀγαθὸν δραμεῖν καὶ ἐνεγκεῖν τὸν ἐπι- 20 καὶ λυπηθῆναι ἔςι καὶ μᾶλλον καὶ ἧττον, καὶ ὠμφότερω 

βάτην καὶ μεῖναι τοὺς πολεμίους. εἰ δὴ τῦτ᾽ ἐπὶ πάντων 

οὕτως ἔχει, καὶ ἡ τοῦ ἀνθρώπου ὠρετὴ εἴη ἂν ἔξις ἀφ᾽ 

ἧς ἀγαθὸς ἄνθρωπος γίνεται καὶ ἀφ᾽ ἧς εὖ τὸ ἑαυτῷ ἔρ- 
γον ἀποδώσει. πῶς δὲ τῦτ᾽ ἔςαι, ἤδη μὲν εἰρήκαμεν, ἔτι 
δὲ καὶ ὧδ᾽ ἔξαι φανερόν, ἐὼν θεωρήσωμεν ποία τίς ἐςιν 25 πράξεις ἐςΐν, ἂν 
ἡ φύσις αὐτῆς. ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι 
λαβεῖν τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ᾽ ἔλαττον τὸ δ᾽ ἴσον, καὶ ταῦτα 

, ἢ κατ᾽ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς ἡμᾶς" τὸ δ᾽ ἴσον ΩΝ 

τι ὑπερβύλῃε καὶ ἐλλείψεως. λέγω δὲ τοῦ μὲν Ἐῤδγ μον 

οὐκ εὖ" τὸ δ᾽ ὅτε δεῖ καὶ ἐφ᾽ οἷς καὶ πρὸς οὺς καὶ οὗ 
ἔνεκα καὶ ὡς δεῖ. μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς 
ὠρετῆς. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς πράζεις ἐστὶν ὑπερβολὴ 
καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον. ἡ δ᾽ ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ 

ἐν οἷς ἡ μὲν ὑπερβολὴ .ἁμαρτάνεται καὶ ἡ 
ἔλλειψις ψέγεται, τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦ- 
ται" ταῦτα δ᾽ ἄμφω τῆς ἀρετῆς. μεσότης τις ἄρα ἐξὶν 
ἡ ἀρετή, σοχαςική γε ἧσα τὰ μέσον. ἔτι τὸ Ἢ ἁμαρ. 
τάνειν πολλαχῶς ἐςΐν (ὲ γὰρ κακὸν τοῦ ἀπείρου, ὡς οἱ 

τος ἼΩΝ τὸ ἵτον ἀπέχον πὰ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ 30 Πυθαγόρειοι ἐκαζον, τὸ δ᾽ ἀγαθὸν τοῦ πεπερασμένου), τὸ 

ἐςὶν ἕν καὶ ταὐτὸν πᾶσιν, πρὸς ἡμᾶς δὲ ὃ μήτε πλεονά- 

ζει μήτε ἐλλείπει. τοῦτο δ᾽ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν, 

οἷον εἰ τὰ δέκα πολλὰ τὼ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἐξ μέσα 
λαμβάνουσι κατὰ τὸ πρᾶγμα" ἴσῳ γὰρ ὑπερέχει τε καὶ 

δὲ κατορθῶν μοναχῶς" διὸ καὶ τὸ μὲν ῥᾷδιον τὸ δὲ χα- 
᾿ , λ 
λεκόν, ῥῴδιον μὲν τὸ ὠποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ, χιαλεπν 

δὲ τὸ ἐπιτυχεῖν. καὶ διὰ ταῦτ᾽ οὖν τῆς μὲν κακίας ἡ 

ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις, τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἡ μεσότης" “νῇ 

ὑπερέχεται, τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶ κατὼ τὴν ἀριθμητικὲν 36 λοὶ μὲν γὰρ ὡπλῶς, παντοδαπῶς δὲ κακοί" 
ἀναλογίαν. τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐχ, οὕτω ληπτέον" οὐ γὰρ Ἔστιν ρα ἡ ἀρετὴ ἔξις προαιρετική, ἐν μεσότητιθ 

1. τὰς Ῥοδβὲ καὶ οπι ΝὈ, [[|2. μὲν ογὰ 275. 1} 9. καὶ οπ; Ψ᾽. Π 10. δὲ καὶ περὶ τούτων 37:. ἢ 14. ἕξεις ΝΞ". ἢ 15. πιτατή 
οι Π τις] τις ἕξις 4715. ᾿ Ὦ εἴη ΚΡ, 11 16. τὸ εὖ ἔργον αὐτοῦ ἀπ. 1}. ἢ 19. ὁμοίως δὲ ἡ Νἧ. ἢ 22. ἂν ἡ ἕξις Κ͵. ἢ 23. αὐτῷ ΗΜ} 
25. θεωρήσαιμεν Κὸς ἢ ἰςιν οπι᾿ 2275. 1 28. πρὸς] καθ᾿ 1205. ᾿ὶ 30. ἑκατέρων 1.15. ἢ) 833. τὰ δὲ 1ξ 47". 11 84. ἴσως 155 50. 

1. μιᾶς ΝέοΟλι, ἢ δύο οτὰ ρσ Κό. ΠΠ 2. πολὺ καὶ τοῦτο 75. ΠΟ 5. δὴ καὶ πᾶς Οὐ. {Π μὲν οπχλ Οὐ. 6. ἐκφύγοι ,Μῖ}. 1 8. ἐπε 

τελῖ 1205. ἢ 13. οἱ δ εἰ δ᾽ οἱ ΚΡ, εἰ δὴ οἱ ΜΊ10. ἢ πρὸς τοῦτο ὡς λέγομεν 175. 11 418. τὸ οτὰ 2275. 11 οἷον -- 24. μέσον οτα Ν᾽. ἢ 
18. ἐπιθυμῆσαι καὶ ἀποςραφῆναι καὶ ὀργισθῆναι 475. ἢ 20. ἢ λυπηθῆναι ἔςι μᾶλλον 275. ἢ] 21. οἷς] οἷς δεῖ Κ᾿. ἢ οὖ ἕνεκα] οὕνεκα ἈΞ, Ι 

22. ἰστὶ] ἐπὶ ΝῚ, ἰστὶν ἐπὶ Κὸ᾿ ἢ 24, τὸ οτὰ 27), ἢ 835. καὶ ἢ] ἡ δὲ 215. ἢ 27. τις οχα 27». ἢ ἐεὶν ἄρα 2204. ῃῃ 238. γε οπὶ 
Κ΄. ̓  ἔτ ἕξι δὲ 12, ὅτι ΟἹ. ἢ 30. πυθαγόριοι (δ. ἢ τοῦ --- 81. μοναχῶς οτὰ .Ν». ἢ 82. μὲν γὰρ τὸ 27", 1 33. ἡ οπὰ 44. ἢ 84. 
ἡ ροβὶ καὶ οπι ΤΉ ΝΟΣ, ἢ 35. κακοὶ δὲ παντοδαπῶς 1.205. 



ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ Β. 4407 

εἶτα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένη λόγῳ καὶ ὡς ὧν ὁ φρόνι- της τῶν δ᾽ ὑπερβαλλόντων ὁ μὲν τῇ ἀφοβίᾳ ἀνώνυμος 
μος ὁρίσειεν, μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν καθ᾽ ὑπερ- (πολλὰ δ᾽ ἐςὶν ἀνώνυμα), ὁ δ᾽ ἐν τῷ θαρρεῖν ὑπερβάλ- 

βυλὴν τῆς δὲ κατ᾽ ἔλλεμψιν" καὶ ἔτι τῷ τὰς μὲν ἐλλες λων θρασύς, ὁ δὲ τῷ μὲν φοβεῖσθαι ὑπερβάλλων τῷ δὲ 
πεν τὰς δ᾽ ὑπερβάλλειν τῷ δέοντος ἕν τε τοῖς πάθεσι καὶ θαρρεῖν ἐλλείπων δειλός. περὶ ἡδονὰς δὲ καὶ λύπας οὐ 
ὦ ταῖς πράξεσι, τὴν δ᾽ ἀρετὴν τὸ μέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ 5 πάσας, ἧττον δὲ καὶ περὶ τὰς λύπας, μεσότης μὲν σω- 
αἱρεῖσθαι. διὸ κατὰ μὲν τὴν οὐσίαν καὶ τὸν λόγον τὸν τί φροσύνη, ὑπερβολὴ δὲ ὠκολασία. ἐλλείποντες δὲ περὶ τὼς 
ἦν ναι λέγοντα μεσότης ἐςὶν ἡ ἀρετή, κατὼ δὲ τὸ ἄρι- ἡδονὰς οὐ πάνυ γίνονται" διόπερ οὐδ᾽ ὀνόματος τετυ χρά- 
στον καὶ τὸ εὖ ἀκρότης. οὐ πᾶσα δ᾽ ἐπιδέχεται πρᾶξις κασιν οὐδ᾽ οἱ τοιοῦτοι, ἔστωσαν δὲ ἀναίσθητοι. περὶ δὲ δό- 
οὐδὲ πᾶν παΐθος τὴν μεσότητα" ἔνια γὼρ εὐθὺς ὠνόμαςαι σιν χρημάτων καὶ λῆψιν μεσότης μὲν ἐλευθεριότης, ὑπερ- 
συνειλημμένω μετὰ τῆς φαυλότητος, οἷον ἐπιχαιρεκακίᾳ 10 βολὴ δὲ καὶ ἔλλειψις ἀσωτίᾳ καὶ ἀνελευθερία. ἐναντίως 
ἀναισχυντία, φθόνος, καὶ ἐπὶ τῶν πράξεων μοιχεία κλοπὴ δ᾽ ἑαυταῖς ὑπερβάλλουσι καὶ ἐλλείπουσιν" ὁ μὲν γὰρ 
ἀνδροφονία᾽ παντα γὼρ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ψέγεται ἄσωτος ἐν μὲν προέσει ὑπερβάλλει ἐν δὲ λήψει ἐλλείπει, 
τῷ αὐτὰ φαῦλα εἶναι, ἀλλ᾽ οὐχ αἱ ὑπερβολαὶ αὐτῶν ὁ δ᾽ ἀνελεύθερος ἐν μὲν λήψει ὑπερβάλλει ἐν δὲ προέσει 
οὐδ᾽ αἱ ἐλλείψεις. οὐκ ἔςιν οὖν οὐδέποτε περὶ αὐτὼ κα- ἐλλείπει. νῦν μὲν οὖν τύπῳ καὶ ἐπὶ κεφαλαίῳ λέγομεν, 
τορθοῦν, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἁμαρτάνειν" οὐδ᾽ ἔστι τὸ εὖ ἢ μὴ εὖ 15 ἀρκόμενοι αὐτῷ τύτῳ ὕςερον δὲ ἀκριβέςερον περὶ αὐτῶν 

τεὶ τὰ τοιαῦτα ἐν τῷ ἣν δεῖ καὶ ὅτε καὶ ὡς μοιχεύειν, διορισθήσεται. περὶ δὲ τὰ χρήματα καὶ ἄλλαι διαθέσεις 
ἀλλ᾽ ὡπλῶς τὸ ποιεῖν ὁτιοῦν τούτων ἁμαρτάνειν ἐστίν. εἰσί, μεσότης μὲν μεγαλοπρέπεια (ὁ γὰρ μεγαλοπρεπὴς 
ὕμοιν οὖν τὸ ἀξιοῦν καὶ περὶ τὸ ἀδικεῖν καὶ δειλαίνειν διαφέρει ἐλευθερίου" ὁ μὲν γὰρ περὶ μεγάλα, ὁ δὲ περὶ 
καὶ ἀκολαςωΐειν εἶναι μεσότητα καὶ ὑπερβολὴν καὶ ἔλ- μικροῦ, ὑπερβολὴ δὲ ἀπειροκαλία καὶ βαναυσία, ἔλλει- 

λεψιν" ἔξαι γὰρ οὕτω γε ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως με- 29 ψις δὲ μικροπρέχεια" διαφέρουσι δ᾽ αὗται τῶν περὶ τὴν 
σύτης καὶ ὑπερβολῆς ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις ἐλλείψεως. ἐλευθεριότητα, πῇ δὲ διαφέρουσιν, ὕςερον ῥηθήσεται. περὶ 

ἅστερ δὲ σωφροσύνης καὶ ἀνδρείας ἀκ ἔςιν ὑπερβολὴ καὶ δὲ τιμὴν καὶ ἀτιμίαν μεσότης μὲν μεγαλοψυχία, ὑπερ- 
ἔἄλενψις διὰ τὸ τὸ μέσον εἶναί πως ἄκρον, οὕτως οὐδὲ βολὴ δὲ χαυνότης τις λεγομένη, ἔλλειψις δὲ μικροψυχία" 
ἐκείνων μεσότης οὐδὲ ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις, ὠλλ᾽ ὡς ἀν ὡς δ᾽ ἐλέγομεν ἔχειν πρὸς τὴν μεγαλοπρέπειαν τὴν ἐλευ- 
τράττηται ὡμιαρτάνεται". ὅλως γὰρ οὔθ᾽ ὑπερβολῆς καὶ 25 θεριότητα, περὶ μικρὰ διαφέρουσαν, οὕτως ἔχει τις καὶ 
ἐλλείψεως μεσότης ἐςΐν, οὔτε μεσότητος ὑπερβολὴ καὶ πρὸς τὴν μεγαλοψυχίαν, περὶ τιμὴν ἦσαν μεγάλην, αὐτὴ 
ἔλλειψις, περὶ μικρὼν οὖσα" ἔστι γὰρ ὡς δεῖ ὀρέγεσθαι τιμῆς καὶ 

1. Δεῖ δὲ τοῦτο μὴ μόνον καθόλου λέγεσθαι, ἀλλὰ μᾶλλον ἢ δεῖ καὶ ἧττον, λέγεται δ᾽ ὁ μὲν ὑπερβάλλων 
καὶ τοῖς καθ᾽ ἕκαστα ἐφαρμόττειν" ἐν γὼρ τοῖς περὶ τὰς ταῖς ὀρέζεσι φιλότιμος, ὁ δ᾽ ἐλλείπων ἀφιλότιμος, ὁ δὲ 
τράζεις λόγοις οἱ μὲν καθόλου κενώτεροί εἶσιν, οἱ δ᾽ ἐπὶ 30 μέσος ἀνώνυμος. ἀνώνυμοι δὲ καὶ αἱ διαθέσεις, πλὴν ἡ 
μύες ἀληθινώτεροι" περὶ γὰρ τὰ καθ᾿ ἕκαςα αἱ πράξεις, τῷ φιλοτίμου φιλοτιμία. ὅθεν ἐπιδικάζονται οἱ ἄκροι τῆς 
δέον δ᾽ ἐπὶ τύότων συμφωνεῖν. ληπτέον οὖν ταῦτα ἐκ τῆς μέσης χώρας. καὶ ἡμεῖς δὲ ἔςι μὲν ὅτε τὸν μέσον φιλό- 
δαγραφῆς. περὶ μὲν οὖν φόβες καὶ θάρρη ἀνδρεία μεσό- τιμον καλῦμεν ἔςι δ᾽ ὅτε ὠφιλότιμον, καὶ ἔςιν ὅτε μὲν 

4. ὡρισμένη οὐχ Ν'. 2. δυεῖν ΚΑ, 1 3. ἔςι 27. {τὸ 15, ἢ ἀ. ταῖς πράξεσι καὶ ἐγ τοῖς πάθεσι 7". ἢ 5. ἐν εἰ τὸ οτὐ ΚΡ, 
6. τὸν τὸ τί Κα’. ἢ 9. δια μὲν γὰρ 125. ἢ 10. συνειλλεγμέα ΝΌ, {{ἐπιχαιρεκακία καὶ ἀναισχυντία Ν᾿, 1 12. λέγεται ΚΥΖΝΡΟ5, ἢ 

13. αὐτὰ οτὰ ΑΨ". ΠΤ 14. αὐτὰς ΚΈ, Π16. ἦν ΑΟΜΈΝΕ, Ἱ47.. ὁτιοῦν] ἐν 1475. 11 19. ἐἶνα] καὶ δ. 11 20. γε οπι ΚΟ. || καὶ -- 21. 

ὑτιβολῆς τὰ ΔΝ. ᾿Π 21. ἐλλείψεως ἔλλειψις 375, ἔλλειψις ἐλλεήώψεως ταῦτα ΧΟ. ἢ 23. διὰ --- 2Δ. ἔλλεμψις οι 272. 1} 23. τὸ αἰϊεγαπι 

οχ ΝΈΟΣ, ἃ ἄκρων ΙΙ͂ΝἝ. [1 οὐδὲ οτὰ 275. 1} 25. ἁμαρτάνηται ΚΑ. ΠΠ 26. οὐδὲ 1.517} 505. ἢ 28. τοῦτο μὴ] μὴ τὸ αὐτὸ ΚΡ, 
μὴ Δ}. ἢ 29. καὶ ἐν τοῖς 2. 1| ἕκαστον 175. 1] 30. κοινότεροί ἈΚ ΖΔΓΡΝῈ. 1 32. οὖν οἵὰ ΚῬ. 

8. θρασύς -- ὑπερβάλλων οὐχ Ν᾽. ἢ δ᾽ ἐν τῷ ΚΑΜλ. 1} θαρρεῖσϑαι ΜΗ’. Ἱ ἀ. οὐ -- 5. λύπας χὰ Ν᾽», ἢ 6. τὰς πε 1,5. 1 7. 

ἐπόματος --- τοισῦτοι] οὗτοι ὀνόματος τετυχήκασιν ΣΡ ΝΈΟΣ, ἢ 8. ἴςω δὲ ἀναίσθητος ΚΡ. 11. δ᾽ ἑαυτὰς Ν᾽, δὲ αὐταῖς 175, δὲ ὐτὰς 
0, οἵα Χϑ, || μὲν οπι 275, ΠΟ 12. προαιρέσει Ν. ἢ 12 εἐ 13. λείψει ργ δ. ΠΠ 13. μὲν προέσει ἐλλείπει ἐν δὲ λήψει ὑπερβάλλει 275. ἢ 
4λ. ὧν ἐν τύπῳ 25. ΠΠ κεφαλαίου ΚΑΝ. ἢ 15. αὐτῶν] αὐτοῦ 1.5. {Π 16. τὰ οτὰ ΧΡ. 17. μὲν γὰρ μεγαλοπρέπεμι 5, Π 20. διαφέρουσι 

- 21..ὄ ἐλευθεριότητα οτὰ ΑΡ, ἢ 21. πῇ ὦ ΜΈΝΈΟΣ, 11 2Ά. δὲ λέγομεν Ν᾿. ἢ 25. ἔχειν τις Ν᾿, ἢ 26. τὸν οπι ΚΡ. [Πμεγαλο- 

ψυχίαν αὐτὴν περὶ 75. ἢ αὕτη ἈΠ25, αὐτὸν Ν". ἢ 27. μικρὰ ΚΉΖΗΝΕ, ΠῚ οὖσαν Ν». ΠΠ γὰρ οἵα Ν᾽. 1 32. δὲ οπι 4’. ἢ ἔς! -- 
33. καὶ οαα Ψδ, ἢ 832, μὲν οπχ 1750. ἢ φιλότιμον καλῦμω] ἐπαινῶμεν 2375. 1] 833. ὅτε καὶ ἀφιλότιμον Ν᾽. [καὶ -- 1108 α 1. ἀφιλό- 

τιμον οἵα 1.3 21205͵, ἢ 33. μὲν οἵα Κό. ᾿ 



1108 ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ Π8Π. 

ἐπαινῦμεν τὸν φιλότιμον ἔςι δ᾽ ὅτε τὸν ἀφιλότιμον. διὰ σις δὲ μεσότης φθόνου καὶ ἐπιχαιρεκακίας. εἰσὶ δὲ ταὶ 
τίνα δ᾽ αἰτίαν τῦτο ποιοῦμεν, ἐν τοῖς ἑξῆς ῥηθήσεται" νῦν λύπην καὶ ἡδονὴν τὰς ἐπὶ τοῖς συμβαΐουσι τοῖς πέλας 
δὲ περὶ τῶν λοιπῶν λέγωμεν κατὰ τὸν ὑφηγημένον τρό-ς γιομέναφ᾽ ὁ μὲν γὰρ νεμεσητικὸς λυπεῖται ἐπὶ τοῖς ἀνα- 
πον. ἔστι δὲ καὶ περὶ ὀργὴν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ ξίως εὖ πράττεσιν, ὁ δὲ φθονερὸς ὑπερβάλλων τοῦτον ἐπὶ 
μεσότης, σχεδὸν δὲ ἀνωνύμων ὄντων αὐτῶν τὸν μέσον 5 πᾶσι λυπεῖται, ὁ δ᾽ ἐπιχαιρέκακος τοσοῦτον ἐλλείπει τῷ 
πρᾶον λέγοντες τὴν μεσότητα πραότητα κωλέσομεν᾽ τῶν λυπεῖσθαι ὥστε καὶ χαίρειν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων καὶ 
δ᾽ ἄκρων ὁ μὲν ὑπερβάλλων ὀργίλος ἔξω, ἡ δὲ κακία ὁρ- ἄλλοθι καιρὸς ἔςαι" περὶ δὲ δικαιοσύνης, ἐπὴ ἐχ ἁτλῶς 
Ὑιλότης, ὁ δ᾽ ἐλλείπων ἀδργητός τιρν ἡ δ᾽ ἔλλειψις ορ- λέγεται, μετὰ ταῦτα διελόμενοι περὶ ἑκατέρας ἐροῦμνν 

γισία. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι τρεῖς μεσότητες, ἔχουσαι μέν πῶς μεσότητές εἰσιν" “μεῖς δὲ καὶ περὶ, τῶν λογικῶν 
τινώ ὁμοιότητα, πρὸς ἀλλήλας, διαφέρουσαι δ᾽ ἀλλήλων 10 ὠρετῶν. 

πᾶσαι μὲν γάρ εἰσι περὶ λόγων καὶ πράξεων κοινωνίαν, Τριῶν δὲ διαθέσεων ἀσῶν, δύο μὲν κακιῶν, τῆς μὲνϑ 
διαφέρουσι δὲ ὅτι ἡ μέν ἐςι περὶ τἀληθὲς τὸ ἐν αὐτοῖς, καθ᾽ ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν, μιᾶς δ᾽ ἀρετῆς τῆς 
αἱ δὲ περὶ τὸ ἡδύ" τούτου δὲ τὸ μὲν ἐν παιδιᾷ τὸ δ᾽ ἐν μεσότητος, πᾶσαι πάσαις ἀντίκεινταί πως" αἱ μὲν γὰ 
πᾶσι τοῖς κατὼ τὸν βίον. ῥητέον ἦν καὶ περὶ τούτων, ἵνω ἄκραι καὶ τῇ μέσῃ καὶ ἀλλήλαις ἐναντίαι εἰσίν, ἡ δὶ 

μᾶλλον κατίδωμεν ὅτι ἐν πᾶσιν ἡ μεσότης ἐπαινετόν, τὰ 15 μέση ταῖς ἄκραις" ὥσπερ γὰρ τὸ ἴσον πρὸς μὲν τὸ ἔλατ- 
δ᾽ ἄκρα οὔτ᾽ ὀρθὰ οὔτ᾽ ἐπαινετὰ ἀλλὰ ψεκτά. ἔστι μὲν τὸν μεῖζον πρὸς δὲ τὸ μεῖζον ἔλαττον, οὕτως αἱ μέσαι 
οὖν καὶ τούτων τὰ πλείω ἀνώνυμα" πειρατέον δ᾽, ὥσπερ ἔξεις πρὸς μὲν τὰς ἐλλείψεις ὑπερβάλλεσι, πρὸς δὲ τὰς 

καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, αὐτὸς ὀνοματοποιεῖν σαφηνείας ἦνε: ὑπερβολὼς ἐλλείπουσιν ἕν τε τοῖς πάθεσι καὶ ταῖς πρῶ 
κεν καὶ τοῦ εὐπαρακολουθήτου. περὶ μὲν οὖν τὸ ἀληθὲς ἔεσιν. ὁ γὰρ ἀνδρεῖος πρὸς μὲν τὸν δειλὸν θρασὺς φαῦν- 
ὁ μὲν μέσος ἀληθής τις καὶ ἡ μεσότης ἀλήθεια λεγέσθω, 10 ται, πρὸς δὲ τὸν θρασὺν δειλός" ὁμοίως δὲ καὶ ὁ σώφρων 
ἡὶ δὲ προσποΐισις ἡ μὲν ἐπὶ τὸ μεῖζον ἀλαζονεία καὶ' ὁ 
ἔχων αὐτὴν ἀλαζών, ἡ δ᾽ ἐπὶ τὸ ἔλαττον εἰρωνεία καὶ 
εἴρων. περὶ δὲ τὸ ἡδὺ τὸ μὲν ἐν καιδιᾷῷ ὁ μὲν μέσος 
εὐτράπελος καὶ ἡ διάθεσις εὐτραπελία, ἡ δ᾽ ὑπερβολὴ βω- 

πρὸς μὲν τὸν ἀναίσθητον ἀκόλαςος, πρὸς δὲ τὸν ἀκύλαςιν 

ἀναίσθητος, ὁ δ᾽ ἐλευθέριος πρὸς μὲν τὸν ὠνελεύθερον ἄσω- 
τος, πρὸς δὲ τὸν ἄσωτον ἀνελεύθερος. δὶὸ καὶ ὠπωθοῦνται 
τὸν μέσον οἱ ἄκροι ἑκάτερος πρὸς ἑκάτερον, καὶ καλοῦσι 

μολοχία καὶ ὁ ἔχων αὐτὴν βωμολόχος, ὁ δ᾽ ἐλλείπων 25 τὸν ἀνδρεῖον ὁ μὲν δειλὸς θρασὺν ὁ δὲ θρασὺς δειλόν, καὶ 
ὠγροῖκός τις καὶ ἡ ἕξις ὠγροικία" περὶ δὲ τὸ λοιπὸν ἡδὺ 
τὸ ἐν τῷ βίῳ ὁ μὲν ὡς δεῖ ἡδὺς ὧν φίλος καὶ ἡ μεσό- 
τῆς φιλία, ὁ δ᾽ ὑπερβάλλων, εἰ μὲν οὐδενὸς ἕνεκα, ἄρε- 

σκος, εἰ δ᾽ ὠφελείας τὴς αὐτοῦ, κόλαξ, ὁ δ᾽ ἐλλείπων 

ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀνάλογον. ὕτω δ᾽ ἀντικειμένων ἀλλήλοις 
τούτων, πλείων ἐναντιότης ἐςὶ τοῖς ἄκροις πρὸς ἄλληλα ἣ 
πρὸς τὸ μέσον᾽ πορρωτέρω γὼρ ταῦτα ὠἀφέςηκεν ἀλλήλων 
ἢ τοῦ μέσου, ὥσπερ τὸ μέγα τοῦ μικροῦ καὶ τὸ μιχρὺ 

καὶ ἐν πᾶσιν ἀηδὴς δυσερίς τις καὶ δύσκολος. εἰσὶ δὲ καὶ Ὁ τοῦ μεγάλου ἢ ἄμφω τοῦ ἴσου. ἔτι πρὸς μὲν τὸ μέσιν 
ἐν τοῖς πάθεσι καὶ ἐν τοῖς περὶ τὰ πάθη μεσότητες" ἡ γὰρ 

αἰδὼς ἀρετὴ μὲν οὐκ ἕςιν, ἐπαινεῖται δὲ καὶ ὁ αἰδήμων. 
καὶ γὰρ ἐν τούτοις ὁ μὲν λέγεται μέσος, ὁ δ᾽ ὑπερβάλ- 
λων, ὡς ὁ καταπλήξ, ὁ πάντα αἰδόμενος" ὁ δ᾽ ἐλλείπων 

ἐνίοις ἄκροις ὁμοιότης τις φαίνεται, ὡς τῇ θρασύτητι πρὸς 

τὴν ἀνδρείαν καὶ τῇ ἀσωτία, πρὸς τὴν ἐλευθεριότητα" τιΐ 

δὲ ἄκροις πρὸς ἄλληλα πλείςη ἀνομοιότης. τὰ δὶ πλεδ 
ςον ἀπέχοντα ἀλλἥλων ἐναντία ὁρίζονται, ὥςε καὶ μᾶλ- 

ἢ ὁ μηδὲ ὅλως ἀναίσχυντος" ὁ δὲ μέσος αἰδήμων. νέμε- 35 λον ἐναντία τὰ πλεῖόν ἀπέχοντα. πρὸς δὲ τὸ μέτον ἀ»- 

4. ἔςι --- ἀφιλότιμον οἵα ΧΟ, [ΠΟ 2, ἐν οσχὰ Ζδο», ᾿ὶ 3. λέγομεν ΖόΝ", { ἀ. δὲ οπι 172. ἢΠ περὶ τὴν ὀργὴν Α΄, Ι[ 5. ὄντων οἵα 

ΚΟ. ἢ 6. καλέσωμεν ΚΡ. ἢ 1. ἰξὶν Ὁ, 1] 8. ἀνόργιςός ΑΡ, [τις] ἰςιν 175, ἢ ἀνοργησία Κὸ. 10. ἀλλήλας] ἀλλήλας καὶ φιρινοτίωι 
14 Ν 1, 11 διαφέρουσι ΝλΟ», ἸΠ 12. κἡὶ μὲν ὅτι ἔςι ΚΑ, ὅτι αἱ μὸν εἰσι Ο". }} 15. ν] ἐς Οὐ, ΠΠ τὰ δάκρυα οὔτ᾽ ἔπαιγετα οὔτ᾽ ὀρδά Ψ). ἢ 
16. εἰσὶ ΚΡ. 1:18. δέκα ΚΟ. {21. καὶ -- 22. ἀλαζών οτὰ 115. ἢ 24. καὶ ἢ] ἡ δὲ 225. 1 εὐτραπέλεια Κ᾿. ἢ 26. ἡ οὐ 0".} 
ἡδὺ οπι 275. 1: 28 εἰ 29. εἢ ὁ 2205. ἢ 28. μηδενὸς 275. 1] 80. ἐν οηχ 2,75. 1} 31. παθήμασι ΧῬ, [1 ἂν τοῖς οἵα ΚΡ. ἢ παρὰ Ν'. 
85. ὃ μηδὲ] μηδὲν ΚΡ, 

2. λύπας καὶ ἡδονὰς 2,3. 1} τὰς} τὴν 475. ἢ 6. χαίρει ΣΝ», ἢ 8. διαλεγόμενοι 475. Π11. δὴ 2205, 1} 14. ἱναντίαι εἰσ] ἀπ 

ὑπ ἰναντίαι Οὗ, 1 15. μεσότης 475. 1 416. μεῖζον πρὸς} μέγα πρὸς 4505, ἢ 18. τε οὐχ 75. 1| 19.. μὲν οἵα ΜΡ. ἢ 3,3.. ἐλεύθεως 
. ἢ 24. τὸ Ν', ᾿ 25. τὸν] τὸν μὲν 375. 1 26. δ᾽ οτα 0". || τούτων ἀλλήλοις 375. 1 27. πλείη ΚΡΣΜΈΝΊΟΣ, [ἢ ἰναντιότις 

τούτων ἰξὶ 2275. 1 29. ὃ οπι 237". 1} 30. κ οχὰ ργ 1,75. ΠΠ μὲν τὸ] τὸν Κ͵ΎΜ. Ἰ 33. πλεῖτα Ν-ἧ. ἢ 3ἀ. ἀπίχονττα ἀπ᾽ ἀλλέλων ΧΡ. ! 
35. πλεῖξον 1.5. {{ ἀντίκειται 1.227). 
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ΗΘΙΚΩΝ 

τίκται μᾶλλον ἐφ᾽ ὧν μὲν ἡ ἔλλειψις ἐφ᾽ ὧν δὲ ἡ 
ὑπερβολή, οἷον ὠνδρείᾳ μὲν οὐχ ἡ θρασύτης ὑπερβολὴ 
οὖσα, ἀλλ᾽ ἡ δειλία ἔλλειψις οὖσα, τῇ δὲ σωφροσύνῃ 
οὐχ ἡ ἀναισθησία ἔνδεια οὖσα, ἀλλ᾽ ἡ ἀκολασία ὑπερ» 

ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ Β. ΓΙ. 1100 

δ᾽ ἔξαι μάλιςα τῦτον τὸν τρόπον ὃν λέγομεν. σκοπεῖν δὲ 
δεῖ πρὸς ἃ καὶ αὐτοὶ εὐκατάφοροί ἐσμεν ἄλλοι γὰρ 

Ν γ. ,΄ὔ - ᾽ ΄ 2 “ πρὸς ἄλλα πεφύκαμεν. τῦτο δ᾽ ἔσται γνώριμον ἐκ τῆς 
ἡδονῆς καὶ τῆς λύπης τῆς γινομένης περὶ ἡμᾶς. εἰς τύναν- 

βιλὴ οὖσα. διὰ δύο δ᾽ αἰτίας τοῦτο συμβαίνει, μίαν 5 τίον δ᾽ ἑαυτὲς ἀφέλκειν δεῖ" πολὺ γὰρ ἀπαγαγόντες τοῦ 

μὲν τὴν ἐξ αὐτῷ τῷ πράγματος" τῷ γὰρ ἐγγύτερον εἶναι 
καὶ ὁμοιότερον τὸ ἕτερον ἄκρον τῷ μέσῳ, οὐ τοῦτο ἀλλὰ 
τοὐναντίον ἀντιτίθεμεν μᾶλλον, οἷον ἐπεὶ ὁμοιότερον εἶναι 
Φυκεῖ τῇ ἀνδρείᾳ ἡ θρασύτης καὶ ἐγγύτερον, ἀνομοιότερον 

ὡμαρτώνειν εἰς τὸ μέσον ἥξομεν, ὅπερ οἱ τὰ διςραμμένα 
τῶν ξύλων ὀρθῶντες ποιῶσιν. ἐν παντὶ δὲ μάλιςα φυλα- 
κτέον τὸ ἡδὺ καὶ τὴν ἡδονήν" καὶ γὰρ ἀδέκαςοι κρίνομεν 

αὐτήν. ὅπερ ἵν οἱ δημογέροντες ἔπαθον πρὸς τὴν 'Ἑλφην, 
δ᾽ ἡ δειλία, ταύτην μᾶλλον ἀντιτίθεμεν" τὰ γὰρ ὠπέ- τὸ τῆτο δεῖ παθεῖν καὶ ἡμᾶς πρὸς τὴν ἡδονήν, καὶ ἐν πᾶσι 

χοντὰ πλεῖον τῷ μέσου ἐναντιώτερα δοκεῖ εἶνάι. μία μὲν 
ἦν αἰτία αὕτη, ἐξ αὐτῷ τῇ πράγματος, ἑτέρα δὲ ἐξ ἡμῶν 
αὐτῶν' πρὸς ἃ γὰρ αὐτοὶ μᾶλλον πεφύκαμέν πως, ταῦτα 
μᾶλλον ἐναντία τῷ μέσῳ φαίνεται. οἷον αὐτοὶ μᾶλλον 

τὴν ἐχείνων ἐπιλέγειν φωνήν" ὕτω γὰρ αὐτὴν ἀποπεμπό- 
μενοι ἧττον ἁμαρτησόμεθα. ταῦτ᾽ ὧν ποίζντες, ὡς ἐν κα- 
φαλαίῳ εἰπεῖν, μάλιςα δυνησόμεθα τῷ μέσα τυγχάνειν. 
χαλεπὸν δ᾽ ἴσως τῦτο, καὶ μάλις᾽ ἐν τοῖς καθ᾽ ἕκαςον" ὁ 

τιφύκαμεν πρὸς τὼς ἡδονώς, διὸ εὐκατώφοροί ἐσμεν μᾶλ- 15 γὰρ ῥᾷδιον διορίσαι πῶς καὶ τίσι καὶ ἐπὶ ποίοις καὶ πό- 
λον πρὸς ἀκολασίαν ἢ πρὸς κοσμιότητα. ταῦτ᾽ οὖν μᾶλ- 
λιν ἐναντίῳ λέγομεν, πρὸς ἃ ἡ ἐπίδοσις μᾶλλον γίνεται" 
καὶ διὰ τοῦτο ἡ ἀκολασία ὑπερβολὴ οὖσα ἐναντιωτέρα 
ἐξὶ τῇ σωφροσύνῃ. 

σὸν χρόνον ὀργιςέον" καὶ γὰρ ἡμεῖς ὁτὲ μὲν τὸς ἐλλείπον- 
τας ἐκαινῦμεν καὶ πρώους φαμώ,, ὁτὲ δὲ τὸς χαλεπαΐ. 
νοντας ἀνδρώδεις ἀποκαλοῦμεν. ἀλλ᾽ ὁ μὲν μικρὸν τοῦ εὖ 
“αρεκβαίνων ὁ ψέγεται, οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ μᾶλλον οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ 

Ὅτι μὲν ἦν ἐςὶν ἡ ἀρετὴ ἡ ἠθικὴ μεσότης, καὶ πῶς, Ὁ ἧττον, ὁ δὲ πλέον" ὅτος γὰρ ὁ λανθάνει. ὁ δὲ μέχρι τίνος 
καὶ ὅτι μεσότης δύο κακιῶν, τῆς μὲν καθ᾽ ὑπερβολὴν τῆς 
ἂ κατ᾽ ἔλλειψιν, καὶ ὅτι τοιαύτη ἐςὶ διὰ τὸ ςοχαςικὴ 

τὸ μέτε εἶναι τῷ ἐν τοῖς πάθεσι καὶ ταῖς πράξεσιν, ἷκα- 
νῶς εἴρηται. διὸ καὶ ἔργον ἐςὶ σπυδαῖον εἶναι" ἐν ἑκάςῳ 

καὶ ἐπὶ πόσον ψεκτὸς ὁ ῥῴδιον τῷ λόγῳ ἀφορίσαι" ὑδὲ 
γὰρ ἄλλο ὑδὲν τῶν αἰσθητῶν" τὼ δὲ τοιαῦτα ἐν τοῖς καθ᾽ 
ἕκαςα, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ἡ κρίσις. τὸ μὲν ὦρα τοσῦτο 

δῆλον ὅτι ἡ μέση ἕξις ἐν πᾶσιν ἐπαινετή, ἀποκλίνειν δὲ 

γὰρ τὸ μέσον λαβεῖν ἔῤγον, οἷον κύκλε τὸ μέσον ὁ παν- 25 δεῖ ὁτὲ μὲν ἐπὶ τὴν ὑπερβολὴν ὁτὰ “δ᾽ ἐπὶ τὴν ἔλλερψιν" 

τὸς ἀλλὰ τῷ εἰδότος, ὕτω δὲ καὶ τὸ μὲν ὀργισθῆναι παν- 
τὸς καὶ ῥάδιον, καὶ τὸ δῦναι ἀργύριον καὶ δωπανῆσαι" 
τὸ δ᾽ ᾧ καὶ ὅσον καὶ ὅτε καὶ Ὁ ἕνεκα καὶ ὥς, ὑκέτι παν- 
τὶς ὑδὲ ῥῴδιον' διόπερ τὸ εὖ καὶ σπάνιον καὶ ἐπαινετὸν 
καὶ καλόν. διὸ δεῖ τὸν ςοχαζόμενον τῷ μέσε πρῶτον μὲν 30 
ἀποχωρεῖν τῷ μᾶλλον ἐναντίς, καθάπερ καὶ ἡ Καλυψὼ 
ταραινεῖ “τότα μὲν καπνὰ καὶ κύματος ἐκτὸς ἔεργε νῆα" 

τῶν γὰρ ἄκρων τὸ μῶν ἐςὶν ἁμαρτωλότερον, τὸ δ᾽ ἧττον" 
ἐτὲ ἵν τῷ μέσου τυχεῖν ἄκρως χαλεπόν, κατὰ τὸν δεύ- 

οὕτω γὼρ ῥᾷςα τῷ μέσου καὶ τῇ εὖ τευξόμεθα. 

᾿ 
Τῆς ἀρετῆς δὴ περὶ πάθη τε καὶ πράξεις ὕσης, καὶ 

ἐπὶ μὲν τοῖς ἑκουσίοις ἐπαίνων καὶ ψόγων γινομένων, ἐπὶ 
δὲ τοῖς ὠκουσίοις συγγνώμης, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐλέε, τὸ ἐκό- 

2... ὦ Η ΟΣ γ ., Η .«“ 
σιον καὶ ἀκύσιον ἀναγκαῖον ἴσως διορίσαι τοῖς περὶ ἀρετῆς 
ἐπισκοπῦσι, χρήσιμον δὲ καὶ τοῖς νομοθετῶσι πρός τε τὰς 

τιρὸν φασι πλὴν τὼ ἐλάχιςα ληπτέον τῶν κακῶν" τῦτο 3: τιμὰς καὶ τὼς κολάσεις. δοκεῖ δὲ ὠκύσια εἶναι τὰ βίᾳ 

4; Φ’ ὧν μᾶλλον μὲν ΖΙ Ν", Μ᾽ ὧν ὧν μὲν μᾶλλον 1.305. ἢ ἡ Ροοὶ δὲ οτα ΚΞ, ἢ 8. ἀντητίθεμεν -- 40. ἀντιτίθεμε"] τίθεμεν, μᾶλλοι 
δ᾽ ἐππίθεμεν ΜΡ. ἢ 13. μᾶλλεν οτὰ ΝΈ. ἢ ἔχομέν Χϑ, 1] 1Δ. φέρεται 'Ά. ΠΠ 416. πρὸς ρον ἢ οτὰ .,45. ἢ μᾶλλον εἰ 17. ἡ οχὰ 4475. 1} 
19. τῆς σωφροσύνης ΚΡ, [ 20. ἡ Ῥοβὲ ἐξὶν οὐχ Ζ5, [ἠθικὴ ἀρετὴ 75. ΠΠ 23. τοῖς πάθεσι καὶ ἐν ταῖς πράξεσιν ΚΡ, ταῖς πράξεσι καὶ 

τωῖς χάδεσιν 5.203, ἃ 2λ. καὶ οαχ Οὐ. || 25. ὁ] λαβεῖν ὁ Οὐ, 1 26. δὴ 2205. Ἱ 427. καὶ τὸ δαπανῆσαι 1475. 1} 28. ἐκ ἔςι 75, 

39. διόπερ) ὅπερ ἱεξὶ ΖΗ ΜΈΝΈΟΣ, ἢ 30. μὶν οτχλ Ν,. 32. παρήνει ΣΙΈΝΈΟ», καὶ τῷ τῷ ΚΕ, τὸ τ ἘΝῚ ὡς τῷ 1505, 1 μὴ 
οὰ Χο, ἡὶ 35. τὰ οὔ 9. 

1. ἰρὸὶ ΧΑ. ἢ 2. δεῖ καὶ πρὸς ΠΝ, ἢ ἅ, ἡεομένης 7, ἢ 5. δ᾽ ἑκυτὸς οτὰ Χὁ. ᾿ ἀπάηνντες ΧΑΓΗΝ". ἢ 8. ὁ} ὑδὲ 75. 10. 

καὶ ἐν -- 41. φωνήν οἷα Ν᾽. {Π414. μᾶλλον δ, ἢῃΠ 15. πῶς] καὶ τῶς ΚΊΖ5. 18. ἀποκαλοῦντες ΚΡ, ἐπικαλοῦμεν 215. ἢ 23. τοσῶτον 

ὮΜΕΝ, ἢ 24. δηλοῖ οοάΐοος. ἢ 25. ὁτὰ -- ὁτὶ] τοτὲ -- τοτὲ ΖΝ Έ0, || 30. τε οτὰ 47}. ἢ 31. ἐπὶ -- ἐπὶ] ἐν -ο ἐν ΣΝ: 
ΟἹ, ἢ ἔχαίνων τε καὶ Οὁ,. 1 32. δὲ ἀπίδ καὶ οἵα 2. 21205. ἢ 33. καὶ τὸ ἀκύσιον ΚΑ, ἢ προδιορίσαι Ζϑ, 1} 85. βίαια Ν᾿, 
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ἢ δι' ἄγνοιαν γινόμενα. βίαιον δὲ Ὦ ἡ ἀρχὴ ἔξωθεν, τοι. ἀναγκασθέντας ἢ μή. τὰ δὴ ποῖα φατέον βίαια; ἢ ἁπλῶς 
αὕτη ἶσα ἐν ἧ μηδὲν συμβάλλεται ὁ πράττων ἢ ὁ πά- μέν, ὁπότ᾽ ἂν ἡ αἰτία ἐν τοῖς ἐκτὸς ἢ καὶ ο πράττων μη- 

σχων, οἷον εἰ πνεῦμα κομίσαι ποι ἢ ἄνθρωποι κύριοι ὄν- δὲν συμβάλληται; ἃ δὲ καθ᾽ αὐτὰ μὲν ἀκόσιά ἐςι, νῦν 
τες. ἴσα δὲ διὰ φόβον μειζόνων κακῶν πράττεται ἢ διὰ δὲ καὶ ἀντὶ τῶνδε αἱρετά, καὶ ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ πράττοντι, 
καλόν τι, οἷον εἰ τύραννος προςάττοι αἰσχρόν τι πρᾶξαι 5 καθ᾽ αὐτὰ μὲν ἀκύσιά ἐςι, νῦν δὲ καὶ ἀντὶ τῶνδε ἑκόσια, 

κύριος ὧν γονέων καὶ τέκνων, καὶ πράξαντος μὲν σωώζοιντο, μᾶλλον δ᾽ ἔοικεν ἑκουσίοις αἱ γὰρ πράΐζξεις ἐν τοῖς καϑ' 
μὴ πράξαντος δ᾽ ἀποθνήσκοιεν, ἀμφισβήτησιν ἔχει πότερον ἕκαςα, ταῦτα δ᾽ ἑκύσια. ποῖα δ᾽ ἀντὶ ποίων αἱρετέον, οἱ 

ἀκύσια ἐςιν ἢ ἑκούσια. τοῦτον δέ τι συμβαίνει καὶ περὶ ῥάδιον ἀποδᾶναι" πολλαὶ γὰρ διαφοραί εἰσιν ἐν τοῖς κα 
τὰς ἐν τοῖς χειμῶσιν ἐκβολάς" ἁπλῶς μὲν γὰρ ὀδεὶς ἀπο- ἕκαστα. εἰ δέ τις τὰ ἡδέα καὶ τὼ καλὰ φαΐη βίαια 

βάλλεται ἑκών, ἐπὶ σωτηρίᾳ δ᾽ αὑτοῦ καὶ τῶν λοιπῶν 10 εἶναι (ἀναγκάζειν γὼρ ἔξω ὄντα), πάντα ἄν εἶ τω 

ἅπαντες οἱ νῦν ἔχοντες. μικταὶ μὲν ἵν εἰσὶν αἱ τοιαῦται βίαια" τότων γὰρ χάριν πάντες πάντα πράττωσιν. καὶ εἶ 

πράξεις, ἐοίκασι δὲ μᾶλλον ἑκουσίοις" αἱρεταὶ γάρ εἰσι μὲν βίᾳ καὶ ἄκοντες λυπηρῶς, οἱ δὲ διὰ τὸ ἡδὺ καὶ κα- 
᾿ χότε ὅτε πράττονται, τὸ δὲ τέλος τῆς πράξεως κατὰ τὸν λὸν μεθ᾽ ἡδονῆς. γελοῖον δὴ τὸ αἰτιῶσθαι τὼ ἐκτός, ἀλλὰ 

καιρόν ἐςιν. καὶ τὸ ἑκύσιον δὴ καὶ τὸ ἀκύσιον, ὅτε πράτ- μὴ αὐτὸν εὐθήρατον ὄντα ὑπὸ τῶν τοιότων, καὶ τῶν μὴ 

τει, λεκτέον. πράττει δὲ ἑκών" καὶ γὰρ ἡ ἀρχὴ τῷ κινεῖν ι5 καλῶν ἑαυτόν, τῶν δ᾽ αἰσχρῶν τὰ ἡδέα. ἔοικε δὴ τὸ βί, 

τὰ ὀργανικὰ μέρη ἐν ταῖς τοιαύταις πράξεσιν ἐν αὐτῷ αἰον εἶναι Ὦ ἔξωθεν ἡ ἀρχή, μηδὲν συμβαλλομένου τοῦ 

ἐςν" ὧν δ᾽ ἐν αὐτῷ ἡ ἀρχή, ἐπ᾿ αὐτῷ καὶ τὸ πράττειν βιασθέντος. 
καὶ μή. ἑκύσια δὴ τὰ τοιαῦτα, ὡπλῶς δ᾽ ἴσως ἀκύσια" Τὸ δὲ δι᾿ ἄγνοιαν ἐχ ἑκύσιον μὲν ἅπαν ἐςΐν, ἀχέ 3 

ἀδεὶς γὰρ ἂν ἕλοιτο καθ᾽ αὐτὸ τῶν τοιύτων ὑδίν. ἐπὶ ταῖς σιον δὲ τὸ ἐπίλυπον καὶ ἐν μεταμελείᾳ ὁ γὰρ δὲ ἀγνοιαν 
πράξεσι δὲ ταῖς τοιαύταις ἐνίοτε καὶ ἐπαινοῦνται, ὅταν 20 πράξας ὑτῶν, μηδὲν δὲ δυσχεραίνων ἐπὶ τῇ πράξει, ἑχὼν 

αἰσχρόν τι ἢ λυπηρὸν ὑπομένωσιν ἀντὶ μεγάλων καὶ κατ μὲν ὁ πέπραχεν, ὅ γε μὴ ἥδει, ἀδ'᾿ αὖ ἄκων, μὴ λυτέ 
λῶν" ὧν δ᾽ ἀνάπαλιν, ψέγονται" τὼ γὰρ αἴσχισθ᾽ ὑπομεῖ- μενός γε. τῷ δὴ δ᾿ ἄγνοιαν ὁ μὲν ἐν μεταμελείᾳ ἄχων 

ναι ἐπὶ μηδενὶ καλῷ ἢ μετρίῳ φαύλυ, ἐπ᾽ ἐνίοις δ᾽ ἔπαι- δυκεῖ, ὁ δὲ μὴ μεταμελόμενος, ἐπεὶ ἕτερος ἔςω, ὑχ δων' 
νος μὲν ὁ γίνεται, συγγνώμη δ᾽, ὅταν διὰ τοιαῦτα πράζῃ ἐπεὶ γὰρ διαφέρει, βέλτιον ὄνομα ἔχαιν ἴδιον. ἕτεριν δ᾽ 
τις ἃ μὴ δεῖ, ἃ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ὑπερτείνει καὶ μη- 25 ἔοικε καὶ τὸ δι᾿ ἄγνοιαν πράττειν τῷ ὠγνοοῦντα ποιεῖν ὁ 
δεὶς ἂν ὑπομείναι. ἔνια δ᾽ ἴσως ὑκ ἔστιν ἀναγκασθῆναι, γὰρ μεθύων ἢ ὀργιζόμενος οὐ δοκεῖ δι’ ἄγνοιαν πράττει, 
ἀλλὼ μᾶλλον ἀποθανετέον παθόντι τὰ δεινότατα" καὶ ἀλλὰ διά τι τῶν εἰρημένων, ἀκ εἰδὼς δέ, ἀλλ᾽ ἀγνιῶν 

γὰρ τὸν Ἑὐριπίδε ᾿Αλκμαίωνα γελοῖα φαίνεται τὰ ἀναγ- ὠγνοεῖ μὲν οὖν πᾶς ὁ μοχθηρὸς ἃ δεῖ πράττειν καὶ ὧν 
κασαντα μητροκτονῆσαι. ἔςι δὲ χαλεπὸν ἐνίοτε διακραι ἀφεκτέον, καὶ διὰ τὴν τοιαύτην ἁμαρτίαν ἄδικοι καὶ ὅλως 
ποῖον ἀντὶ ποίς αἱρετέον καὶ τί ἀντὶ τίνος ὑπομενετέον, ἔτι 30 κακοὶ γίνονται. τὸ δ᾽ ἀκύσιον βύλεται λέγεσθαι ὑκ εἶ τὸ 
δὲ χαλεπώτερον ἐμμεῖναι τοῖς γνωσθεῖσιν" ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ ἀγνοεῖ τὸ συμφέρον" οὐ γὰρ ἡ ἐν τῇ προαιρέσει ἄγνια 
πολύ ἐςι τὰ μὲν προσδοκώμενα λυπηρά, ἃ δ᾽ ἀναγκαϊζον- αἰτία τῷ ἀκουσίον ἀλλὰ τῆς μοχθηρίας, οὐδ᾽ ἡ καθόλου 

ται αἰσχρά, ὅθεν ἔπαινοι καὶ ψόγοι γίνονται περὶ τοὺς (ψέγονται γὼρ διά γε ταύτην) ἀλλ᾽ ἡ καθ᾽ ἕκαςα, ὕ 

οι 
8. κινήσει πη 227). 11 5. προςάττει 37}, 1 6. καὶ τέκτων οπὶ ΑΓ). ᾿Π πράξαντες 2755, πράξαντι ΟἹ, ἢ) 8. τι οα ἈΡΜ" 01. 

εἰσὶν οἵα 1.5. 1 414. ἐκύσιον δὴὲ καὶ ἀκύσιον Οὐ, ἀκύσιον δὴ καὶ τὸ ἑκύσιον 7.375. 11 17. τ᾽ Ο. ἡ 49. ἑαυτὸ Ν᾽. || 24. 4] καὶ κυ] 

καὶ οἵα 275. Π 22. τὰ γὰρ αἴσχισϑ᾽ ταῦτα γὰρ ἔχοι τις 215. ἢ 23. φαύλω 175, Π 2. διὰ τὼ τοιαῦτα 275, διὰ ταῦτα 25. [ τμζα 

25, πράξειέ Δ. 105. 1 25. ἃ μὴ δεῖ οτα ΚΡ. ἢ ὑπερτείτει ααὶο 26. ἔνια 1.375, ἢ 26. ὑπομεῖναι Ν᾽, ὑπομείη 1.221505. 1} 21. ἀπε 

θανατέον παθόντα 1.221. 0}, ἢ 28. ἀλχμαίνα 1.5. 1} 29. τὸ κρῖναι δ Ν105, ἢ 30. ὑπομενητέον 25, }} 31. χαλεπώτερον τὸ ἐμμῶν 
Ν᾽, ᾿ 32. τὼ δ᾽ ἀναγκάζοντα ΖΙ͂ΣΝ!, 

4. δὲ 21.. 1} 2. τῶι ΚΌ᾿ ἢ 3. συμβάληται Δ). κα δὴ 273. }η} ἁ. αἱρετά --- 1. ταῦτα δ᾽ οτα 1. }} 5. τῶν Ν. ἢ 6. ἡ γὰρ τμξε 
ὶν τοῖς καθ᾽ ἕκαςον 1. ἢ 9. τὰ ἡδέα καὶ καλὰ Ν᾽, τὰ καλὰ καὶ τὰ ἡδέα 1.3, τὰ ἡδέα 2750, Ἱ 10. ἀναγκάζει Ἀπ. ΠΠ πάντα καλὲ ΗΑ 

ὧν 1.5, καὶ τὰ καλὰ πώτα εἴη ἂν 27), 1 αὐτῷ ΚΆΖΠι. 1 11. πάντα πάττες 1. 505. 12. ἡδὺ καὶ] ἡδὺ καὶ 25, ἡδὺ Ο5. 1 καλν 

οἵα ΝιΟ". ἢ 43. δὲ ΚΕΝΈΟ". ἢ 19. ἐπίλοιπον ΚΊΠ). ἢ πράξας γὰρ, οτιϊδδὶδ ὁ εἰ δι’ ὥγιοιαν, 27), ἢ! 20. δὲ] τι ΚΡ, οἱ ΑΗ". ἢ 
23. μεταμελώμενος ΚΡ. ΠΠ ἔφαι 1.215.  2ἅ, ἔχει Νῆ, ἢ 345. ἀγνοοῦντας ἈΞ, ἀγιοοῦντος 75, ἀγνοούττως το ΚΑ. ἢ 26. ὃ ὁ ὀργζίμεη 
75, ἢ πράσσειν Κα. ἢ 28. οὖν οἵχ 2375. 1} 81. τὰ συμφέροντα, Ἀ. ἢ 33. γε οἵα 175. 
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εἷς καὶ περὶ ἃ ἡ πρᾶξις" ἐν τότοις γὼρ καὶ ἔλεος καὶ 
συγγνώμη" ὁ γὰρ τούτων τι ἀγνοῶν ἀκουσίως πράττει. 

4111 

δυκεῖ δὲ ἐχ ἧττον ἀνθρωπικὰ εἶναι τὰ ἄλογα πάθη. αἱ 

δὲ πράξεις τῇ ἀνθρώπε ἀπὸ θυμῷ καὶ ἐπιθυμίας. ἄτοπον 
ἴσως ἵν ὁ χεῖρον διορίσαι αὐτά, τίνα“ καὶ πόσα ἐστί, τίςξ δὴ τὸ τιθέναι ἀκόσια ταῦτα. 
τι δὴ καὶ τί καὶ περὶ τί ἢ ἐν τίνι πράττει, ἐνίοτε δὲ καὶ Διωρισμένων δὲ τῷ τε ἑκυσίς καὶ τῇ ἀκουσίου, περὶ 
͵ φ ᾽ ,ὔ ΄ 2 . 7 ὶ ἐν ΄ μ. ΟἿ ᾽ , Ν - - 

τίς, οἷον ὀργάνῳ, καὶ ἕνεκα τίνος, οἷον σωτηρίας, καὶ πῶς, 5 προαιρέσεως ἕπεται διελθεῖν" οἰκειότατον γὼρ εἶναι δοκεῖ 
οἷον ἠρέμα καὶ σφόδρα. ἅπαντα μὲν οὖν ταῦτα οὐδες ὧν τῇ ἀρετῇ καὶ μᾶλλον τὰ ἤθη κρίνειν τῶν πράξεων. ἡ 

ἀγνοήσειε μὴ μαινόμενας, δῆλον δ᾽ ὡς ὑδὲ τὸν πράττοντα' προαίρεσις δὴ ἑκύσιον μὲν φαίνεται, οὐ ταὐτὸν δέ, ὠλλ᾽ 
»“ ᾿ ε , ἃ Δ ,ὔ ᾽ “ὔ Υ . 2 ἈΠ ΡΟ “ ᾿ ε ΄, . ᾿ 

τῶς γὰρ ἑαυτόν γε; ὃ δὲ πράττει, ἀγνοήσειεν ὧν τις, οἷον ἐπὶ πλέον τὸ ἑκύσιον" τῷ μὲν γὰρ ἑκυσίς καὶ παῖδες καὶ 
λέγοντές φασιν ἐκπεσεῖν αὐτός, ἢ ὑκ εἰδέναι ὅτι ὠπόρρητα τἄλλα ζῷα κοινωνεῖ, προαιρέσεως δ᾽ ὅ, καὶ τὰ ἐξαίφνης 

ἦν, ὥσπερ Αἰσχύλος τὰ μυστικά, ἢ δεῖξαι βουλόμενος (0 ἑκόσια μὲν λέγομεν, κατὰ προαίρεσιν δ᾽ ὕ, οἱ δὲ λέγοντες 

ἀφεῖναι, ὡς ὁ τὸν καταπέλτην. οἰηθείη δ᾽ ὧν τις καὶ τὸν αὐτὴν ἐπιθυμίαν ἢ θυμὸν ἢ βύλησιν ἥ τινα δόξαν ὑκ ἐοί- 
τ“ ,ὕὔ -«“ Ὁ « , ᾽ “ Ω » ; Ν Ν ἐ ΄ ᾿ μ υἱὸν πολέμιον ἐἶναι ὥσπερ ἡ Μερόπη, καὶ ἐσφαιρῶσθαι κασιν ὀρθῶς λέγειν. οὐ γὰρ κοινὸν ἡ προαίρεσις καὶ τῶν 

τὸ λελογχωμένον δόρυ, ἢ τὸν λίθον κίσσηριν εἶναι" καὶ ἐπὶ ἀλόγων, ἐπιθυμία δὲ καὶ θυμός. καὶ ὁ ὠἀκρατὴς ἐπιθυ- 
,ὕ ,ὔ ᾽ ΄ γ λ . ἔ » ᾿ , 7 ᾽ ΥΥ̓́ εΣ Ν ,»» “ σωτηρίᾳ παίσας ἀποκτείαι ἄν" καὶ δεῖξαι βουλόμενος, μῶν μὲν πράττει, προαιρόμενος δ᾽ δ" ὁ ἐγκρατὴς δ᾽ ἀνά- 

ὥσπερ οἱ ὠκροχειριζόμενοι, πατάξειεν ἄν. περὶ πάντα δὴ 15 παλιν προαιρόμενος μέν, ἐπιθυμῶν δ᾽ ὕ. καὶ προαιρέσει 
.» “ ᾽ ὔ Υ ᾽ φ.- »" ς ΄ ἐς ,ἷ ᾽ “ ; ΄΄ γ.» Υ3΄ ε 

ταῦτα τῆς ἀγνοίας οὔσης, ἐν οἷς ἡ πρᾶξις, ὁ τούτων τι μὲν ἐπιθυμία ἐναντῶται, ἐπιθυμίᾳ δ᾽ ἐπιθυμία ὕ. καὶ ἡ 
ἀγνοήσας ἄκων δυκεῖ πεπραχέναι, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς μὲν ἐπιθυμία ἡδέος καὶ ἐπιλύπε, ἡ προαίρεσις δ᾽ ὅτε λυ- 

κυριωτάτοις" κυριώτατα δ᾽ εἶναι δοκεῖ, ἐν οἷς ἡ πρᾶξις καὶ πηρῷ ὅθ᾽ ἡδέος. θυμὸς δ᾽ ἔτι ἧττον" ἥκιςα γὰρ τὰ διὰ θυ- 
δ - ᾿ ᾿ς Ν ΄ Υ ᾽ , Ν ν ΄, δ “ ᾽ Ν Ν 7 Νὰ , ᾽, 
ὗ δέκα. τῷ δὴ κατὰ τὴν τοιαύτην ἄγνοιαν ἀκουσίου λε- μὸν κατῶ προαίρεσιν εἶναι δοκεῖ. ἀλλὼ μὴν ὑδὲ βέλησίς 

Γ . Ν “» Ν » Ὶ ᾿} {. ΄ ΄ Ξ ; Ν ᾿ μένου ἔτι δεὶ τὴν πρᾶξιν λυπηρὰν εἶναι καὶ ἐν μετα- 20 γε, καίπερ σύνεγγυς φαινόμενον" προαίρεσις μὲν γὰρ ὑκ 
μελείᾳ. ἔςι τῶν ἀδυνάτων, καὶ εἴ τις φαΐη προαιρεῖσθαι, δοκοίη 

-“ ΓῚ 
Ὄντος δ᾽ ἀκουσίον τῇ βίᾳ καὶ δι᾽ ἄγνοιαν, τὸ ἑκού- ὧν ἠλίθιος εἶναι" βύλησις δ᾽ ἐςὶ τῶν ἀδυνάτων, οἷον ἀθα- 

σιν δόξειεν ἀν εἶναι οὗ ἡ ὠρχὴ ἐν αὐτῷ εἰδότι τὰ καθ᾿ νασίας. καὶ ἡ μὲν βόλησίς ἐςι καὶ περὶ τὰ μηδαμῶς δὲ᾽ 

ἄκςα ἐν οἷς ἡ πρᾶξις. ἴσως γὰρ ὁ καλῶς λέγεται ἀκό- αὐτῷ πραχθέντα ἄν, οἷον ὑποκριτήν τινα νρκῶν ἢ ὠθλητήν" 

σα εἶναι τὼ διὰ θυμὸν ἢ δὲ ἐπιθυμίαν. πρῶτον μὲν γὰρ 25 προαιρεῖται δὲ τὰ τοιαῦτα ὑδείς, ἀλλ᾽ ὅσα οἴεται γενέσθαι 

ὑδὲν ἔτι τῶν ἄλλων ζῴων ἑκουσίως πράξει, ἐδ’ οἱ παῖδες’ ἀν δὲ αὐτῷ, ἔτι δ᾽ ἡ μὲν βύλησις τῷ τέλυς ἐςὶ μᾶλλον, ἡ 

εἶτα πότερον ὑδὲν ἑκουσίως πράττομεν τῶν δι᾿ ἐπιθυμίαν δὲ προαίρεσις τῶν πρὸς τὸ τέλος, οἷον ὑγιαίνειν βουλόμεθα, 
καὶ θυμόν, ἢ τὰ καλὰ μὲν ἑκουσίως τὰ δ᾽ αἰσχρὰ ἀκυ- προαιρόμεθα δὲ δὲ ὧν ὑγιανῦμεν, καὶ εὐδαιμονεῖν βελόμεθα 

σίως; ἢ γελοῖον ἑνός γε αἰτίου ὄντος; ἄτοπον δὲ ἴσως τὸ μὲν καὶ φαμέν, προαιρόμεθα δὲ λέγειν ἐχ ἁρμόζει" ὅλως 

ἀκέσια φάναι ὧν δεῖ ὀρέγεσθαι. δεῖ δὲ καὶ ὀργίζεσθαι 30 γὰρ ἔοικεν ἡ προαίρεσις περὶ τὼ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι. ἐδὲ δὴ 
ἐπί τισι καὶ ἐπιθυμεῖν τινῶν, οἷον ὑγιείας καὶ μαθήσεως. 

δυκεῖ δὲ τὼ μὲν ἀκύσια λυπηρὰ εἶναι, τὰ δὲ κατ᾽ ἐπιθυ- 
μίαν ἡδέᾳ. ἔτι δὲ τί διαφέρει τῷ ὠἀκόσια εἶναι τὰ κατὰ 

λογισμὸν ἢ θυμὸν ὡμαρτηθέντα; φευκτὰ μὲν γὰρ ἄμφω, 

δόξα ἄν εἴη" ἡ μὲν γὼρ δόξα δοκεῖ περὶ. πάντα εἶναι, 
καὶ ἀδὲν ἧττον περὶ τὰ ἀΐδια καὶ τὰ ἀδύνατα ἢ τὰ ἐφ᾽ 

ΩΣ 

ἡμῖν᾽ καὶ τῷ ψευδεῖ καὶ ἀληθεῖ διαιρεῖται, οὐ τῷ κακῷ 
καὶ ὠγαθῷ, ἡ προαίρεσις δὲ τότοις μᾶλλον. ὅλως μὲν [4 

γν 

1. καὶ ροβὶ γὰρ οἷχ 1.515, ἢ 2. ἀκουσίω Ἀδ, ΠΠἀ. τὲ] δὲ 275. ΤΠ καὶ ροβὶ τί οὐὰ Αὐ. ΠΠ 6. ὧν οπι 2.525. ἢ 1. μὴ -- 8. 

ἀγνοήσειν οἵἷὰ Νὸ, {ΠῚ 7. τὸν οαὶ 5005, ἢ 8, ἑαυτόν γε ὃ τε ΟΣ, ὃ δὲ (ὃ δι᾿ οοΥτὴ ἑαντόν γε Ἀδ. ὃ --ἰ 10. ἦν οἵ 2275. 1 9. ἐκ- 

τίμπεν ΑἈδι ἢ 10. 7 οπι Ὁ. 1 δίξαι 215. 11 12. νἱὸν ὡς πολέμιον 375. 1 13. λελσγχευμένον τς 1275, 11 κίσηριν 1), κίσιριν ἈΛ ΝΕ, ἢ 
λὴ, σπεύσας ΜΡ, | 15, πατάξαιεν ΨΑὉ. ἢ 16. ὁ -- 18. πρᾶξις οαλ ΑΨ). Π 47. πεπραχέναι -- 18. δοκεῖ οτυ 2275, 1 19. αὐτὴν 275, ἢ 
22. βιαίου ΝΈΟΝ, ἢ 24. λέγεται τὸ ἀκύσια 215, ἢ 25. δ᾽ οὐχ ΡΟ". {{ 26. ἔτι οἵα Ψ5. 1 28. καὶ] καὶ ΖΗ ΜΉΝ 505, 1 29. τὸ οτὰ 
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4. πάθη οἵα ὑγ Ψὐ. {Π αἱ δὲ] ὥξε καὶ αἱ ΚΑ, ἹΠ 2. ἀνθρώπν -- 83. τὸ οἵα Ν᾽. 2. ἀπὸ -- ἐπιθυμίας οτχὰ ΚΡ, {|8. δὲ 275. ἢ 

ἧς τὸ ἀκουσίου καὶ ἑκυσίν 215. 6. κρῖναι τῶν πράξεων 175, τῶν πράξεων κρύειν ΚΟ, ἢ 1. δὴ] δὲ ΣΜΈΝΈΟϑ, 1 8. πλεῖον ΚΡ. ᾿ 9. 
ἄλλα Ο᾽, τὰ 1.5, 10. λέγομεν μὲν Ν᾽. [Π δὴ Α, 1} 12. καὶ οπι Κὐ. ἢ 13. ἀκροατὴς Ὁ, || 14. Κ᾽ καὶ ὁ ΚΡ, 1 16. ἐπιθυμία δὲ 

ἐκιβομία, ἈὙ. ἢ" 17. λυπηρὰ Ν᾽. 18. τὸ 2275, ἢ κατὼ 12.515. ἢ 20. ἐγγὺς 275. 1 24, αὐτὸν Ν-᾽, 25. οἴεται ἂν γενίσθαι 1,5, ὧν 
δυκεῖ γίνεσθαι 175. Π 26. τέλυς καὶ μᾶλλόν ἰςιν 315, 28. ὑγιαίνομεν ΚΡ, ἢ 29. μὲν οπλ 475. } 830. τῶν Ν᾽, ἢ" ὑφ᾽ ἡμᾶς ΚΡ, || 32, 

Ὧν Νδ, 1 33. ψεύδει 4), ᾿ 
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δόξῃ ταὐτὸν ἴσως ἐδὲ λέγει ὑδείς. ἀλλ᾽ ὁδέ τινι" τῷ γὼρ 
προαιρεῖσθαι τὠγαθὰ ἢ τὰ κακὰ ποιοί τινές ἐσμεν, τῷ δὲ 
δοζαΐειν ὕ. καὶ προαιρόμεθα μὲν λαβεῖν ἢ φυγεῖν ἥ τι 

τῶν τοιύτων, δοξάγζομεν δὲ τί ἐςιν ἢ τίνι συμφέρει ἢ πῶς" 
λαβεῖν δ᾽ ἢ φυγεῖν ὁ πάνυ δοξάζομεν. καὶ ἡ μὲν προ- 5 
αἴρεσις ἐπαινεῖται τῷ εἶναι ἦ δεῖ μᾶλλον ἢ τῷ ὀρθῶς, ἡ 
δὲ δόξα τῷ ὡς ἀληθῶς. καὶ προαιρόμεθα μὲν ἃ μάλιςα 
ἴσμεν ἀγαθὰ ὄντα, δοξαζομεν δὲ ἃ ὁ πάνυ ἴσμεν. δακῶᾶσί 
τε ἀχ οἱ αὐτοὶ προαιρεῖσθαί τε ἄριςα καὶ δοξάζειν, ἀλλ᾽ 

ἩΘΙΚΩ͂Ν ΝΙΚΟΜΑΧΕΙῺΝ Γ΄. 

ἀκριβεῖς καὶ αὐτάρκεις τῶν ἐπιςημῶν ὑκ ἔςι βυλή, οἷον 

περὶ γραμμάτων (ἀ γὰρ διςαζομεν πῶς γραπτέον)" ἀλλ' 
ὅσα γίνεται δι᾿ ἡμῶν, μὴ ὡσαύτως δ᾽ ἀεί, περὶ τότων βυ- 
λευόμεθα,, οἷον περὶ τῶν κατὰ ἰατρικὴν καὶ χρηματιςικήν, 
καὶ περὶ κυβερνητικὴν μᾶλλον ἢ γυμναςικήν, ὅσῳ ἧττιν 
διηκρίβωται, καὶ ἔτι περὶ τῶν λοιπῶν ὁμοίως, μᾶλλον δὲ 
καὶ περὶ τὼς τέχνας ἣ τὼς ἐπιςήμας" μᾶλλον γὰρ πὶ 
αὐτὰς διςάζομεν. τὸ βουλεύεσθαι δὲ ἐν τοῖς ὡς ἐπὶ τὶ 

πολύ, ἀδήλοις δὲ πῶς ἀποβήσεται, καὶ ἐν οἷς ἀδὶόριςον. 

ἔνιοι δοξάζειν μὲν ἄμεινον, διὰ κακίαν δ᾽ αἱρεῖσθαι ἐχ ἃ το συμβέλους δὲ παραλαμβάνομεν εἰς τὰ μεγάλα, ἀπιςῖ»- 
δεῖ, εἰ δὲ προγίνεται δόξα τῆς προαιρέσεως ἢ παρακολε- 
θεῖ, ἐδὲν διαφέρει" ἃ τῦτο γὰρ σκοπῦμεν, ὠλλ᾽ εἰ ταὐτόν 
ἐςι δόξῃ τινί, τί ὄν ἢ ποῖόν τί ἐςιν͵ ἐπειδὴ τῶν εἰρημένων 
2 ε , ᾿ Ν ͵ ν ἣν ε ᾽ἅ - 
ὑθέν; ἐκύσιον μὲν δὴ φαίνεται, τὸ δ᾽ ἑκόσιον ᾧ πᾶν προ- 

τες ἡμῖν αὐτοῖς ὡς ὀχ ἱκανοῖς διαγνῶναι. βουλευόμεθα 
δ᾽ ὁ περὶ τῶν τελῶν, ἀλλὰ περὶ τῶν πρὸς τὰ τέλη. ὅτε 
γὰρ ἰατρὸς βουλεύεται εἰ ὑγιάσει, ὅτε ῥήτωρ εἰ πείσει, 
ὅτε πολιτικὸς εἰ εὐνομίαν ποιήσει, ἀδὲ τῶν λοιπῶν οὐδὲς 

αἱρετόν. ἀλλ᾽ ἄρά γε τὸ προβεβουλευμένον; ἡ γὰρ προ- 15 περὶ τῷ τέλες" ἀλλὼ θέμενοι τέλος τι, πῶς καὶ διὰ των 
αΐρεσις μετὰ λόγου καὶ διανοίας. ὑποσημαίνειν δ᾽ ἔοικε ἔφαι σκοπῦσι, καὶ διὰ πλειόνων μὲν φαινομών γίνεσθαι 

καὶ τἔνομα ὡς ὃν πρὸ ἑτέρων αἱρετόν. διὼ τίνος ῥᾷςα καὶ κώλλιςα ἐπισκοπῆσι, δὲ ἑνὸς δ᾽ ἐπ 
Βυλεύονται δὲ πότερα περὶ πάντων καὶ πᾶν βυλευ- τελυμώςκ πῶς διὰ τότα ἔσται κἀκεῖνο διὰ τίνος, ἕως ἂν 

τόν ἐςιν, ἢ περὶ ἐνίων ἀκ ἔςι βυλή; λεκτέον δ᾽ ἴσως βου- ἔλθωσιν ἐπὶ τὸ πρῶτον αἴτιον, ὃ ἐν τῇ εὑρέσει ἔσχατόν 
λευτὸν ἀχ ὑπὲρ ᾧ βυλεύσαιτ᾽ ἄν τις ἠλίθιος ἢ μαινόμενος, 2) ἐστιν ὁ γὰρ βυλευόμενος ἔοικε ζητεῖν καὶ ἀναλύειν τὸν 

ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὧν ὁ νοῦν ἔχων. περὶ δὲ τῶν ἀϊδίων ἀδεὲς βυ- εἰρημένον τρόπον ὥσπερ διάγραμμα. φαίνεται δ᾽ ἡ μὴ 
λεύεται, οἷον περὶ τοῦ κόσμου ἣ τῆς διαμέτρου καὶ τῆς ζήτησις ἃ πᾶσα εἶναι βέλευσις, οἷον αἱ μαθηματικαί, ἡ 

πλευρᾶς, ὅτι ἀσύμμετροι. ἀλλ᾽ ὑδὲ περὶ τῶν ἐν κινήσει, δὲ βύλευσις πᾶσα ζήτησις, καὶ τὸ ἔσχατον ἐν τῇ ὠνα- 
ἀεὶ δὲ κατὰ ταὐτὰ γινομένων, εἴτ᾽ ἐξ ἀνάγκης εἴτε καὶ λύσει πρῶτον εἶναι ἐν τῇ γενέσει. κἂν μὲν ἀδυνάτῳ δ- 
φύσει ἢ διά τινα αἰτίαν ἄλλην, οἷον τροπῶν καὶ ἀνατο- 25 τύχωσιν, ἀφίςανται, οἷον εἰ χρημάτων δεῖ, ταῦτα δὲ μὴ 

λῶν. ἐδὲ περὶ τῶν ἄλλοτε ἄλλως, οἷον αὐχμῶν καὶ ὄμ- οἷόν τε πορισθῆναι" ἐὰν δὲ δυνατὸν φαίνηται, ἐγχειρῦτι 
βρων. ἐδὲ περὶ τῶν ἀπὸ τύχης, οἷον θησαυρῷ εὑρέσεως. πράττον. δυνατὰ δὲ ἃ δι ἡμῶν γένοιτ᾽ ἄν" τὰ γὰρ διὰ 
“ἀλλ᾽ ὑδὲ περὶ τῶν ἀνθρωπικῶν πάντων, οἷον πῶς ἂν Σκύ- τῶν φίλων δι᾽ ἡμῶν πως ἐςΐν" ἡ γὰρ ἀρχὴ ἐν ἡμῖν. ἵν 
θαι ἄριστα πολιτεύοιντο οὐδεὶς Λακεδαιμονίων βυλεύεται. τεῖται δ᾽ ὁτὲ μὲν τὰ ὄργανα, ὁτὲ δ᾽ ἡ χρεία αὐτῶν" 
ὁ γὰρ γένοιτ᾽ ἂν τότων ὑθὲν δι᾽ ἡμῶν. βυλευόμεθα δὲ περὶ 30 ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ὁτὲ μὲν δι᾽ ἕ, ὁτὲ δὲ πῶς 

τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν πρακτῶν" ταῦτα δὲ καὶ ἔςι λοιπά. αἴτια ἢ διὰ τίνος. ἔοικε δή, καθάπερ εἴρηται, ἄνθρωπος εἶαι 
γὰρ δοκῶσιν εἶναι φύσις καὶ ἀνάγκη καὶ τύχη, ἔτι δὲ ἀρχὴ τῶν πράξεων" ἡ δὲ βυλὴ περὶ τῶν αὐτῷ πρακτῶν, 
νῦς καὶ πᾶν τὸ δι᾿ ἀνθρώπει. τῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἕκαςοι βυ- αἱ δὲ πράξεις ἄλλων ᾧεκα. ἀκ ἄν ἵν εἴη βυλευτὸν τὸ 

λεύονται περὶ τῶν δι᾽ αὐτῶν πρακτῶν. καὶ περὶ μὲν τὰς τέλος ἀλλὰ τὰ πρὸς τὼ τέλη. ἐδὲ δὴ τὰ καθ᾽ ἕκαστα, 

1. δύξει ΚΘ, καὶ δόξῃ 5575, ἢ ἄλλωι δὲ ΧΡ, || 8. φυγεῖν ἢ λαβεῖν 215,  ἤ οπι Δ. ἢ Δ. τί] ὅτι ἈῬ, 1 5, ἀπῖθ πῶς οἵὰ Μ|:} 

5. δοξάζομεν δέ" καὶ Κ᾿, ἢ 7. ὡς αὐἀὰ ΚΈΝΡΟδ, ἢ ἀληθής 275. 8. ἴσμεῆ μὲν ἴσμεν Χϑ. 1 9. τεῦ δὲ ΧΆ, ἢ τε τὰ ΖΡΜ10). 

ἄριςα οπὶ Ν᾽. 11. δὲ] γὰρ 15. ᾿Π 412. τῦτο] ταῦτα ΚΡ. 1} 14. ἐθέν ἐςιν. ἐκύσιον Ζ.5}75, Π 411. ἂν 5. ἢ 18. πότερον ΚΟΝ" 
49. δ᾽ οπι 15. Π 20. ἄν τις βυλεύσαιτο 1.75, ἢ} 21. τῶν δὲ Κ᾽. αὶ 23. ἀσύμμετρος 175, σύμμετροι ΚΡ, ἀσύμμετρα το ΧΡ. ἢ 24. κὰ 
δκὐά Αι, 1 25. 7] εἴτε Ο", οἵα Αὐ. || 26. καὶ] ἢ 175. 1} 27. περ οἵα 575. ἢ 28. ἀνθδρωκύων Κ᾿, 1} 29. πολιτεύοντο ΧΡ. ἢ 30. δ᾽ 

ἡμῶν ἀθέν ΝΟΣ, ἡμῶν ἀθέν 7,2, ἀθὲν ἡμῶν 471. Ὦ 84. ν ΧΡ, 1 τε καὶ ἔτι 1. 1 αἰτίαι ΚΜ, ἢ 834. τοὺς 1.}. 

8. μὴ] καὶ 2ζ5,. }} ἁ, κατὰ τὴν ἰατρικὴν Οὐ, 1 5. πε οἵα 15. 1} 7. τέχνας} δέξας Νῇἧ εἴ οοῦν 1). ἢ} τὼς οτὰ 2, ἢἶ 8. ταύτας 

Χο, τ βούλευμα 1.5. 1 9. δὲ] δ᾽ ἦσι 4175. 1} 10. ἀπιςῶντες μὲν γὼρ ἡμῖν Θ'. 1} 15. θέμενοι τὸ τέλος τὸ πῶς ΚΑ, 1 τος 1.575. ἢ 20. 

βιυλόμενος Ν᾽, ΠΠ 21. εἰρημένον] αὐτὸν Απ. ΠΠ δ᾽] δὲ καὶ 275. ΠΠ ἡ μὴ] ἡμῖν Νἧ, Π 22. οἷον --- 23. βύλευσις οαχ Ν᾽. ΠΠ 32. μαθητοιαί 
Δ᾽. ἢ 25. ἀφιςᾶναι ΚΑ, ἢ δεῖται τα δὲ μὴ οἴονται 75, ἢ 21. ὃν -- 28. φίλων οπι Ν᾽. ἢ 32. αὐτῷ] δι᾽ αὐτῷ Μ᾽. ὃ 38. ἐκ ἄρα 
ὅν Μ᾿, ὁ γὰρ ἄν ΚΡ, 1] βυλευτέον 175, ἢ 84. ὥκαστον 17, 



ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ Γ᾿. 

δ εἶν εἰ ἄρτος τοῦτο ἢ πέπεπται ὡς δεῖ’ αἰσθήσεως γὰρ 

ταῦτα. εἰ δὲ ἀεὶ βυλεύσεται, εἰς ἄπειρον ἥξει. βουλευ- 

τὸν δὲ καὶ προαιρετὸν τὸ αὐτό, πλὴν ὠφωρισμένον ἤδη τὸ 

προαιρετόν" τὸ γὼρ ἐκ τῆς βουλῆς προκριθὲν προαιρετόν 
ἰςν. παύεται γὰρ ἕκαστος ζητῶν πῶς πράξει, ὅταν εἰς 

; αὐτὸν ἀνάγαγῃ τὴν ὠρχήν, καὶ αὐτοῦ εἰς τὸ ἡγούμενον" 
᾿δῶὅτο γὰρ τὸ προαιρύμενον. δῆλον δὲ τοῦτο καὶ ἐκ τῶν 
, ἀρχαίων πολιτειῶν, ἃς “Ὅμηρος ἐμιμεῖτο" οἱ γὰρ βασι- 

; λῆς ἃ προέλοιντο ἀνήγγελλον τῷ δήμῳ. ὄντος δὲ τοῦ 

4113 

ἀγαθὸν φαβεται. αἷρῶνται ὄν τὸ ἡδὺ ὡς ἀγαθόν, τὴν δὲ 
λύπην ὡς κακὸν φεύγυσιν. 

ὕοντος δὴ βωαπῦ μὲν τὸ “σύας, βουλευτῶν δὲ καὶ 

προαιρετῶν τῶν πρὸς τὸ τέλος, αἱ περὶ ταῦτα πράξεις 
ἃ 

5 κατὰ προαίρεσιν ἂν εἶεν καὶ ἑκούσιοι. αἱ δὲ τῶν ἀρετῶν 
ἐνέργειαι περὶ ταῦτα. ἐφ᾽ ἡμῖν δὲ καὶ ἡ ἀρετή, ὁμοίως 
δὲ καὶ ἡ κακίω. ἐν οἷς γὰρ ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ πράττειν, καὶ 
τὸ μὴ πράττειν, καὶ ἐν οἷς τὸ μή, καὶ τὸ ναί" ὥστ᾽ εἰ τὸ 
πράττειν καλὸν ὃν ἐφ᾽ ἡμὸ ἐςί, καὶ τὸ μὴ πράττειν ἐφ᾽ ἡμῖν 

᾿πρραιρετᾷ βελευτῇ ὀρεκτὰ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν, καὶ ἡ προαίρεσις 10 ἔξαι αἰσχρὸν ὄν, καὶ εἰ τὸ μὴ πράττειν καλὸν ὃν ἐφ᾽ ἡμῖν, 

᾿ ἂν εἴ βυλευτικὴ ὄρεξις τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν" ἐκ τῇ βυλεύσασϑαι 
γὰρ κρίναντες ὀρεγόμεθα κατὰ τὴν βόλευσιν. ἡ μὲν οὖν 
προαίρεσις τύπῳ εἰρήσθω, καὶ περὶ ποῖά ἔπι καὶ ὅτι τῶν 
τρὸς τὼ τέλη, 

καὶ τὸ πρώττειν αἰσχρὸν ὃν ἐφ᾽ ἡμῖν. εἰ δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν τὰ 
καλὰ πράττειν καὶ τὰ αἰσχρώ, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ μὴ πράτ- 

“ »Ψ ν᾽ » “-»“ )ι)᾽ 3 ΑΚ τειν, τῦτο δ᾽ ἣν τὸ ἀγαθοῖς καὶ κακοῖς εἶναι, ἐφ᾽ ἡμῖν ὅρα 

τὸ ἐπιεικέσι καὶ φαύλοις εἶναι. τὸ δὲ λέγειν ὡς ὁδεὶς ἑκὼν 
6 ἋἋ ὃὲ βύλησις ὅτι μὲν τῷ τέλους ἐςίν, εἴρηται, δοκεῖς πονηρὸς ὑδ᾽ ἄκων μάκαρ, ἔοικε τὸ μὲν ψευδεῖ τὸ δ᾽ ἀλη- 
ἃ τοῖς μὲν ἀγαθὰ εἶναι, τοῖς δὲ τῷ φαινομένου ὠγαθοῦ. 
συμβαίνει δὲ τοῖς μὲν τὸ βουλητὸν τἀγαθὸν λέγουσι μὴ 
εἶναι βουλητὸν ὃ βύλεται ὁ μὴ ὑρθῶς αἰρόμενος (εἰ γὼρ 
ἴξαι βυλητόν, καὶ ὠγαθόν" ἦν δ᾽, εἰ ὕτως ἔτυχε, κακόν), 

θεῖ" μακάριος μὲν γὼρ ὑδεὶς ἄκων, ἡ δὲ μοχθηρία ἑκό-᾿ 
σιον. ἢ τοῖς γε νῦν εἰρημένοις ἀμφισβητητέον, καὶ τὸν 

ἄνθρωπον ὦ φατέον ἀρχὴν εἶναι ὁδὲ γεννητὴν τῶν πράξεων 
ὥσπερ καὶ τέκνων. εἰ δὲ ταῦτα φαίνεται καὶ μὴ ἔχομεν 

τοῖς δ᾽ αὖ τὸ φαινόμενον ἀγαθὸν τὸ βυλητὸν λέγουσι μὴ Ὁ εἰς ἄλλας ἀρχὰς ἀνωγαγεῖν παρὰ τὼς ἐφ᾽ ἡμῖν, ὧν καὶ 
αι φύσει βουλητόν, ἀλλ᾽ ἑκάστῳ τὸ δοκοῦν" ἄλλο δ᾽ αἱ ἀρχαὶ ἐν ἡμῖν, καὶ αὐτὼ ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ ἑκέσια. τότοις 
ἄλλῳ φαψνεται, καὶ εἰ ὕτως ἔτυχε, τἀναντία. εἰ δὲ δὴ δ᾽ ἔοικε μαρτυρεῖσθαι καὶ ἰδίᾳ ὑφ᾽ ἑκάςων καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν 
ταῦτα μὴ εἰρέσκει, ὦ ἄρα φατέον ἁπλῶς μὲν καὶ κατ᾽ ἀλή- τῶν νομοθετῶν" κολάζουσι γὰρ καὶ τιμωρῖνται τὸς δρῶν- 
δειαν βουλητὸν εἶναι τὠγαθόν, ἑκάςῳ δὲ τὸ φαινόμενον; τὰς μοχθηρά, ὅσοι μὴ βίᾳ ἢ δι’ ἄγνοιαν ἧς μὴ αὐτοὶ 
τῷ μὲν ἦν σπυδαίῳ τὸ κατ᾽ ἀλήθειαν εἶναι, τῷ δὲ φαύλῳ 25 αἴτιοι, τὸς δὲ τὰ καλὰ πράττοντας τιμῶσιν, ὡς τὸς μὲν 
τὸ τυχόν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν σωμάτων τοῖς μὲν εὖ δὶα- 
κειμώνοις ὑγιεινά ἐςι τὰ κατ᾽ ἀλήθειαν τοιαῦτα ὄντα, τοῖς 
δ᾽ ἐπινόσοις ἕτερα. ὁμοίως δὲ καὶ πικρὼ καὶ γλυκέα καὶ 

ϑρμὰ καὶ βαρέα καὶ τῶν ἄλλων ἕκαςα" ὁ σπυδαῖος γὰρ 

προτρέψοντες, τοὺς δὲ κωλύσοντες. καΐτοι ὅσα μήτ᾽ ἐφ᾽ 
ἡμῖν ἐςὶ. μήθ᾽ ἑκόσια, ὑδεὶς προτρέπεται πράττειν, ὡς ἐδὲν 
πρὸ ἔργου ὃν τὸ πεισθῆναι μὴ θερμαίνεσθαι ἢ ἀλγεῖν ἢ 
πεινῆν ἢ ἄλλ᾽ ὁτίῶν τῶν τοιότων᾽ ἀθὲν γὰρ ἧττον πεισόμεθα 

ἔχαζα κρίνει ὀρθῶς, καὶ ἐν ἑκαείςοις τἀληθὲς αὐτῷ φαΐνε- 3 αὐτά. καὶ γὰρ ἐπ᾿ αὐτῷ τῷ ἀγνοεῖν κολαΐζοσιν, ἐὰν αἴτιος 
ται. καθ᾽ ἑκάςην γὰρ ἕξιν ἴδιά ἐςι καλὰ καὶ ἡδέα, καὶ 
Φαφέρει πλεῖςξον ἴσως ὁ σπυδαῖος τῷ τἀληθὲς ἐν ἑκάςοις 
ὁρᾶν, ὥσπερ κανὼν καὶ μέτρον αὐτῶν ὧν. τοῖς πολλοῖς 

δὲ ἡ ἀπάτη διὰ τὴν ἡδονὴν ἔοικε γίνεσθαι" οὐ γὼρ οὖσα 

εἶναι δοκῇ τῆς ἀγνοίας, οἷον τοῖς μεθύνσι διπλῷ τὼ ἐπι- 
« Ὶ » ν» ;»Σ» “, ,ὔ Ἁ “Ὃ ΝΥ τίμια" ἡ γὰρ ἀρχὴ ἐν αὐτῷ" κύριος γὰρ τοῦ μὴ μεθυ- 

σθῆναι, τῦτο δ᾽ αἴτιον τὰς ἀγνοίας. καὶ τὸς ὠγνοῦντάς τι 

τῶν ἐν τοῖς νόμοις, ἃ δεῖ ἐπίς σθαι καὶ μὴ χαλεπά ἕςι, 

4. πέψεως δεῖ οογ ΑΡ, πέπεζαι ὡς δεῆῖ 1.5, πίπεκται ἢ πεποίηται ὡς δὲ Νἔ, Π 2. βυλεύεται Χ͵Ὲ, Πἀ. κριθὲν ἈΦ, Π 6. ἑαυτὸν 

05, ἢ ἀνάγη 145, ἀγάγη 1.3, 1 αὐτὸ δ, 1 9. προείλοντο Κι  27'. 1 10. τῶ] ἐκ τῶν ΑἸ), ᾿ὶ 42. βύλησιν 45. 1 11. δὴ ρν 23." 

οἵα ΝἧΟ", 1} 19. ἴςαι) ἄν Ν᾿. 1 20. τὸ ἀπις βευλητὸν οαχλ Ψ2 1.705. ἢ 21. ἀλλ᾽ ὧδ᾽ ἄλλως Ν᾿, ἄλλω δ᾽ ἄλλο Οὐ, ἄλλν δ᾽ 
ἄλλως 1275. ἢ 28. ἐπινόσοις ἦσιν ἕτερα ΟἽ, |} 29. ἕκαςον ἈΠ-. ἢ] τὸν σπυδαῖον γὰρ ἕκαςα κρίνειν ΚΡ. ἢ 31. καλὰ] καὶ καλὰ (77. ἢ] ἡδέα 
“- 33. μέτρον οἵα 75,1} 32. τὸ σπυδαῖον ΨΑ). 1 33. ὅν Κϑ, οπι ΖΡ ἽΝ 5. 11 τοῖς] ἐν τοῖς ΚΡ, τοῖς δὰ ΟἽ. 

4. γᾶν 415, δὲ ΝέΟλ, ἢ} 3. δὲ} δὲ 1475..} 5. εἶν ἂν ΚΟΝϑ,. 1 καὶ οἵα Ν᾽, ἢ ἑκούσιον Ν᾽. ἢ 9. τὸ ὁ. Ν᾽, ΠΠ| ἐφ᾽ ἡμῖν οἵα 
ΜΗ καὶ 10. αἰσχρὸν -- 11. ἡμῖν οἵα Α΄ . || 10. καὶ εἰ -- ἡμῖν οἵὰ Οὐ. ἢ 12. δὴ 2.5.}} 13. ἄρα] ἔξαι ΔΗ ΜΈΝΕ. ἢ 15. μακάριος ἈΠ: 

ΜΗΝΈΟΣ, "11. τε Κι, ἢ ἀμφισβητέον 25. ἢ 18. μηδὲ ΘΟ, 20. ἐν Ἀ60.. ᾿ἰ καὶ οα 2.750. }} 21. υ]Ἱ ἐφ᾽ 445. ἢ 22. δ' ὡς 
ἔεικε 75. ἐφ᾽ ΜΠ. } 23. τὺς οπι Α(Ρ. |} δρῶντας τὼ μοχβηρὼ 145. ΠΠ 24. οἷς ΜΡ, καὶ ΚΟ, 11} αἴτιοι αὐτοί 1.575. ἢ 26. σα) πρὸς ἃ 
Νἧ πρὸς ὅσα 1,5Μ. ὉἩ 217. ἀδὴς γὰρ προτρέπεται Ν᾿. 11 προτρέπεται τοῦ πράττειν Μ9ΠΆ, 1 28. ὃν τὸ] ὄντος Ν ΟΡ, ἢ 29. ὁτῶν ἄλλο ΨΑἢ 

05, ἃ 84. εἶναι ὅν 75. 32. μὴ οπὰ Ν᾽, 
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κολάζεσιν, ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, ὅσα δι᾽ ἀμέ- 
᾽ »“» μι 

λείαν ἀγνοεῖν δοκῶσιν, ὡς αὐτοῖς ὃν τὸ μὴ ἀγνοεῖν" 
Δ᾽ Ν ᾽ Ω ᾽ ᾿ ἴ -, 2 Υ̓ 

τὸ Ὑαρ ἐπιμεληθῆναι κύριοι. ἀλλ᾽ ἴσως τοιῦτός ἐςτιν ὥστε 

μὴ ἐπιμεληθῆναι. ἀλλὰ τῷ τοιότες γενέσθαι αὐτοὶ αἴτιοι, 

3 
εν 

2.» 
εκ 

ἨἩΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΈΙΩΝ ΓΤ. 

ΩΣ 
ποθ᾽ ἕκαςός ἐστι, τοῦτο καὶ τὸ τέλος φαίνεται αὐτῷ" ἐ 

᾿ ε -- Ἂν ὑφ λον Γ᾽ “ 
μὲν ὄν ἕκαςος ἑκυτῷ τῆς ἕξεως ἐςί πως αἴτιος, καὶ τῆς 

᾿ ᾽ὕ .Ν ψ΄ ,» ἃ 7. νδ.λ .- 
φαντασίας ἔξαι πως αὐτὸς αἴτιος" εἰ δὲ μή, ὑθεὶς αὐτῷ 
αἴτιος τῷ κακὼ ποιεῖν, ἀλλὰ δι᾿ ἄγνοιαν τῷ τέλυς ταῦτ 

ζῶντες ἀνειμένως, καὶ τὸ ἀδίκες ἢ ἀκολάςυς εἶναι, οἱ μὲν 5 πράττει, διὰ τύτων οἰόμενος αὐτῷ τὸ ἄριστον ἔσεσθαι. καὶ 
κακυργῦντες, οἱ δὲ ἐν πότοις καὶ τοῖς τοιότοις διάγοντες' δὲ τῷ τέλες ἔφεσις ὑκ αὐθαίρετος, ὠλλὰ φῦναι δεῖ ὥσπερ 
αἱ γὰρ περὶ ἕκαςα ἐνέργειαι τοιότες ποίῶσιν. τῦτο δὲ δῇ- ὄψιν ἔχοντα, ἧ κρινεῖ καλῶς καὶ τὸ κατ᾽ ἀλήθειαν ἀγα- 
λον ἐκ τῶν μελετώντων πρὸς ἡντινοῦν ὠγωνίαν ἢ πρᾶξιν’ θὸν αἱρήσεται. καὶ ἔςιν εὐφνής, ᾧ τῦτο καλῶς πέφυχιν᾽ 
διατελῶσι γὰρ ἐνεργῆντες. τὸ μὲν ἦν ἀγνοεῖν ὅτι ἐκ τοῦ τὸ γὰρ μέγιςον καὶ κάλλιςον, καὶ ὃ παρ᾽ ἑτέρε μὴ εἷόν 
ἐνεργεῖν περὶ ἕκαςα αἱ ἔξεις γίνονται, κομιδῇ ἀναισθήτα. (0 τε λαβεῖν μηδὲ μαθεῖν, ἀλλ οἷον ἔφυ, τοίῦτον ἕξει, καὶ 

Υ Ν »“ γ , ἔτι δ᾽ ἄλογον τὸν ἀδικοῦντα μὴ βύλεσθαι ἄδικον εἶναι ἢ 
Ν ᾽ ͵ὔ }) ΛΑ Σ Δ ΝΣ), »-“ ᾿ 

τὸν ἀκολαςαίνοντα ἀκόλαςον. εἰ δὲ μὴ ἀγνοῶν τις πράτ- 
7 “κνΣγ Υ δὶ Ὁ ω να νι» ῃ., τει ἐξ ὧν ἔςαι ἄδικος, ἑκὼν ἄδικος ἀν εἴη, ἃ μὴν ἐάν γε 

Λ΄ Υ ἂ ΄ Ψ τὰ ᾽ ἈΝ 
βόληται, ἄδικος ὧν παύσεται καὶ ἔςαι δίκαιος" ὑδὲ γὰρ 

τὸ εὖ καὶ τὸ καλῶς τῦτο πεφυχέναι ἡ τελεία καὶ ἀληϑινὴ 
ἂν εἴη εὐφυΐα. εἰ δὴ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀληθῆ, τί μᾶλλον ἡ 

ἀρετὴ τῆς κακίας ἔςαι ἑκέσιον; ἀμφοῖν γὰρ ὁμοίως, τῷ 
ὠγαθῷ καὶ τῷ κακῷ, τὸ τέλος φύσει ἢ ὁπωσδήποτε φαξ 

ὁ νοσῶν ὑγιής. καὶ εἰ ἕτως ἔτυχεν, ἑκὼν νοσεῖ, ἀκρατῶς 15 νεταὶ καὶ κεῖται, τὰ δὲ λοιπὰ πρὸς τοῦτ᾽ ἀναφέροντες 
" ᾽ “ “}) »» ΄ ΤΥ 5.75 ν᾿» βιοτεύων καὶ ἀπειθῶν τοῖς ἰατροῖς. τότε μὲν ὅν ἐξὴν αὐτῷ 

μὴ νοσεῖν, προεμένῳ δ᾽ ὑκέτι, ὥσπερ ἀδ᾽ ἀφίνττι λίθον ἔτ᾽ 
αὐτὸν δυνατὸν ἀναλαβεῖν’ ἀλλ᾽ ὅμως ἐπ᾽ αὐτῷ τὸ βαλεῖν 

,ὔ ΄ 7 Φ, πράττεσιν ὁπωσδήποτε. εἶτε δὴ τὸ τέλος μὴ φύτει ἕκάζῳ 
΄, Ἷ Ψ; γ φαίνεται οἱονδήποτε, ἀλλά τι καὶ παρ᾽ αὐτόν ἔστιν, ἐἶτι 

ἢ ,ἷ -“ Ν ΝῚ [νὰ τὸ μὲν τέλος φυσικόν, τῷ δὲ τὼ λοιπὰ πράττειν ἐχυσίως 
καὶ ῥίψαι" ἡ γὰρ ἀρχὴ ἐπ᾿ αὐτῷ. ὅτω δὲ καὶ τῷ ἀδίκῳ τὸν σπεδαῖον ἡ ἀρετὴ ἐκύσιόν ἐξιν, ὀθὲν ἧττον καὶ ἡ κα- 
καὶ τῷ ἀκολάςῳ ἐξ ἀρχῆς μὲν ἐξὴν τοιότοις μὴ γενέσθαι, τὸ κία ἑκύσιον ὧν εἴη" ὁμοίως γὰρ καὶ τῷ κακῷ ὑπάρχει 

᾽ -“ ῃ διὸ ἑκόντες εἰσίν" γενομένοις δ᾽ ὑκέτι ἔξεςι μὴ εἶναι. ὁ μό- τὸ δι’ αὐτὸν ἐν ταῖς πράξεσι καὶ εἰ μὴ ἐν τῷ τέλει. ἐ 
νον δ᾽ αἱ τῆς ψυχῆς κακίαι ἐκύσιοί εἰσιν, ἀλλ᾽ ἐνίοις καὶ ὧν, ὥσπερ λέγεται, ἑκύσιοί εἰσιν αἱ ἀρεταί (καὶ γὰρ τῶν 

ς “ Ω . ᾽ “ ᾿», ᾿ Ν Ν Λ »,,2 ὃ - εδαι αἱ τοῦ σώματος, οἷς καὶ ἐπιτιμῶμεν" τοῖς μὲν γὰρ διὰ ἕξεων συναίτιοί πως αὐτοί ἐσμεν, καὶ τῷ ποιοί τινες 
φύσιν αἰσχροῖς ὑδεὶς ἐπιτιμῷ, τοῖς δὲ δι᾽ ἀγυμνασίαν καὶ τὸ τέλος τοιόνδε τιθέμεθα), καὶ αἱ κακίαι ἑκύσιοι ἂν εἶν' 
ἀμέλειαν. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ ἀσθένειαν καὶ πήρωσιν" ὑθεὶς 25 ὁμοίως γάρ. 
γὰρ ἀν ὀνειδίσειε τυφλῷ φύσει ἢ ἐκ νόσε ἢ ἐκ πληγῆς, Κοινῇ μὲν οὖν περὶ τῶν ἀρετῶν εἴρηται ἡμῖν τό τεῦ 
ἀλλὰ μᾶλλον ἐλεήσαι" τῷ δ᾽ ἐξ οἰνοφλυγίας ἢ ἄλλης γώος τύπῳ, ὅτι μεσότητές εἰσιν, καὶ ὅτι ἔξεις, ὑφ᾽ ὧν τι 

ἀκολασίας πᾶς ἀν ἐπιτιμήσαι. τῶν δὴ περὶ τὸ σῶμα κα- γίνονται, καὶ ὅτι τούτων πρακτικαὶ καθ᾽ αὑτάς, καὶ ὅτι 
κιῶν αἱ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐπιτιμῶνται, αἱ δὲ μὴ ἐφ᾽ ἡμῖν ὅ. εἰ ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ ἑκούσιοι, καὶ οὕτως ὡς ὧν ὁ ὀρθὸς λόγος 

δ᾽ ὕτω, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων αἱ ἐπιτιμώ ὧν ῶ ἔζη. ὄχ ὁμοίως δὲ αἱ ἑκύσιοί εἰσι καὶ αἱ : μώμεναι τῶν κακιῶν 30 προςάζη. ὧχ ὁμοίως δὲ αἱ πράξεις ἑκύσιοί εἰσι 
. κν ἡ “ “ ᾿ “ » ἐφ᾽ ἡμῖν ἀν εἶεν. εἰ δέ τις λέγοι ὅτι πάντες ἐφίενται τ ἔζξεις" τῶν μὲν γὰρ πράξεων ὠπ᾿ ἀρχῆς μέχρι τῷ τόος 

φαινομένε ὠγαθῇ, τῆς δὲ φαντασίας ὁ κύριοι, ἀλλ᾽ ὁποῖός κύριοί ἐσμεν, εἰδότες τὰ καθ᾽ ἕκαςα, τῶν ἕξεων δὲ τῆ! 

4. δὴ 145. 1} 2. δυκῦσιν --- ἀγνοεῖν οτα Ν᾽, 1 τὸ μὴ ἀγνοεῖν ὅν 1.575, ἢ 3. ἔς τις ὥστε Ν᾽, 11 ἀ. τῷ οἵὰ ΟἽ. [| τοῦτοι Κ᾽ 

Ν᾿. Ἰ 6. δὲ καὶ ἐν Νπ, {Π441. ἔτι δ᾽ ἄλογον] λόγον Ν᾽, 12. ἀκόλαςον τὸν ἀκολαςαίνοντα 7,375. { 13. ἄν --- ἅ, βύληται οτὰ Ν1 

44. ἔςα!) ἄν Ν᾽. 1 16. ἐξὸν ΚΡ, ἢ 18. τὸ] τῶ 5, ογχὰ 1. 1} 20. γίνεσθαι 1.5. Π 21. ἔτι οτὰ 1.275.  ἴςι ΚοΔ750:. ἢ 22. εἰ 

οπὶ Οὐ. || 23. οἷς οαι Ν᾽. || 24. ἀγυμναςίαν δ, ΠΠ 25. περ] δι 275, }} ἀσθένειαν αἶσχος καὶ πήρωσιν 2475, ἀσθένειαν καὶ αἶσχος χαὶ 

πήρωσιν ΔΝ". ΤΠ 27. ἐλεήσειε 1 }7ὺ. 1 28. ἐπιτιμήση Τὸ, ἢ 29. αἱ ἐφ᾽ -- 30. κακιῶν ογὰ ΜΡ. 11 31. εἶτν αἱ πλεῖςαι. εἰ ἈΠῚ 

λέγει 220, 
4. τοῦτον ΠΡ. "2, αὐτῶ Οὐ, ΤΠ 8. πὼς ὃ αὐτὸς 275, ΠΟ μή, ὑϑὲς] μηδὴς ΟΝ, ἢ ἁ. κακοποιεῖν ΚΡ ΠΡ. 1 8. ὦ τῆ] 

αὐτὸ τῶτο ὅτι 315.}} 9. καὶ δ] εἰ ΚΕ, 1 οἷόν τεῦ οἴονται ΚΡ. 1 10. καὶ τὸ] τὸ δ᾽ 2525. }} 44. τὸ οπι 375, ἢ 15. ταῦτ᾽ ΚΜ’! 

ΝῆΟδ, { 16. πράττομεν ΚΑ. Π 17. αὐτῷ ΧΗ ΝΈΟ4. ᾿ὶ 18. τῷ] τὸ 1,.". 1] πράττεσθαι Ι͂Β. ἢ 19. σχνδαῖον εἰ ἡ Ὁ". ἵ 21. εὐτὸ 

ΜΗ πράξεσι καὶ τῶ τελείν ΧΡ, Π 22. ζῆ δ᾽ 1275. ἢ τῶν αἰτίων ἕξεων Κ᾿. ΠΠ 24. ἱκέσιαι Κα, 1 26. ἡμὴ] ἡ μὲν ΚΈ, οπι 1’. Ι 
τε οἵὰ Χϑ. ΠΕ 27. γίος) ὡς ἐν Οὐ, ἢ ὅτι μεσότης καὶ ἕξις ΚΡ, εἰσιν δἰ ὅτι οἵα εἰἴΐαπι ΟὙ. || 28. καὶ οαχ Αδ0 5. [{ππρακτικὲὶ μ"»ἢ 

Ν», πρακτικαὶ καὶ ΑδΟ6., ἢ κατὰ ταύτας 275. ἢ 29. ἄν ὡς 1. 1} 30. προςάξει 1.5, προςάξειεν 276. ἢ ἐχὶ ΚΡ. 1} δὲ καὶ αἱ ΑΑ͂,. Ι 

31. τῇ οπι 1.312. 1} 82. τῆς -᾿ 1115 α1. ἕκαστα οἵὰ Ν', 



ΗἩΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ Γ. 4118 

ἀρχῆς, καθ᾿ ἕκαστα δὲ ἡ πρόσθεσις οὐ γνώριμος, ὥσπερ καὶ ἐν νόσοις ἀδεὴς ὁ ἀνδρεῖος, ἀχ ὕὅτω δὲ ὡς οἱ θαλάτε 
»λ “ὦ, “,." 3 καὶ »,» αν νυν ΕΞ ΥΣ ᾧ "ἃ ΟΡ 7 Ν ,ὔ ν ἐπὶ τῶν ἀρρωςιῶν᾽ ἀλλ᾽ ὅτι ἐφ᾽ ἡμῖν ἣν ὅτως ἢ μὴ ἕτω τιοι" οἱ μὲν γὰρ ἀπεγνώκασι τὴν σωτηρίαν καὶ τὸν θάνα- 
χρήσασθαι, διὰ τῦτο ἑκύσιοι. τὸν τὸν τοῦτον δυσχεραίνεσιν, οἱ δὲ εὐέλπιδές εἶσι παρὼ 

᾿Αναλαβόντες δὴ περὶ ἑκάςης, εἴπωμεν τίνες εἰσὶ καὶ τὴν ἐμπειρίαν. ἅμα δὲ καὶ ἀνδρίζονται ἐν οἷς ἐςὶν ἀλκὴ 
τοὶ ποῖα καὶ πῶς" ἅμα δ᾽ ἕςαι δῆλον καὶ πόσαι εἰσίν. 5 ἢ καλὸν τὸ ἀποθανεῖν" ἐν ταῖς τοιαύταις δὲ φθοραῖς ὁ 
καὶ πρῶτον περὶ ἀνδρείας. ὅτι μὲν ὄν μεσότης ἐςὶ περὶ τερον ὑπάρχει. 
φόβους καὶ θάρρη, ἤδη καὶ πρότερον εἴρηται, φοβόμεθα Τὸ δὲ φοβερὸν ὁ πᾶσι μὲν τὸ αὐτό, λέγομεν δέ τι10 
δὲ δηλονότι τὰ φοβεραί, ταῦτα δ᾽ ἐςὶν ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν καὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον. τῦτο μὲν οὖν παντὶ φοβερὸν τῷ γε 
κακά" διὸ καὶ τὸν φόβον ὁρίζονται προσδοκίαν κακοῦ. νὴν ἔχοντι, τὰ δὲ κατ᾽ ἄνθρωπον διαφέρει μεγέθει καὶ τῷ 
φοβόμεθα μὲν οὖν πάντα τὰ κακαί, οἷον ἀδοξίαν πενίαν (0 μᾶλλον καὶ ἧττον" ὁμοίως δὲ καὶ τὰ θαρραλέα. ὁ δὲ 

ἀνδρεῖος ἀνέκπληκτος ὡς ἄνθρωπος. φοβήσεται μὲν ὧν καὶ 
τὰ τοιαῦτα, ὡς δεῖ δὲ καὶ ὡς ὁ λόγος ὑπομενεῖ, τῷ καλῇ 
ἕνεκα" τῦτο γὰρ τέλος τῆς ἀρετῆς. ἔστι δὲ μᾶλλον καὶ 

κὴς καὶ αἰδήμων, ὁ δὲ μὴ φοβόμενος ἀναίγχυντος. λέ- ἧττον ταῦτα φοβεῖσθαι, καὶ ἔτι τὰ μὴ φοβερὰ ὡς τοιαῦτα 
γεται δ᾽ ὑπό τινων ἀνδρεῖος κατὰ μεταφοράν" ἔχει γάρ 5 φοβεῖσθαι. γίνεται δὲ τῶν ἁμαρτιῶν ἡ μὲν ὅτι ὁ δεῖ, ἡ 
τι ὅμοιον τῷ ἀνδρείῳ" ἄφοβος γάρ τις καὶ ὁ ἀνδρεῖος. δὲ ὅτι ὑχ ὡς δεῖ, ἡ δὲ ὅτι ὑχ ὅτε, ἥ τι τῶν τοιότων" ὁμοίως 
πενίαν δ᾽ ἴσως ὁ δεῖ φοβεῖσθαι ἀδὲ νόσον, ἐδ᾽ ὅλως ὅσα δὲ καὶ περὶ τὼ θαρραλέα. ὁ μὲν ἦν ἃ δεῖ καὶ οὗ ἕνεκα 

9 

νόσον ἀφιλίαν θάνατον, ἀλλ᾽ οὐ περὶ πάντα δοκεῖ ὁ ἀν- 
δρεῖος εἶναι" ἔνια γὰρ καὶ δεῖ φοβεῖσθαι καὶ καλόν, τὸ 
δὲ μὴ αἰσχρόν, οἷον ἀδοξίαν" ὁ μὲν γὰρ φοβύμενος ἐπιει- 

μὴ ἀπὸ κακίας μηδὲ δὶ αὐτόν. ἀλλ᾽ ὑδ᾽ ὁ περὶ ταῦτα 
ἄφοβος ἀνδρεῖος. λέγομεν δὲ καὶ τῦτον καθ᾽ ὁμοιότητα" 

ὑπομένων καὶ φοβόμενος, καὶ ὡς δεῖ καὶ ὅτε, ὁμοίως δὲ 

καὶ θαρρῶν, ἀνδρεῖος" κατ᾽ ἀξίαν γώρ, καὶ ὡς ὧν ὁ λόγος, 
ἔνιοι γὼρ ἐν τοῖς πολεμικοῖς κινδύνοις δειλοὶ ὄντες ἐλευ- 2 πάσχει καὶ πράττει ὁ ἀνδρεῖος. τέλος δὲ πάσης ἐνεργείας 

θριοί εἰσι καὶ πρὸς χρημάτων ὠποβολὴν εὐθαρσῶς ἔχυ- 
σῳ. ὑδὲ δὴ εἴ τις ὕβριν περὶ παῖδας καὶ γυναῖκα φοβεῖ- 
ταὶ ἢ φθόνον ἥ τι τῶν τοιύτων, δειλός ἐςιν" ὑδ᾽ εἰ θαρρεῖ 
μάλων μαςιγύσθαι, ἀνδρεῖος. περὶ ποῖα ἕν τῶν φοβερῶν 

ἐςὶ τὸ κατὰ τὴν ἔξιν. καὶ τῷ ἀνδρείῳ δὲ ἡ ἀνδρεία καλόν. 
τοῦτον δὴ καὶ τὸ τέλος" ὁρίζεται γὰρ ἕκαςον τῷ τέλει. 
καλῦ δὴ ἕνεκα ὁ ἀνδρεῖος ὑπομένει καὶ πράττει τὰ κατὼ 
τὴν ἀνδρείαν. τῶν δ᾽ ὑπερβαλλόντων ὁ μὲν τῇ ἀφοβίᾳ 

ρ“ 

τῇ 
ὁ ἀνδρεῖος; ἢ περὶ τὰ μέγιςα; ἀϑεὶς γὰρ ὑπομενετικώτερος 25 ἀνώνυμος (εἴρηται δ᾽ ἡμῖν ἐν τοῖς πρότερον ὅτι πολλά ἔς ιν 
τῶν δεινῶν. φοβερώτατον δ᾽ ὁ θάνατος" πέρας γάρ, καὶ 
ἐδὲν ἔτι τῷ τεθνεῶτι δοκεῖ οὔτ᾽ ἀγαθὸν οὔτε κακὸν εἶναι. 

δόξειε δ᾽ ἀν οὐδὲ περὶ θάνατον τὸν ἐν παντὶ ὁ ἀνδμρεῖος 

ἀνώνυμα), εἴη δ᾽ ἄν τις μαινόμενος ἢ ἀνάλγητος, εἰ μη- 
θὲν φοβοῖτο, μήτε σεισμὸν μήτε τὰ κύματα, καθάπερ 
φασὶ τὸς Κελτύς. ὁ δὲ τῷ θαρρεῖν ὑπερβάλλων περὶ τὰ 

εἶναι, οἷον εἰ ἐν θαλάττῃ ἣ ἐν νόσοις. ἐν τίσιν ἦν; ἢ ἐν φοβερὰ θρασύς. δοκεῖ δὲ καὶ ἀλαζὼν εἶναι ὁ θρασὺς καὶ 
τοῖς καλλίςοις; τοίστοι δὲ οἱ ἐν πολέμῳ" ἐν μεγίξῳ γὰρ 30 προσποιητικὸς ἀνδρείας. ὡς οὖν ἐκεῖνος περὶ τὰ φοβερὰ 

καὶ καλλίςῳ κινδύνῳ, ὁμόλογοι δὲ τύτοις εἰσὶ καὶ αἱ τι’ ἔχει, ὕτως τος βούλεται φαίνεσθαι" ἐν οἷς οὖν δύναται, 
μαὶ αἱ ἐν ταῖς πόλεσι καὶ παρὰ τοῖς μονάρχοις. κυρίως μιμεῖται. διὸ καὶ εἰσὶν οἱ πολλοὶ αὐτῶν θρασύδειλοι" ἐν 
δὴ λέγοιτ᾽ ἄν ἀνδρεῖος ὁ περὶ τὸν καλὸν θάνατον ἀδεής, τότοις γὰρ θρασυνόμενοι τὰ φοβερὰ ὁχ, ὑπομώουσιν. ὁ 
καὶ ὅσα θάνατον ἐπιφέρει ὑπόγυια ὄντα" τοιαῦτα δὲ μά- δὲ τῷ φοβεῖσθαι "ὑπερβάλλων δειλός" καὶ γὰρ ἃ μὴ δεῖ 
λιστα τὰ κατὼ πόλεμον. ὁ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν θαλάττη 3. καὶ ὡς οὐ δεῖ, καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ἀκολουθεῖ αὐτῷ. 

4, καθ᾿] τῶν δὲ καϑ' Μ͵ΊΟἹ, τῶν ΝῸ, [πρόθεσις ΚΆΡ. ἢ 3. χρῆσθαι ΡΟ. ἃ. δὲ ΜΈ. ἢ καὶ -- 5. εἰσίν οτὰ 5. ΠΠ| 6. ἐξὶν ἡ 
ὠδρείκ χεὶ 475. ἢ Ἴ.. καὶ πρότερον εἴρηται] φανερὸν γεγέηται ΟΣ. ἢ" 8. ὡς οπι ΚΑΡΡΟΣ, ᾿ὶ 9. κακά] τὰ κακὰ ΜΠ. ὁ διὸ -- 10. 

χαχά οπὰ Ν᾽. {[Π10. μὲ] καὶ Ν᾽, οαλ Ζ.527150. ἢ 12. καὶ δηΐο δεῖ οτὰ Νό. ἢ 13. γὰρ οπι 1.215. Π 16. ὅμοιόν τι 1.15. ἢ 48. 

ΒᾺ] μὲν 28. Ἱ αὐτῶν 3. 1 20. ἐν οὰ Ζ2ΜλῈ.}ὕ ἐλεύθεροί ΚΙΜΈ. Π 22, γυναῖκας ΚΘ. 1 24. γ᾽ ὅν ΠΟ". 1 25. ὑπομινικώτερος 

ΜΟῚ Δ 26. φοβερύτατος 165, φοβερώτερον ΚΡ. 1 27. ἔτι] ἐν Αδ, ἢ 28. οὐ Ο". ἢ 29. εἶ] ἡ 2215, οὁτὰα ΚθΟδ, || ἣν δαῖθ νόσοις οπὶ 

ΚιοΣ, ἢ 32. αἱ οχα ΑἸΖΗ͂". ἢ] μονομάχοις Πι. 1 34. καὶ ὅσα θάνατον οἵα ΝἸ. 35. θαλάσση 5. 
8. περὶ 275, ἢ ἢ. ἐξὶν ὁ ἀλκὴ Ν,, 1Π 5. ἐδὲν ἕτερον 275. 1 8. γε τὰ ΑΟΝ8Θ.. ἢ} 9. τὰ] τὸ Ν», τῷ ΜΉ, Π 12. ὑπομένει Ν᾿, 1 

3, ηὰρ τὸ τέλος 575. }] ταῖς ἀρεταῖς 5. 1} 1λ. ὡς] καὶ τὰ 147. Π 17. θαρσαλέα 375. 1 18. καὶ δηῖο ὡς οτὰ .1..2ζ5. ἢ} 19. πάσχηι 

καὶ πράττηι Αι, 1 22. δὲ Ν, ἢ 23. δὲ ΡΖ), καὶ τὰ οτὰ ΧῬ. {{ 25. δὲ καὶ ἡμῖν 47. 1} 26. 3] καὶ μὴ 275. }} 27. φοβεῖται ). ἢ 
τὸ στὴ Αὐ, ἢ 31, ὅτος οὰ 'ϑ. ᾿ὶ 82. καὶ οτὰ Οὐ. ἢ 833. τύτω 1.215. 



4446 ,., ΒΘΙΚΩ͂Ν ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΩΝ Γ, 

ἐλλείπει δὲ καὶ τῷ θαρρεῖν" ἀλλ᾽ ἐν ταῖς λύπαις ὑπερ: δρῶσι, καὶ οἱ πρὸ τῶν τάφρων καὶ τῶν τοιύτων παρατάτ- 
βάλλων μᾶλλον καταφανής ἐςιν. δύσελπις δή τις ὁ δὲι- τοντες᾽ πάντες γὰρ ἀναγκάζεσιν. δεῖ δ᾽ ὁ δὶ ἀνάγκην ὧν 
λός" πάντα γὰρ φοβεῖται. ὁ δ᾽ ἀνδρεῖος ἐναντίως" τὸ γὰρ δρεῖον εἶναι, ἀλλ᾽ ὅτι καλόν. δυκεῖ δὲ καὶ ἡ ἐμπερία καὶ 

βαρρεῖν εὐέλπιδος, περὶ ταὐτὰ μὲν οὖν ἐστὶν ὅ τε δειλὸς περὶ ἕκαςα ἀνδρεία τις εἶναι" ὅθεν καὶ ὁ ἸΣωκράτης φήβη 

καὶ ὁ θρασὺς καὶ ὁ ἀνδρεῖος, διαφόρως δ᾽ ἔχουσι πρὸς ς ἐπιςήμην εἶναι τὴν ἀνδρείαν. τοῖῶτοι δὲ ἄλλοι μὲν ἐν ἄλε 
αὐτά" οἱ μὲν γὰρ ὑπερβάλλυσι καὶ ἐλλείπεσιν, ὁ δὲ μές λοις, ἐν τοῖς πολεμικοῖς δ᾽ οἱ ςρατιῶται' δοκεῖ γὰρ ἐἶνω 
σως ἔχει καὶ ὡς δεῖ" καὶ οἱ μὲν θρασεῖς προπετεῖς, καὶ πολλὼ κενὼ τοῦ πολέμε, ἃ μάλιςα συνεωράκασιν ὗτοι' 
βυλόμενοι πρὸ τῶν κινδύνων ἐν αὐτοῖς δ᾽ ἀφίστανται, οἱ φαίνονται δὴ ἀνδρεῖοι, ὅτι ἐκ ἴσασιν οἱ ἄλλοι οἷά ἐστι. 
δ᾽ ἀνδρεῖοι ἐν τοῖς ἔργοις ὀξεῖς, πρότερον δ᾽ ἡσύχιοι. εἶτα ποιῆσαι καὶ μὴ παθεῖν μάλις δύνανται ἐκ τῆς ἐμ 

41 Καθάπερ οὖν εἴρηται, ἡ ἀνδρεία μεσότης ἐστὶ περὶ τὸ πειρίας, δυνάμενοι χρῆσθαι τοῖς ὅπλοις καὶ τοιαῦτα ἔχυ» 
θαρραλέα καὶ φοβερά, ἐν οἷς εἴρηται, καὶ ὅτι καλὸν αἱρεῖ: τες ὁποῖα ὧν εἴη καὶ πρὸς τὸ ποῆσαι καὶ πρὸς τὸ μὴ 
ται καὶ ὑπομένει, ἢ ὅτι αἰσχρὸν τὸ μή. τὸ δ᾽ ἀποθνήσκειν παθεῖν κράτιςα. ὥσπερ ἦν ἀνόπλοις ὡπλισμένοι μέχι» 
φεύγοντα πενίαν ἢ ἔρωτα ἤ τι λυπηρὸν ὑκ ἀνδρείαν, ἀλλὰ ται καὶ ἀθληταὶ ἰδιώταις" καὶ γὰρ ἐν τοῖς τοιότοις ἀγῦ- 
μᾶλλον δειλξ" μαλακία γὰρ τὸ φεύγειν τὼ ἐπίπονα, καὶ σιν ἐχ οἱ ἀνδρειότατοι μαχιμώτατοί εἰσιν, ἀλλ᾽ οἱ μά- 
εὐχ ὅτι καλὸν ὑπομένει, ἀλλὰ φεύγων κακόν. ἔςι μὲν (5 λιςξα ἰσχύοντες καὶ τὰ σώματα ἄριςα ἔχοντες. οἷ ς ρα» 
οὖν ἡ ἀνδρεία τοιοῦτόν τι, λέγονται δὲ καὶ ἕτεραι κατὰ τιῶται δὲ δειλοὶ γίνονται, ὅταν ὑπερτείνῃ ὁ κίνδυνος καὶ 
πώτε τρόπους, πρῶτον μὲν ἡ πολιτική" μάλιςα γὰρ ἔορκεν" λείπωνται τοῖς πλήθεσι καὶ ταῖς παρασκευαῖς" πρῶτοι γὼ 
δυκῦσι γὰρ ὑπομένειν τὸς κινδύνυς οἱ πολῖται διὰ τὰ ἐκ φεύγεσι, τὰ δὲ πολιτικὰ μένοντα ἀποθνήσκει, ὅπερ κἀτὶ 

τῶν νόμων ἐπιτίμια καὶ τὰ ὀνείδη καὶ διὰ τὰς τιμάς. τῷ Ἑρμαίῳ συνέβη. τοῖς μὲν γὰρ αἰσχρὸν τὸ φεύγειν 
καὶ διὰ τῦτο ἀνδρειότατοι δοκῦσιν εἶναι παρ᾽ οἷς οἱ δειλοὶ 0 καὶ ὁ θάνατος τῆς τοιαύτης σωτηρίας αἱρετώτερος" εἱ ἂἃ 
ἄτιμοι καὶ οἱ ἀνδρεῖοι ἔντιμοι. τοιούτους δὲ καὶ “Ὅμηρος καὶ ἐξ ἀρχῆς ἐκινδύνευον ὡς κρείττους ὄντες, γνόντες ἂ 
ποιεῖ, οἷον τὸν Διομήδην καὶ τὸν “Ἑκτορα. φεύγουσι, τὸν θάνατον μᾶλλον τῷ αἰσχρᾷ φοβέμενοι" ἡ 

Πελυδάμας μοι πρῶτος ἐλεγχείην ἀναθήσει" δ᾽ ἀνδρεῖος ὦ τοίζτος. καὶ τὸν θυμὸν δ᾽ ἐπὶ τὴν ἀνδρείων 
καὶ Διομήδης, ἐπιφέρουσιν ἀνδρεῖοι γὰρ εἶναι δυκῦσι καὶ οἱ διὼ θυμὸν 

Ἕκτωρ γάρ ποτε φήσει ἐνὶ Ἰρώεσσ᾽ ἀγορεύων, 15 ὥσπερ τὰ θηρία ἐπὶ τὸς τρώσαντας φερόμενοι, ὅτι καὶ εἰ 
Τυδείδης ὑπ᾽ ἐμεῖο. ἀνδρεῖοι θυμοειδεῖς" ἰτητικώτατον γὰρ ὁ θυμὸς πρὸς τοὺς 

ὡμοίωται δ᾽ αὕτη μάλιςαω τῇ πρότερον εἰρημένῃ, ὅτι δ᾽ κινδύνες, ὅθεν καὶ ὍΟμηρος “ σθένος ἔμβαλε θυμῷ" καὶ 

ἀρετὴν γίνεται" δι᾽ αἰδῶ γὰρ καὶ διὰ καλῦ ὄρεξιν (τιμῆς “μένος καὶ θυμὸν ἔγειρε" καὶ “ δριμὺ δ᾽ ἀνὰ ῥῖνας μόν᾽ 
γάρ) καὶ φυγὴν ὀνείδος, αἰσχρὰ ὄντος. τάξαι δ᾽ ἄν τις καὶ “ ἔζεσεν αἷμα" πάντα γὼρ τὰ τοιαῦτα ἔοικε σημαξ 
καὶ τοὺς ὑπὸ τῶν ἀρχόντων ἀναγκαζομένους εἰς ταὐτό" 30 νεῖν τὴν τῷ θυμδ ἔγερσιν καὶ ὁρμήν. οἱ μὲν οὖν ἀνδμῖμ 
χείρας δ᾽, ὕσῳ ὁ δι’ αἰδῶ ἀλλὰ διὰ φόβον αὐτὸ δρῶσι, διὰ τὸ καλὸν πράττεσιν, ὁ δὲ θυμὸς συνεργεῖ αὐτοῖς᾽ τὰ 
καὶ φεύγοντες ὁ τὸ αἰσχρὸν ἀλλὰ τὸ λυπηρόν" ἀναγκώ- θηρία δὲ διὰ λύπην" διὰ γὰρ τὸ πληγῆναι ἢ φοβεῖσδαι, 
ζεσι γὰρ αἱ κύριοι, ὥσπερ ὁ “Ἕκτωρ ἐπεὶ ἐν γε ἐν ὕλῃ κα ἐν ἔλει ἦ, ὁ προσέρχονται, οὐ δ΄ 

ἂν δὲ κ' ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης πτώσσοντα νοήσω, ἐςιν ἀνδρεῖα διὰ τὸ ὑπ᾽ ἀλγηδόνος καὶ θυμῷ ἐξελαυνόμαα 
ἤ οἱ ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας. 35 πρὸς τὸν κίνδυνον ὁρμῶν, ἀθὲν τῶν δεινῶν προορῶντα, ἐπὲ 

- ἤ .. ᾽ ΟΕ , ν γΝ - .} .Ρ ᾽ -“ “ »“ , " 
καὶ οἱ προςαττοντες, χαν αἀναχωρωσὶι τυχτοντὰς τὸ αὐτὸ στω γε Χαν οἱ νοι ἀνδρεῖοι αἰεν “εινωνγτες" τυπτομῖνοι γα 

4. τὸ Νῆ, 1 3. ἐναντίος ΝΈΟΣ, ἢ 9. πρότεροι 375. ἃ 40. περὶ τὰ θαρραλέα 375. ἢ} 12. ἢ οὰ Ψν. ἢ 49. διὰ οπὶ ΑΨ. 
21. καὶ οἱ] οἱ δὲ ΣΉΝ. ἢ τοιούτοις Ν». || 22. διομήδη ΝΟΣ, ἢ 23. πολυδάμας Ζδ. ἢ πρῶτον ΜΒ. καὶ ἀναθήσηι Κ᾿, ἐπιϑήσει Μ,} 

846. ἐμεῖο φοβούμενος ὡμοίωται 7". ἢ 27. προτέρα, 475. ἢ 28. διὰ οχχα ΝΟΣ, ᾿ 80. αὐτό 17". ἢ 31. ὅσοι ΚΙΟΣ, [Π αὐτὸ δρῶσι φέ: 

ἥοντες 875. 1 33. ὃ οἷὰ 175, ἢ 34. ἐγὼ 471. ὮἢΨ 35. ἄρκειον Ὁ. 1} ἐσεῖται ΚΡΖ5. || 36. προςάσσοντες ΜΠ. 
4. προτάττοντος ΟὙ. ἢ ἀ. τις οἵα ΑΡΝΈΟ", ἢ ὅθεν --- 5. ἀνδρείαν οἵα με Ν᾽. ΠΤ 5. εἶκι οἵχὰ Ψ921)02. ἢ ἵν οτὰ Ψ". ἴ 7. 

καινὰ ΚΡΔ.. 11 8. δὲ] δ᾽ ΟΣ, δὴ οἱ 75. 0 9. μὴ] μηδὶν 2.545. ἢ ἐμπειρίας καὶ φυλάξασθαι καὶ πατάξκι δυνώμενοι ΚΌΝ50". ἢ 11. 

τὸ μὴ ποῆσαι ΚΡ. ᾿ 14. ὑχὶ 125. 1 17. λείπονται Ν᾽, 19. Ἕρμαίῳ] τόπος ἐξὶ τὸ ἕρμαιον ἐν κορωνείαι τῆς βοιωτίας ταῦγᾷο 2 εἰ 
2024. ἢ 24. φέρουσιν ΑΡ, ἀναφέρουσιν 1.378, 25. φερόμεα ΑΡΖΛ.. ἢ 26. κινητικώτατον 875. 1} 832. ὃ διὰ τὸ φοβεῖσϑα! κ"} 

ΟΝ. ἢ 38. ἐν ροβὲ ὃ οἷχ 2.115. 1} προέρχρυται 1. ἢ 84, ἀπὸ Ν᾿. ἢ 36. καὶ ΚΙΖΡ). ἢ ἀνδρεῖοι οτα 215. 1} εἶ0] ἂν εἰν 1.15. 



ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ Γ΄ Σ 

ἐκ ἀφίςανται τὴς νομῆς" καὶ οἱ μοιχοὶ δὲ διὰ τὴν ἐπι- 
μίαν τολμηρὰ πολλὰ δρῶσιν. οὐ δή ἐστιν ἀνδρεῖα τὰ 
δι’ ἀλγηδόνος ἃ ϑυμοῦ ἐζελαυνόμενα πρὸς τὸν κίνδυνον. 
φυσικωτάτη δ᾽ ἔοικεν ἡ διὰ τὸν θυμὸν εἶναι, καὶ προσ- 
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δόξειεν ἂν εἶναι τὸ κατὰ τὴν ἀνδείαν τέλος ἡδύ, ὑπὸ τῶν 

κύκλῳ δ᾽ ἀφανίζεσθαι, οἷον κἀν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσι γέ 
νεται" τοῖς γὰρ πύκταις τὸ μὲν τέλος ἡδύ, οὗ ἕνεκα, ὁ 
στέφανος καὶ αἱ τιμαί, τὸ δὲ τύπτεσθαι ἀλγεινόν, εἴπερ 

λαβῦσα προαίρεσιν καὶ τὸ ὃ ἕνεκα ἀνδρεία εἶναι. καὶ οἱ 5 σάρκινοι, καὶ λυπηρόν, καὶ πᾶς ὁ πένος" διὰ δὲ τὸ πολλὰ 
ἄνόρωποι δὴ ὀργιζόμενοι μὲν ἀλγῦσι, τιμωρόμενοι δ᾽ ἥδον- 
ταῦ οἱ δὲ διὰ ταῦτα μαχόμενοι μάχιμοι μέν, ὑκ ἀν- 
δρεῖοι δέ" ὦ γὰρ διὰ τὸ καλὸν οὐδ᾽ ὡς ὁ λόγος, ἀλλὰ 
διὰ τὸ πάθος" παραπλήσιον δ᾽ ἔχεσί τι. ὁδὲ δὴ οἱ εὐέλ- 

ταῦτ᾽ εἶναι, μικρὸν ὃν τὸ ὃ ἕνεκα ὑδὲν ἡδὺ φαίνεται ἔχειν. 
εἰ δὴ τοῦτόν ἐςι καὶ τὸ περὶ τὴν ἀνδρείαν, ὁ μὲν θάνατος 
καὶ τὰ τραύματα λυπηρὰ τῷ ὠνδρείῳ καὶ ἄκοντι ἔσται, 
ὑπομένει δὲ αὐτά, ὅτι καλὸν ἢ ὅτι αἰσχρὸν τὸ μή. καὶ 

τιδὶς ὄντες ἀνδρεῖοι" διὰ γὰρ τὸ πολλάκις καὶ πολλοὺς (οὔσῳ ὧν μᾶλλον τὴν ἀρετὴν ἔχῃ πᾶσαν καὶ εὐδαιμονέςε- 
νϑικηκέναι θαρρῦσιν ἐν τοῖς κινδύνοις. παρόμοιοι δέ, ὅτι ρος ἥ, μᾶλλον ἐπὶ τῷ θανάτῳ λυπηθήσεται" τῷ τοιότῳ 
ἄμφω θαρραλέοι" ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἀνδρεῖοι διὰ τὰ προειρη- γὰρ μάλιςα ζὴν ἄξιον, καὶ τος μεγίςων ὠγαθῶν ὠπο- 
μένα θαρρωλέοι, οἱ δὲ διὰ τὸ οἴεσθαι κρείττος εἶναι καὶ ςερεῖται εἰδώς" λυπηρὸν δὲ τῦτο. ἀλλ᾽ ὑδὲν ἧττον ἀνδρεῖος, 
μηθὲν ἀντιπαθεῖν. τοίῦτον δὲ ποιῶσι καὶ οἱ μεθυσκόμενοι" ἴσως δὲ καὶ μᾶλλον, ὅτι τὸ ἐν τῷ πολέμῳ καλὸν ἀντ᾽ 
εὐέλπιδες γεὶρ γίνονται. ὅταν δὲ αὐτοῖς μὴ συμβῇ τοιξῦτα, 45 ἐκείνων αἱρεῖται. ὦ δὴ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἀρεταῖς τὸ ἡδέως 
φεύγουσιν: ἀνδρείς δ᾽ ἦν τὰ φοβερὰ ἀνθρώπῳ ὄντα καὶ 
φαινόμενα ὑπομίειν, ὅτι καλὸν καὶ αἰσχρὸν τὸ μή. διὸ 
καὶ ἀνδρειοτέρου δοκεῖ εἶναι τὸ ἐν τοῖς αἰφνιδίοις φόβοις 

νεργεῖν ὑπάρχει, πλὴν ἐφ᾽ ὅσον τοῦ τέλους ἐφώπτεται. 
στρατιώτας δ᾽ ὑδὲν ἴσως κωλύει μὴ τὸς τοιύτες κρατίστος 
εἶναι, ἀλλὼ τὸς ἧττον μὲν ἀνδρείως, ἄλλο δ᾽ ἀγαθὸν μη- 

ἄφοβιν καὶ ἀτάραχον εἶναι ἢ ἐν τοῖς προδήλοις" ἀπὸ δὲν ἔχοντας" ἕτοιμοι γὰρ ὅτόι πρὸς τὸς κινδύνες, καὶ τὸν 
ἕξεως γὼρ μᾶλλον, ἢ καὶ ὅτι ἧττον ἐκ παρασκευῆς" τὰ 20 βίον πρὸς μικρὰ κέρδη καταλλώττονται. περὶ μὲν ἦν ὧν- 
τροφανὴ μὲν γὰρ κἂν ἐκ λογισμῦ καὶ λόγε τις προέλοιτο, ᾿δρείας ἐπὶ τοσῦτον εἰρήσθω" τί δ᾽ ἐς΄ν, ὦ χαλεπὸν τύπῳ 
τὰ δ᾽ ἐξαίφνης κατὰ τὴν ἕξιν. ἀνδρεῖοι δὲ φαίνονται καὶ γε περιλαβεῖν ἐκ τῶν εἰρημένων. 
οἱ ἀγνοῦντες, καί εἰσιν ὁ πόρρω τῶν εὐελπίδων, χείρος δ᾽ Μετὰ δὲ ταύτην περὶ σωφροσύνης λέγωμεν" δοκῦσι 1 
ὅσῳ ἀξίωμα, ὑδὲν ἔχεσιν, ἐκεῖνοι δέ" διὸ καὶ μένυσί τια γὰρ τῶν ἀλόγων μερῶν αὗται εἶναι αἱ ἀρεταί, ὅτι μὲν 
χρόνον" οἱ δ᾽ ἠκατημένοι, ἐὰν γνῶσιν ὅτι ἕτερον ἢ ὑπο- 25 ὅν μεσότης ἐστὶ περὶ ἡδονὰς ἡ σωφροσύνη, εἴρηται ἡμῖν" 
ττεύσωσι, φεύγασιν' ὅπερ οἱ ᾿Αργεῖοι ἔπαθον περιπεσόντες ἧττον γὰρ καὶ ὁἐχ ὁμοίως ἐστὶ περὶ τὰς λύπας" ἐν τοῖς 
τοῖς Λάκωσιν ὡς Σικυωνίοις. οἵ τε δὴ ἀνδρεῖοι εἴρηνται αὐτοῖς δὲ καὶ ἡ ἀκολασία φαίνεται. περὶ ποίας ὄν τῶν 

τοῖοί τινες, καὶ οἱ δοκῶντες ἀνδρεῖοι. ἡδονῶν, νῦν ἀφορίσωμεν. διῃρήσθωσαν δὲ αἱ ψυχριαὶ καὶ 
12. Πρὶ θαίρρη δὲ καὶ φόβυς ἡ ἀνδρεία ἴσα ἀχ ὁμοίως αἱ σωματικαί, οἷον φιλοτιμία, φιλομάθεια" ἑκάτερος γὰρ 

τῳῷὶ ἄμφω ἐςΐν, ἀλλὰ μᾶλλον περὶ τὰ φοβερά" ὁ γὰρ 30 τότων χαίρει, Ὦ φιλητριός ἐστιν, ὑϑὲν πάσχοντος τῇ σώ- 
ἐν τότοις ἀτοίραχος καὶ περὶ ταῦθ᾽ ὡς δεῖ ἔχων ἀνδρεῖος ματος, ἀλλὰ μᾶλλον τῆς διανοίας" οἱ δὲ περὶ τὼς τοιαύ- 
μᾶλλον ἢ ὁ περὶ τὰ θαρραλέα. τῷ δὴ τὰ λυπηρὰ ὑπο- τας ἡδονὼς ὅτε σώφρονες ὅτε ἀκόλαςοι λέγονται. ὁμοίως 

μένειν, ὡς εἴρηται, ἀνδρεῖοι λέγονται. διὸ καὶ ἐπίλυπον ἡ δ᾽ οὐδ᾽ οἱ περὶ τὼς ἄλλας ὅσαι μὴ σωματικαί εἰσιν" τὸς 
ἀνδρεία, καὶ δικαίως ἐπαινεῖται" χαλεπώτερον γὰρ τὰ λυ- γὰρ φιλομύθους καὶ διηγητικοὺς καὶ περὶ τῶν τυχόντων 

᾿ πηρὰ ὑπομένειν ἢ τῶν ἡδέων ἀπέχεσθαι. οὐ μὲν ἀλλὰ 35 κατατρίβοντας τὰς ἡμέρας ἀδολέσχας, ἀκολάστες δ᾽ οὐ 

2. οὐ -- 8. κίνδυνον οἷα ΨΡ05. ἢ 2. ,δὴ οὖν ἔστιν ΣΝΈ, 1 ἅ. φυσικώτατος 7". ἢ 5. εἶναι ογχα Ν᾿. ἢ 6. δὲ} δὲ 1203, ἢ 1. 
μαχέόμοιοι αὐὰ 2.275. 9. τὸ οπὶ ΑὉ, ἢ 10. ἀνδρεῖοί εἰσι" διὰ 1.5. ἢ καὶ τὸ πολλοὺς Οὐ, ἢ 44. ἢ] μὲν Αϑ, {Π 42. πρότερον εἰρημένα 
Κι, ἢ 13. κράτιφςοι ΡΟΣ, ἢ 415. συμβῇ τὰ τοιαῦτα ΚΡ. || 16. τὸ 25, τὸ τὰ 1. ΠΠ] καὶ μὴ φαιόμεια ΚΡ. ἢ 417. καὶ ἢ Ν᾽, ἢ 418. 

ὑ ομὰ 75, ἢ 20. καὶ οπὶ ΑῤΟϑ, ἢ 23. ἐλπίδων 15. 1} 24, ἀξίωμα ὑκ ἔχυσιν ἐδέν 475. αὶ 25. ὑποπτεύσνσι 1.5, ὑποπτεύνσν ΚΟΙ43, 

2. ἡόεσθαι ΧΈ, 1 3. μὲν δὴ τέλος ΠΡ. [| ὃ τε στέφανος 1.8. ἢ ἅ. αἱ οτὰ Ὁ. || 5. καὶ δῃῖς πᾶς οτὰ 27 Ὁ, ἢ 1. δὲ Σ ΜΕ, δὲ 
δὲ ΚΟ, ἢ τὸ τοῦτόν 2275. } τὸ οτχ ΑΞ, ΠΠ 9. ἢ οτὰ Χϑ. ΠΠ 10. ἔχοι 14Ζ72..} 41. ἢ ἐ ἍΠ᾿. ἢ λυπεῖται 1.75, λύπη ἔσται ΝΈΟΞ, ἢ 
τῷ οπι 2}, 11 13. δὴ 215. 1 τύτωι Χο, 1" 14. τῷ Ν, 1 15. δὴ] δὴ δὲ δῆ. ΠΠ 20. ἀνδρίας Ν᾽, χαὶ ἴα δοεῖ, ᾿ 21. ἐπὶ οτὰ 75, ἢ 
22. γε περιλαβεν] λαβεῖν 475, 23. ταῦτα 5. 1} λέγομεν 165. ἢ 24. αἱ οταὰ ΚΒ, 1 26. ὁμοίως] ὁμοίως τῇ ἀνδρεία 1.575. 1} ᾿στὴ 

τιὰ λύπας 75, πιὰ τὼς λύκας ἐστίν ΚΡΟΡ, 1! τοῖς αὐτοῖς] τούτοις 2.77 5. ἢ 217. ἢ οπι ΙΝ, 1} 28. νῦν οἷα Ζ 75. 1} δὲ] οὖν 
ΜῈ ἢ αἱ ψυχικαὶ καὶ σωματικαί 775, καὶ αἱ σωματικαὶ καὶ αἱ ψυχικαί ΑΡΟΙ, [[029. φιλομαθία, ΚΡ, ἢ ἑκατέρω ΜΠ), 1 82. ὅτε σώ-' 

φρονε} ὦ σώφρονες ΠΗ, ἢ 84. διηγηματιιοὺς 215, 0] τυχόντων] τούτων ΟἹ, ἢ 835. ἀδολέσχως Ο, 
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λέγομεν, ὑδὲ τὸς λυπεμώες ἐπὶ χρήμασιν ἢ φίλοις. περὶ 

δὲ τὼς σωματικὼς εἴη ἀν ἡ σωφροσύνη, ὁ πάσας δὲ ἐδὲ 

ταύτας" οἱ γὰρ χαίροντες τοῖς διὰ τῆς ὄψεως, οἷον χρώ- 
μασι καὶ σχήμασι καὶ γραφῇ, ὅτε σώφρονες οὔτε ἀκό- 

λαςοι λέγονται" καίτοι δόξειεν ἀν εἶναι καὶ ὡς δεῖ χαξ- 5 
ρειν καὶ τότοις, καὶ καϑ' ὑπερβολὴν καὶ ἔλλειψιν. ὁμοίως 
δὲ καὶ ἐν τοῖς περὶ τὴν ἀκοήν᾽ τὸς γὰρ ὑπερβεβλημώως 
χαίροντας μέλεσιν ἢ ὑποκρίσει ὀθεὶς ἀκολάςες λέγει, ὑδὲ 
τὸς ὡς δεῖ σώφρονας. ἐδὲ τὸς περὶ τὴν ἐσμήν, πλὴν κατὰ 

ΗΒΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ Γ. 

ὠὡφῇ. κοινοτάτη δὴ τῶν αἰσθήσεων καθ᾿ ἣν ἡ ἀκολασία" 
καὶ δόξειεν ἂν δικαίως ἐπονείδιςος εἶναι, ὅτι ὑχ ἣ ἀνθρω- 

7» ι ’΄ 3 » Φ' “ Ν δ ΄ , ποί ἐσμεν ὑπάρχει, ἀλλ᾽ ἢ ζῷα. τὸ δὴ τοιέτοις χαίρεσ 
καὶ μάλιςα ἀγαπᾶν θηριῶδες. καὶ γὰρ αἱ ἐλευθεριώτα- 
ται τῶν διὰ τῆς ἀφῆς ἡδονῶν ἀφήρηνται, οἷον αἱ ἐν τοῖς 

’΄ ἊΣ. 2 [,ν ’ὔ ΄ γυμνασίοις διὰ τρίψεως καὶ τῆς θερμασίας γινόμεναι" οὐ 
γὼρ περὶ πᾶν τὸ σῶμα ἡ τὰ ἀκολάςυ ἁφή, ἀλλὰ τοί 
τινώ μέρη. τῶν δ᾽ ἐπιθυμιῶν αἱ μὲν κοιναὶ δοκῶσιν εἶναι, 
αἱ δ᾽ ἴδιοι καὶ ἐπίθετοι" οἷον ἡ μὲν τῆς τροφῆς φυσοή' 

συμβεβηκός" τὸς γὰρ χαίροντας μήλων ἢ ῥόδων ἢ θυμιαν- 0 πῶς γὰρ ἐπιθυμεῖ ὁ ἐνδεὴς ξηρᾶς ἢ ὑγρᾶς τροφᾶς, ὁτὲ δ᾽ 
μάτων ὀσμαῖς κ᾿ λέγομεν ἀκολάςυς, ἀλλὰ μᾶλλον τοὺς 

μύρων καὶ ὄψων" χαίρεσι γὰρ τότοις οἱ ἀκόλαστοι, ὅτι 
διὰ τότων ἀνάμνησις γίνεται αὐτοῖς τῶν ἐπιθυμητῶν. ἴδοι 
δ᾽ ἄν τις καὶ τὸς ὥλλες, ὅταν πεινῶσι, χαίροντας ταῖς 

ἀμφοῖν, καὶ εὐνῆς, φησὶν Ὅμηρος, ὁ νέος καὶ ἀκμάζων" 
τὸ δὲ τοιῶσδε ἢ τοιᾶσδε, ὑκέτι πᾶς, οὐδὲ τῶν αὐτῶν. δὲ 

φαίνεται ἡμέτερον εἶναι. αὶ μὴν ἀλλ᾽ ἔχει γέ τι καὶ φυτι- 
κόν' ἕτερα γὰρ ἑτέροις ἐστὶν ἡδέα, καὶ ἔνια πᾶσιν ἡδίω 

τῶν βρωμάτων ὀσμαῖς" τὸ δὲ τοιύτοις χαίρειν ἀκολώς σ᾽ 15 τῶν τυχόντων. ἐν μὲν ἦν ταῖς φυσικαῖς ἐκιθυμίας ὀλίγοι 

τέτῳ γὰρ ἐπιθυμητὰ ταῦτα. ἐκ ἔστι δὲ ὑδὲ τοῖς ἄλλοις 
ζῴοις κατὰ ταύτας τὰς αἰσθήσεις ἡδονὴ πλὴν κατὼ συμ- 
βεβηκός" οὐδὲ γὰρ ταῖς ὀσμαῖς τῶν λαγωῶν αἱ κύνες 
χαίρουσιν, ἀλλὰ τῇ βρώσει" τὴν δ᾽ αἴσθησιν ἡ ὀσμὴ ἐποίη- 

ὡμαρτάνεσι καὶ ἐφ᾽ ἦν, ἐπὶ τὸ πλεῖον" τὸ γὰρ ἐσθίειν τὼ 
΄, 3...» ΓΑ Δ ε ε Λ ,»,.Δ 

τυχόντα Ἢ πίνειν ἕως ὧν ὑπερπλησθῇ, ὑπερβάλλειν ἐστί 

τὸ κατὰ φύσιν τῷ πλήθει" ἀναπλήρωσις γὰρ τῆς ἐνδείας 

ἡ φυσικὴ ἐπιθυμία. διὸ λέγονται ὅτοι γαστρίμαργοι, ὡς 
σεν. ὑδ᾽ ὁ λέων τῇ φωνῇ τῷ βοός, ἀλλὼ τῇ ἐδωδῇ" ὅτι παρὰ τὸ δέον πληρᾶντες αὐτήν. τοίστοι δὲ γίνονται οἱ λίων 

δ᾽ ἐγγύς ἐςι, διὰ τῆς φωνῆς ἤσθετο, καὶ χαίρειν δὴ ταύτῃ ἀνδραποδώδεις. περὶ δὲ τὰς ἰδίας τῶν ἡδονῶν πολλεὶ καὶ 
φαίνεται. ὁμοίως δ᾽ οὐδ᾽ ἰδὼν ἢ εὑρὼν ἔλαφον ἢ ἄγριον πολλαχῶς ὡμαρτάνουσιν' τῶν γὰρ φιλοτοιότων λεγομέ' 
αἶγα, ἀλλ᾽ ὅτι βορὰν ἔξει. περὶ τὰς τοιαύτας δὴ ἡδινὰς νων ἢ τῷ χαίρειν οἷς μὴ δεῖ, ἢ τῷ μᾶλλον, ἢ ὡς οἱ πιλ- 
ἡ σωφροσύνη καὶ αὶ ἀκολασία ἐστὶν ὧν καὶ τὰ λοιπὰ λοί, ἢ μὴ ὡς δεῖ, κατὰ πάντα δ᾽ οἱ ἀκόλαστοι ὑπε- 
ζῷα κοινωνεῖ, ὅθεν ἀνδραποδώδεις καὶ θηριώδεις φαίνονται" 25 βάλλουσιν. καὶ γὰρ χαίρουσιν ἐνίοις οἷς οὐ δεῖ (μισιτὸὼ 
αὗται δ᾽ εἰσὶν ἁφὴ καὶ γεῦσις. φαίνονται δὴ καὶ τῇ γεύ- γάρ), καὶ εἴ τισι δεῖ χαίρειν τῶν τοιότων, μᾶλλον ἢ δε 
σει ἐπὶ μικρὸν ἢ ὑθὲν χρῆσθαι" τῆς γὼρ γεύσεως ἐςιν ἡ καὶ ὡς οἱ πολλοὶ χαίρουσιν. ἡ μὲν ὧν περὶ τὼς ἡδυνὰς 

κρίσις τῶν χυμῶν, ὅπερ ποιῶσιν οἱ τὸς οἶνες δοκιμαΐζοντες ὑπερβολὴ ὅτι ἀκολασία καὶ ψεκτόν, δῆλον" περὶ δὲ τὰς 

καὶ τὼ ψα ἀρτύοντεφ' οὐ πάνυ δὲ χαίρεσι τότοις, ἢ ὑχ λύπας ὑχ ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἀνδρείας τῷ ὑπομένειν λέγεται 

οἵ γε ἀκόλαστοι, ἀλλὰ τῇ ἀπολαύσει, ἣ γίνεται πᾶσα 30 σώφρων ἀκόλαςος δὲ τῷ μή, ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἀκόλαστος τῷ 

δι᾿ ἁφῆς καὶ ἐν σιτίοις καὶ ἐν ποτοῖς καὶ τοῖς ἀφροδισίοις λυπεῖσθαι μᾶλλον ἢ δεῖ, ὅτι τῶν ἡδέων οὐ τυγχάνει 

λεγομένοις. διὸ καὶ ηὔξατό τις ὀψοφάγος ὧν τὸν φά- (καὶ τὴν λύπην δὲ ποιεῖ αὐτῷ ἡ ἡδονή), ὁ δὲ σώφρων τῷ 

ρυγγα αὑτῷ μακρότερον γεράνε γενέσθαι, ὡς ἡδόμενος τῇῪῃ μὴ λυπεῖσθαι τῇ ἀπουσίᾳ καὶ τῷ ὠκέχεσθαι τοῦ ἡδέος 

ἁ, καὶ σχήμασι οτὰ .275, ἢ 5. ὧν οπλ 1.5. ΠΠ 9. σώφρονας} φωτῖντας 375. }} 11. ὀδμαῖς 1.5, δ 12. καὶ] ἢ ΡΟΣ, ἢ 13. ἐπιβυμ»- 

μάτων Αδ, ἐπιθυμιῶν 1.3172.. ; 15. τύτοις Οὐ. ἢ ἀκολάςοις Αὐ. ἢ 16. τότων ΑΥΣΗΔΕΝ,, "ἢ ἐπιθυμήματα Ἀ4127᾽. “1 «δ᾽ ἐν τοῖς Χ 
Ο". ᾿ 19. ἀλλὰ] δὲ ὁ". [Π αἴσθησιν δ᾽ 1.575. ἢ! ἡ οτα Ν", ἡ πεκοίηκεν 275. 11 21. δὴ ὕτως ταύτῃ 2,75. 1} 22. δ᾽ οαι Ν"Ο5. | 2. 
δ] δ᾽ 2215, 1 26. δὴ] δ᾽ οἱ σώφρονες ΜΉ. ΠΠ 28. χυλῶν ἈΡΖΝῈ, 11 ὄνος 75, ἢ 32. εὔξατό 15} Ν 5, εὕξαιτό 75, 1} τις τις φιλέξε 
νος ὃ εὔξιος οοάοχ Οχοη. (Ω0}]. οογρ. ΟἈν. οἵ ρν Αδ, τις φιλόξενος ὁ ἐρύξιος 0 αἵ οοττ Αὐ οτηΐβδοχυο δγίίουϊο Νἐ εὲ Ῥαηϑίεηυ 
865 (447 εἰ 1855. 6Ὰ ποπιίηα οἵα ΘΟ 5127} σατὰ 4856 εἰ 2024 εἰ 2113, ροβῖ ὧν ρουϊξ 2114. δοϊαπι 101 φιλόξενος ροπυὶ 
4852 εἰ 2023. ἰρδυπὶ τίς οὔχ 275. ἢ 33. αὐτῷ Νἧ εἰ 1417. [ΠΠγερών μακρότερον ΑΜ, ἢ ἡδομένου τῇ ἁφὴ 1852 εἰ 2023, μείξυα 
ἡ δ᾽ ἁφὴ 445. 

8. τότοις Δ75. ἢ ἀ, αἱ οπι 275. 1 1. τὸ οἵα 1: 2150, ἢ τῷ ἀκολάξη ἡ 275. 11] 8. ἐπιθυμιῶν δ᾽ 1.8, 1 10. ὁ ἐνδεὴς] ὅταν ψνδεὶς ἢ 
ΖΈΕΝ». ἡ 13. καὶ οπι ,λ05. ᾿᾿ 1λ. πᾶσι] τισιν Οὁ, 1} 16. ὑφ᾽ ,Μ5.}} 17. ἕως πλησϑῆι ΚἼΟ". ᾿ ὑπερβολή Κ᾿. Ἱ 19. γάστρας 0}. 

21. ἰδίας ΚΑ, || 23. ἢ -- δεῖ οὐὰ Ν᾽. ἢ τὸ 4156. ἢ τὸ ΝῆΟ", ἢ 2Λ. ὡς δε ἢ ὧδ ΚΑ, ὡς δεῖ ἢ ὦ δεῖ 1.5, ὡς δεῖ καὶ ὦ μὴ δεῖ ΜΠ} 

δὴ Δ{᾿. ἢ, 25. γὰρ οπλ Αζ), ἢ ἰνίοι(] ἵν Ο. 26. εἴ] ἐπί Ζ57..}} 21. ἐξ] καὶ ὡς Κ᾽, ὡς ἐχ Νὺ, ΠΠ 30. ἀκόλαςος δὲ] οὐδ᾽ ἀκέλαςν 
ΚΌΝΉΟ,, ἢ μή - τῷ οἵὰ Ψ5. ἢ 31. δ’ Αό, 1 32. δὲ δῃῖο ποιεῖ ομχ .215, 1 33. καὶ τῷ ἀπέχεσθαι οπχῃ 60, 
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Δὲ μὲν οὖν ἀκόλαστος ἐπιδυμεῖ τῶν ἡδίων πάντων ἢ 

τῶν μάλιςα, καὶ ἄγεται ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας ὥςε ἀντὶ τῶν 
ἄχλων ταῦθ᾽ αἱρεῖσθαι" διὸ καὶ λνπεῖται καὶ ὠποτυγχά- 
γων καὶ ἐκιθυμῶν' μετὼ λύπης γὰρ ἡ ἐπιθυμία" ἀτόπῳ 
δ᾽ ἔοικε τὸ δι᾿ ἡδονὴν. λυπεῖσθαι. ἐλλείποντες δὲ περὶ τὰς 5 
ἡδυνὰς καὶ ἧττον ἢ δεῖ χαίροντες ὁ πώνυ γίνονται" οὐ γὰρ 
ἐνθρωπική ἐστιν ἡ τοιαύτη ἀναισθησία" καὶ γὰρ τὰ λοιπὰ 

ζῷα διακρίνει τὰ βρώματα, καὶ τοῖς μὲν χαίρει τοῖς δ᾽ δ᾽ 
εἰ δί τῳ μηθέν ἐςιν ἡδὺ μηδὲ διαφέρει ἕτερον ἑτέρα, πόρρω 

ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ Γ΄. Δ. 1119 

γάρ τινα ὁμοιότητα. πότερον δ᾽ ὠπὸ ποτέρν καλεῖται, ἐδὲν 
πρὸς τὼ νῦν διαφέρει, δῆλον δ᾽ ὅτι τὸ ὕςερον ὠπὸ τῷ προ- 
τέρα. ὁ κακῶς δ᾽ ἔοικε μετενηνέχβαι" κεκολάσθαι γὰρ δεῖ 
τὸ τῶν αἰσχρῶν ὀρεγόμενον καὶ πολλὴν αὔξησιν ἔχον, τοῦ - 
τον δὲ μάλιςια ἡ ἐπιθυμία καὶ ὁ παῖς" κατ᾽ ἐπιθυμίαν γὰρ 
ζῶσι καὶ τὼ παιδία, καὶ μάλιστα ἐν τούτοις ἡ τοῦ ἡδέος 

ὄρεξις. εἰ ἣν μὴ ἔςαι εὐπειθὲς καὶ ὑπὸ τὸ ἄρχον, ἐπὶ πολὺ 
ἥξει" ἄπληςος γὰρ ἡ τοῦ ἡδέος ὄρεξις καὶ πανταχόθεν τῷ 
ἐὠνοήτῳ, καὶ ἡ τῆς ἐπιθυμίας ἐνέργεια, αὔξει τὸ συγγενές, 

ἂν εἶ τῷ ἄνθρωπος εἶναι" ἀ τέτευχε δ᾽ ὁ τοίῦτος ὀνόματος ι0 κἂν μεγάλαι καὶ σφοδραὶ ὦσι, καὶ τὸν λογισμὸν ἐκκρόυσιν. 
διὰ τὸ μὴ πάνυ γίνεσθαι. ὁ δὲ σώφρων μέσως περὶ ταῦτ᾽ δυὸ δεῖ μετρίας εἶναι αὐτὼς καὶ ὀλίγας, καὶ τῷ λόγῳ μη- 
ἔχει" ὅτε γὰρ ἥδεται οἷς μάλιςα ὁ ἀκόλαςος, ἀλλὰ μᾶλα. θὰὲν ἐναντιοῦσθαι. τὸ δὲ τοιῦτον εὐπειθὲς λέγομεν καὶ κεκο- 
λιν δυσχεραίνει, οὔθ᾽ ὅλως οἷς μὴ δεῖ οὔτε σφόδρα τοιόθτῳ λασμένον" ὥσπερ γὼρ τὸν παῖδα δεῖ κατὼ τὸ πρόσταγμα 
ὑδενί, ὅτ᾽ ὠπόντων λυπεῖται οὐδ᾽ ἐπιθυμεῖ, ἢ μετρίως, ὑδ τοῦ παιδαγωγοῦ ζῶν, οὕτω καὶ τὸ ἐπιθυμητικὸν κατὰ τὸν 
μᾶλλον ἢ δεῖ, οὐδ᾽ ὅτε μὴ δεῖ, ἀδ᾽ ὅλως τῶν τοιότων ὑθέν" 15 λόγον. διὸ δεῖ τοῦ σώφρονος τὸ ἐπιθυμητικὸν συμφωνεῖν 
ὅσα δὲ πρὸς ὑγίειάν ἐςξῖὶιν ἢ πρὸς εὐεξίαν ἡδέα ὄντα, τότων τῷ λόγῳ" σκοπὸς γὰρ ἀμφοῖν τὸ καλόν, καὶ ἐπιθυμεῖ ὁ 
ὀρέξεται μετρίως καὶ ὡς δεῖ, καὶ τῶν ἄλλων ἡδέων μὴ ἐμ- σώφρων ὧν δεῖ καὶ ὡς δεῖ καὶ ὅτε᾽ οὕτω δὲ τάττει τς ὁ 
ποδίων τότοις ὄντων ἢ παρὰ τὸ καλὸν ἢ ὑπὲρ τὴν ὑσίαν. ὁ λόγος, ταῦτ᾽ ἦν ἡμῖν εἰρήσθω περὶ σωφροσύνης, 
γὰρ οὕτως ἔχων μᾶλλον ὠγαπᾷ τὰς τοιαύτως ἡδονὼς τῆς 

Δ. ἀξίας" ὁ δὲ σώφρων ὁ τοιζτος, ὠλλ᾽ ὡς ὁ ὀρθὸς λόγος. 
ἹἙχουσίῳ δὲ μᾶλλον ἔοικεν ἡ ἀκολασίᾳ τῆς δειλίας. 

ἡ μὲν γὰρ δι᾿ ἡδονήν, ἡ δὲ διὰ λύπην, ὧν τὸ μὲν αἱρετόν, Λέγωμεν δ᾽ ἑξῆς περὶ ἐλευθεριότητος, δοκεῖ δ᾽ εἶναι ἡ 
τὸ δὲ φευκτόν. καὶ ἡ μὲν λύκη ἐξίστησι καὶ φθείρει τὴν περὶ χρήματα μεσότης" ἐπαινεῖται γὰρ ὁ ἐλευθέριος ὑκ ἐν 
τοῦ ἔχοντος ᾧύσιν, ἡ δὲ ἡδονὴ οὐδὲν τοίῶτον ποιεῖ, μᾶλλον τοῖς πολεμικοῖς, οὐδ᾽ ἐν οἷς ὁ σώφρων, ὑδ᾽ αὖ ἐν ταῖς κρί- 

δ᾽ ἑκύσιον" διὸ καὶ ἐπονειδιςότερον. καὶ γὰρ ἐθισθῆναι ῥᾷον Σς σεσιν, ἀλλὰ περὶ δόσιν χρημάτων καὶ λῆψιν, μᾶλλον δ᾽ 
ἐν τῷ βίῳ τὰ τοιαῦτα, καὶ οἱ ἐν τῇ δύσει. χρήματα δὲ λέγομεν πάντα ὅσων ἡ ἀξία νο- τρὸς αὐτά πολλὰ γὰρ ἐν 

ἐβισμοὶ ἀκίνδυνοι. ἐπὶ δὲ τῶν φοβερῶν ἀνάπαλιν. δόξεις μίσματι μετρεῖται. ἔς! δὲ καὶ ἡ ἀσωτία καὶ ἡ ἀνελευθερία 
περὶ χρήματα ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις" καὶ τὴν μὲν ἀνε- 
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ἃ δ᾽ ἂν οὐχ ὁμοίως ἑκούσιον ἡ δειλία εἶναι τοῖς καθ᾿ ἕκαςον" 
αὐτὴ μὲν γὰρ ἄλυπος, ταῦτα δὲ διὰ λύπην ἐξίςησιν, ὥς ε λευθερίαν προσάπτομεν ἀεὶ τοῖς μᾶλλον ἢ δεῖ περὶ χρή- 

καὶ τὰ ὅπλα ῥίπτειν καὶ τἄλλα ἀσχημονεῖν᾽ διὸ καὶ δοκεῖ 39 ματα σπεδάζουσι, τὴν δ᾽ ὠσωτίαν ἐπιφέρομεν ἐνίοτε συμ»- 

βίαια εἶναι. τῷ δ᾽ ἀκολάςῳ ἀνάπαλιν τὼ μὲν καθ᾽ ἴκαςα 
ἑχύσια, ἐπιθυμῖῶντι γὰρ καὶ ὀρεγομένῳ, τὸ δ᾽ ὅλον ἧττον" 

αλέκοντες" τοὺς γὰρ ἀκρατεῖς καὶ εἰς ἀκολαφίαν δαπανη- 
ροὺς ἀσώτους καλῦμεν. διὸ καὶ φαυλότατοι δυκῦσιν εἶναι" 
πολλὰς γὰρ ἅμα κακίας ἔχεσιν. οὐ δὴ οἰκείως προσωγο- οὐδεὶς γὰρ ἐπιθυμεῖ ἀκόλαςος εἶναι. τὸ δ᾽ ἄνομα τὴς ἀκο- 
ρεύονται" βούλεται γὰρ ἄσωτος εἶναι ὁ ὦ τι κακὸν ἔχων, λασίας καὶ ἐπὶ τὰς παιδικὰς ἁμαρτίας φέρομεν" ἔχουσι 

8. λυκεῖσθαι ἀποτογχάνων ΚΡ. 5. δὲ τὰ κεὶ ΚΡΟ", ἢ 9. μηδὲ] μηδὲν ἈΠ0. Π 10, τέτυχε 1 . ἢ ὀνόματος ὁ τοῦτος ἈΡΟΣ, ἢ 41. 
μέσως μὲν πε ΚΊ.ῚῚ 12. γὰρ οι Ν᾽, ἢ 14. οὐδ᾽] οὔτ᾽ ΑΨ, οὔτε δ᾽ Ὁ, 15. κὶ δή] ἢ δεῖ ὅθ᾽ ἕν ΚΈ, καὶ δεῖ ἀθεὴ (τε] ὑδεὴ) οοἰετί. 

ὅτι Ἀθι καὶ ὑθενός οσοάϊςε5. 16. ὅσα] ἃ 'λΟ5, ἢ] πρὸς ροδὶ ἢ οἵα Θ». ᾿ 18. παρὰ] περὶ 45. 11} ὑπὲρ] περὶ 4475. } 20. ἀξίας] οὐσίας 
ΧΟ ἢ 2ή. τοιῶῦτο ᾽λ. ἢ 25. ἐπονείδιςον ἈΦ. 1| ῥάιδιον Κι 50", ᾿ἱ 26. τὰ οἵα Ν᾽. 1 27. ὠθισμοὸ 215. } ἐπὶ τῶν φοβερῶν δ᾽ 15Μ| 

Ν᾿ " 28. δ᾽ οπι 1.5. ἢΠ ἑκούσιον] φευκτὸν Χ41.33150}. { 29. ταῦτα] τὰ ΚΡ. ἸΠ 81. ἕκαςον 37". 1} 834. καὶ οπι ΜῊ, ἢ πεὶ 15. 
ἁ, τὸ] τὸν ΑΛΜῈ. 11 πολλὴν ἐξιν αὔξησιν ΚΟ, ἢ ἔχοντα ΜΡ. Ἱ 6. καὶ δηῖα μάλιστα οι Κ᾽. } δ] δὲ ἐν “47... 1 1] Ἰὰρ καὶ ἡ 

ΚΡ ἢ 7. εἰ --ο 8. ὄρεξις οπι 2275. ἢ 1. ἔςιν Οἷς 1} 8. πάντοθεν 'Ρ. 1} 10. ὦσι καὶ σφοδραί Μ7᾽. ἢ ἐχκρίωσι Δ᾿. 1" 41. αὐτὰς δηῖς 

ναι 1.}, τὰ 15. }} 12. ἐπιπειθὲς Οὐ, ἃ καὶ οτχ ΑὉ. 1 18. γὰ}} δὲ ΑΟ08, ἢ 44. τὸ -- 15. σώφρονος οἵα Ρ. ἢ 16. τῷ οτι Ψ". ἢ 

17. καὶ ὡς δεῖ οχχ 1.175. 18. ἡμῖν οἵα 1.5. ἡ 22. Ἀέγομεν 2.15 εἴ ρὺ Ἧ. 1 δὲ καὶ ἑξῆς ΑΞ, ἢ καὶ οπα 1. 21505. 1 24. ὃ οτὰ 
ΜῈ 21. καὶ αἰίογαπι οτὰ μγ Αὐ. {Π ἐλευθερία μγ 4475,.} 29. δεῖ] χρὴ 115, Δ 81. γὰρ οτχ 275, καὶ τοὺς εἰς 215. 11 84. τι οπι 

ΧροΣ, 

τι 



{120 ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ Δ, 

τὸ φθείρειν τὴν ὁσίαν" ἄσωτος γὰρ ὁ δι᾿ αὐτὸν ἀπολλύμε- τῶν ἰδίων κτημάτων, οὐχ ὡς καλὸν ἀλλ᾽ ὡς ἀναγκαῖον, 
νος, δοκεῖ δ᾽ ὠπώλειά τις αὐτῷ εἶναι καὶ ἡ τῆς ὑσίας φθορά, ὕπως ἔχῃ διδόναι. οὐδ᾽ ἀμελύσει τῶν ἰδίων, βελόμενός γι 
ὡς τῷ Ὧῶν διὰ τότων ὄντος. οὕτω δὴ τὴν ἀσωτίαν ἐκδεχό- διὼ τότων τισὶν ἐπαρκεῖν. οὐδὲ τοῖς τυχῶσι δώσει, ἵνα ἔχῃ 
μεθα. ὧν δ᾽ ἐςὶ χρεία, ἔςι τότοις χρῆσθαι καὶ εὖ καὶ κα- διδόναι οἷς δεῖ καὶ ὅτε καὶ οὗ καλόν. ἐλευθερίου δ᾽ ἐπὴ 
κῶς" ὁ πλῦτος δ᾽ ἐςὶ τῶν χρησίμων" ἑκάςῳ δ᾽ ἄριςα χρῆ- 5 σφόδγα καὶ τὸ ὑπερβάλλειν ἐν τῇ δέσοι, ὥστε καταλείτιν 
ται ὁ ἔχων τὴν περὶ τῆτο ἀρετήν" καὶ πλύτῳ δὴ χρήσεται ἑαυτῷ ἐλάττω" τὸ γὰρ μὴ ἐπιβλέπειν ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐλευόν 
ἄριςα ὁ ἔχων τὴν περὶ τὰ χρήματα ἀρετήν. οὗτος δ᾽ ἐςὶν ρία. κατὰ τὴν ὑσίαν δ᾽ ἡὶ ἐλευθεριότης λέγεται" ἀ γὰρ ἐν τῷ 
ὁ ἐλευθέριος. χρῆσις δ᾽ εἶναι δοκεῖ χρημάτων δαπάνη καὶ πλήθει τῶν διδομένων τὸ ἐλευθέριον, ἀλλ᾽ ἐν τῇ τῷ διδόντος 
δόσις" ἡ δὲ λῆψις καὶ ἡ φυλακὴ κτῆσις μᾶλλον. διὸ μᾶλο ἔξει, αὕτη δὲ κατὰ τὴν οὐσίαν δίδωσιν. οὐθὲν δὴ κωλύα 

λόν ἐς! τοῦ ἐλευθερίου τὸ διδόναι οἷς δεῖ ἃ λαμβάνειν ὅθεν τὸ ἐλευθεριώτερον εἶναι τὸν τὰ ἐλάττω διδόντα, ἐὰν ἀπ᾽ ἰλα:» 
δεῖ καὶ μὴ λαμβάνειν ὅθεν ὦ δεῖ, τῆς γὰρ ἀρετὴς μᾶλλον 

τὸ εὖ ποιεῖν ἢ τὸ εὖ πάσχειν, καὶ τὰ καλὰ πράττειν μᾶλ- 
λον ἢ τὼ αἰσχρὰ μὴ πράττειν" οὐκ ἄδηλον δ᾽ ὅτι τῇ μὲν 

τόνων διδῷ. ἐλευθεριώτεροι δὲ εἶναι δοκοῦσιν οἱ μὴ κτησά- 
μένοι ἀλλὰ παραλαβόντες τὴν οὐσίαν" ἄπειροί το γὰρ τὴς 
ἐνδείας, καὶ πάντες ἀγαπῶσι μᾶλλον τὰ αὐτῶν ἔργα, 

δύσει ἕπεται τὸ εὖ ποιεῖν καὶ τὸ καλιὰ πράττειν, τῇ δὲ λή- ὥσπερ οἱ γονεῖς καὶ οἱ ποιηταί. πλουτεῖν δ᾽ οὐ ῥάδιον τὸ 
ψει τὸ εὖ πάσχειν ἢ μὴ αἰσχροπραγεῖν. καὶ ἡ χάρις τῷ «5 ἐλευθέριον, μήτε ληπτικὸν ὄντα μήτε φυλακτικόν, προιτοιὸ 
διδόντι, οὐ τῷ μὴ λαμβάνοντι, καὶ ὁ ἔπαινος δὲ μᾶλλεν. δὲ καὶ μὴ τιμῶντα δὶ᾽ αὐτὼ τὰ χρήματα ἀλλ᾽ ἕνεκα τῆς 
καὶ ῥᾷον δὲ τὸ μὴ λαβεῖν τῇ δοῦναι" τὸ γὰρ οἰκεῖον ἧττον δύσεως. διὸ καὶ ἐγκαλεῖται τῇ τύχῃ ὅτι οἱ μάλιςα ἄξει 
προΐενται μᾶλλον ἢ ὁ λαμβάνυσι τὸ ἀλλότριον. καὶ ἐλευ- ὅντες ἥκιςα πλυτῦσιν. συμβαίει δ' ὑκ ὠλόγως τῆτο" ὁ γὼ 
θέριοι δὲ λέγονται οἱ διδόντες" οἱ δὲ μὴ λαμβάνοντες οὐκ οἷόν τε χρήματ᾽ ἔχειν μὴ ἐπιμελύμενον ὕπως ἔχῃ, ὥστῳ 
εἰς ἐλευθεριότητα ἐπαινῦνται, ἀλλ᾽ ὑχ ἧττον εἰς δικαιοσύνην" ῳ ὑδ᾽ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἡ μὴν δώσει γε οἷς ἃ δεῖ ἀδ᾽ ὅτε μὴ 

οἱ δὲ λαμβάνοντες ἐδ’ ἐπαινῦῆνται πάνυ. φιλῦνται δὲ σχε- δεῖ, οὐδ᾽ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα" ὁ γὼρ ἂν ἔτι πράττοι κατὸ 
δὸν μάλιστα οἱ ἐλευθέριοι τῶν ὠπ᾽ ἀρετῆς" ὠφέλιμοι γάρ, τὴν ἐλευθεριότητα, καὶ εἰς ταῦτα ἀναλώσας ὑκ ἂν ἔχοι ἐ 

Φτῆτο δ᾽ ἐν τῇ δόσει. αἱ δὲ κατ᾽ ὠρετὴν πράξεις καλαὶ καὶ ἃ δεῖ ἀναλίσκειν. ὥσπερ γὰρ εἴρηται, ἐλευθέριός ἐστο ὁ 
τῷ καλῦ ἕνεκα. καὶ ὁ ἐλευθέριος οὖν δώσει τῷ καλῷ ἕνεκα κατὰ τὴν ὑσίαν δαπανῶν καὶ εἰς ἃ δεῖ. ὁ δ᾽ ὑπερβάλλιν 

καὶ ὀρθῶς" οἷς γὰρ δεῖ καὶ ὅσα καὶ ὅτε, καὶ τἄλλα ὅσα 25 ἄσωτος. διὸ τὸς τυράννες ὁ λέγομεν ἀσώτυς" τὸ γὰρ πλὴν 
ἕπεται τῇ ὀρθῇ δόσει" καὶ ταῦτα ἡδέως ἢ ἀλύπως" τὸ γὰρ θὸς τῆς κτήσεως ὁ δοκεῖ ῥάδιον εἶναι ταῖς δύσεσι καὶ ταῦ 
κατ᾽ ἀρετὴν ἡδὺ ἢ ἄλυπον, ἥκιςα δὲ λυπηρόν. ὁ δὲ διδοὺς δαπάναις ὑπερβάλλειν. τῆς ἐλευθεριότητος δὴ μεσύτητος 

εἷς μὴ δεῖ, ἢ μὴ τοῦ καλοῦ ἕνεκα ἀλλὰ διά τιν᾽ ἄλλην οὔσης περὶ χρημάτων δόσιν καὶ λῆψιν, ὁ ἐλευθέριος καὶ 

αἰτίαν, ὑκ ἐλευθέριος ἀλλ᾽ ὦλλος τις ῥηθήσεται. ὑδ᾽ ὁ λυ- δώσει καὶ δαπανήσει εἰς ἃ δεῖ καὶ ὅσα δεῖ, ὁμοίως ἶν με 

χηρῶς" μᾶλλον γὰρ ἕλοιτ᾽ ἂν τὰ χρήματα τῆς καλῆς 30 κροῖς καὶ μεγάλοις, καὶ ταῦτα ἡδέως" καὶ λήψεται δ᾽ ὅϑσ 
πράξεως, τῦτο δ᾽ οὐκ ἐλευθερίν. οὐδὲ λήψεται δὲ ὅθεν μὴ 
δεῖ" οὐδὲ γώρ ἐςι τῷ μὴ τιμῶντος τὼ χρήματα ἡ τοιαύτη 
λῆψις. ὑκ ὧν εἴη δὲ ὑδ᾽ αἰτητικός" ὁ γαρ ἐς τῷ εὖ ποῖῶν- 
τὸς εὐχερῶς εὐεργετεῖσθαι. ὅθεν δὲ δεῖ, λήψεται, οἷον ἀπὸ 

δεῖ καὶ ὅσα δεῖ. τῆς ἀρετῆς γὰρ περὶ ἄμφω ὕσης μεσίτη" 
τος, ποιήσει ἀμφότερα ὡς δεῖ" ἕπεται γὰρ τῇ ἐπιεικεῖ δὲ 
σει ἡ τοιαύτη λῆψις, ἡ δὲ μὴ τοιαύτη ἐναντία ἐςΐν. αἱ μὴ 
ἕν ἑπόμεναι γίγνονται ἅμα ἐν τῷ αὐτῷ, αἱ δ᾽ ἐναντίαι ὅν» 

4. φθεῖρον 1}. {Γ γὰρ] δὲ 275. 1} 3. ἐνδεχόμεθα 575. ἢ Δ. χρεία] χρεία τις 1.548. Ὁ 6. περ -- Ἰ. πεὴὶ τὰ χρήματα] πε χριμόν 
τῶν 215. 11 6. τῦτο] ἕκαςον 1.215. ἢ 8. δαπανητικὴ δόσις 275, Π 9. ἡ ροϑὲ καὶ οπὶ 575. ἢ 41. μὴ] μετα 378, 11 ἀρετῆς γὰρ ΖΜῈῚ 
13. τὰ αἰσχρὼ μὴ πράσσεν 15. 1} 1ἡ. καὶ τὸ] καὶ τὰ 275, 1} 16. μὴ οπι 475 εἴ ρν Α. ΠΠ 17. λαμβάνειν 21.325.} 31. ἐκ 141 

σχεδὸν ογἵὰ 75. ἢ 24, οὗν] δὲ ΖΗ ΜΡ, 11 27. ἥκιςα δὲ] ἢ ἥκιςα 2127, ἥκιςα 1.5, ἢ 28. 5] καὶ οἷς 71. ἢ 30. αἱροῖτ᾽ Ζ}}{Π5, 1 31. 
δὲ οι 31421504,. ͵ἷ 32. οὐ Αλ. δ μὴ εἵ τὰ χρήματα οτχ Κ᾽. ᾿ 33. ἐδ ΜΆ. }} δὲ οτὰ 115. ἢ ὅτ᾽ “75. ᾿ 

2. ἔχει ΚΑ. ἢ οἰκείων 1,1ΜὋΜ. ἢ ἃ. ὅτε καὶ ο7] ὅτε οὖ ΜΗ“, ἔπου ΚθΟ», ἢ 5. καταλιπεῖν ΚΡΙΔΜ, ΠΠ6. βλέπειν 4, Π αὐτὸν 

12, ἱαντὸν ἀλλ᾽ εἰς τὸ καλέν Οὐ, ἢ ἐλευθερίαν. ἀδὲ γάρ ἔςιν ἐλευθερίμ τὸ τὴν οἰκείαν χρείαν τῆς τῷ δτομένν προτιμοτέραν. κατὰ Οἱ, ἢ 8. δέν» 
τος ΗΠ“Ἀ75.. }} 9. οὐδὲν δὲ 75, ὅθεν οὐδὲν 1.45. 10. τὰ ἐλάττω] ταῦτα 575, ἐλάττω 15. 1 13. καὶ μᾶλλον ἀγαπῶσι, οπιΐ850 τώτη, 

5. μᾶλλον οἵὰ 1.5. ἢ 15. προεκτικὸν ΜΡ. ἢ 47. καὶ οἵα Θ5. 19. ἐπιμελώμενον Αὐ. ἢ ἔχοι 2325. ἢ 20. ἐδ οτὰ 31“. ἢ γ᾽ χα. 
22. εἰς οἵα 225. }} αὐτὼ 1.527. ἢ 23. ἐλεύθερός 15. 11 24. δ] δὲ κατὰ τὸ 76. Ε 25. ἀσώτνς] ἐλευθερίως 75. ἢ 26. δέσεσι καὶ δαπάνας 
5, δαπάναις καὶ ταῖς δόσεσιν 1.315. ἢ} 217. δὲ 275, 1} 28. ἱπὶ χρημάτων δόσει καὶ λήψει 28. καὶ οπι Ο», ἢ 29. δεῖ ρμοδὶ ὅσα οΒ 

Αδ, Π 30. δ᾽ δΔἀὐὰ Α05, ἢ 33. εἰ δὲ μὲὴ τοιαύτη αἰτία, 25. 
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λον ὡς ὕ, ἐὰν δὲ παρὰ τὸ δέον καὶ τὸ καλῶς ἔχον συμ- πορίζειν. ἅμα δὲ καὶ διὰ τὸ μηθὲν τῷ καλῶ φροντίζειν ὀλι- 

βαύῃ αὐτῷ ἀναλίσκειν, λυπήσεται, μετρίως δὲ καὶ ὡς δεῖ" γώρως καὶ πάντοθεν λαμβάνουσιν" διδόναι γὰρ ἐκιθυμῦσι, 

τῆς ἀριτῆς γὰρ καὶ ἥδεσθαι καὶ λυπεῖσθαι ἐφ᾽ οἷς δεῖ καὶ τὸ δὲ πῶς ἢ πόθεν ὑδὲν αὐτοῖς διαφέρει. διόπερ ὑδ᾽ ἐλευ- 
ἐς δες καὶ εὐκοινώτητος δ᾽ ἐςὶν ὁ ἐλευθέριος εἰς χρήματα" θέριο; αἱ δόσεις αὐτῶν εἰσφ" ὁ γὰρ καλαί, ὑδὲ τότε αὐτὸ 
δέναται γὰρ ἀδικεῖσθαι, μὴ τιμῶν γε τὰ χρήματω, καὶ 5 ἕνεκα, ὑδὲ ὡς δεῖ" ἀλλ᾽ ἐνίοτε ὃς δεῖ πένεσθαι, τότος πλυ- 
μᾶλλον ὠχβόμενος εἴ τι δέον μυὴ ἀνάλωσεν ἢ λυπύριενος εἰ σάις ποίῶσι, καὶ τοῖς μὲν μετρίοις τὰ ἤθη ὑδὲν ἂν δοῖεν, τοῖς 
μὴ δέον τι ἀνάλωσε, καὶ τῷ Σιμωνίδῃ οὐκ ὠρεσχόμενος. δὲ κόλαξιν ἤ τιν᾽ ἄλλην ἡδονὴν πορίζουσι πολλά. δὶὸ καὶ 

δὲ δ᾽ ἄσωτος καὶ ἐν τύτοις διαμαρτάνει ὅτε γὰρ ἥδεται ἐφ’ ἀκόλαςοι αὐτῶν εἰσὶν οἱ πολλοί" εὐχερῶς γὰρ ἀναλίσκοντες 
εἷς δεῖ ἐδὲ ὡς δεῖ ἔτε λυπεῖται" ἔςιαι δὲ προϊϑσι φανερώ- καὶ εἰς τὼς ἀκολασίας δαπανηροί εἰσι, καὶ διὰ τὸ μυὴ πρὸς 

τερόν, δρηται δ᾽ ἡμῖν ὅτι ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις εἰσὶν ἡ 10 τὸ καλὸν ζῆν πρὸς τὰς ἡδονὰς ὠποκλύνυσιν. ὁ μὲν ἦν ἄσω- 
ἀσωτία καὶ ἡ ἀνελευθερία, καὶ ἐν δυσίν, ἐν δόσει καὶ λή- τος ὠπαιδινγώγητος γενόμενος εἰς ταῦτα μεταβαίνει, τυχὼν 
ψει" καὶ τὴν δαπάνην γὰρ εἰς τὴν δόσιν τίθεμεν. ἡ μὲν ἦν δ᾽ ἐπιμελείας εἰς τὸ μέσον καὶ τὸ δέον ἀφίκοιτ᾽ ἄν. ἡ δ᾽ 

ἀσωτία τῷ διδόναι καὶ μὴ λαμβαίμειν ὑπερβάλλει, τῷ δὲ ἀνελευθερία ἀνίατός ἐστιν" δοκεῖ γὰρ τὸ γῆρας καὶ πᾶσα 

λαμβάνειν ἐλλείπει, ἡ δ᾽ ἀνελευθερία τῷ διδόναι μὲν ἐλ- ἀδοναμία ἀνελευθέρως ποιεῖν. καὶ συμ φυέςερον τοῖς ἀνθρώ- 
λείπει, τῷ λαμβάνειν δ᾽ ὑπερβάλλει, "πλὴν ἐπὶ μεβροῖς. 15 ποις τῆς ἀσωτίας" οἱ γὰρ πολλοὶ φιλοχρήματοι μᾶλλον 
τὼ μὲν ὕν' τῆς ὠσωτίας ὁ πανυ συνδναάζεται" ἀ γὼρ ῥᾷδιον ἣ δυτικοί. καὶ διατείνει δ᾽ ἐπὶ πολύ͵, καὶ πολνειδές ἐστιν" 
μηδαμόθεν λαμβάνοντα πᾶσι διδόναι" ταχέως γὰρ ἐπιλεί. πολλοὶ γὰρ τρόποι δυκῦσι τῆς ἀνελευθερίας εἶναι. ἐν δυσὶ 
τὰ ἡ ὑσία τὸς ἰδιώτας διδόντας, οἶπερ καὶ δυκῦσιν ἄσωτοι 
εἶναι, ἐπεὶ ὅ γε τοῦτος δόξειεν ὧν οὐ μικρῷ βελτίων εἶναι 

γὰρ ὅσα, τῇ τ᾽ ἐλλείψει τῆς δόσεως καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῆς 
λήψεως, ὁ πᾶσιν ὁλόκληρος ππιραγίνεται, ἀλλ᾽ ἐνίοτε χω- 

τ ἀνελευθέρου. εὐίατός τε γάρ ἐστι καὶ ὑπὸ τῆς ἡλικίας Ὁ ρίζεται, καὶ οἱ μὲν τῇ λήψει ὑπερβάλλυσιν, οἱ δὲ τῇ δύ- 
καὶ ὑπὸ τῆς ἀπορίας, καὶ ἐπὶ τὸ μέσον δύναται ἐλθεῖν. 
ἔχει γὰρ τὰ τῷ ἐλευθερία" καὶ γὰρ δίδωσι καὶ ὁ λαμβεί- 
"ει, ὑδέτερον δ᾽ ὡς δεῖ οὐδ᾽ εὖ, εἰ δὴ τῦτο ἐθισθείη ἤ πως 
ἄλλως μεταβάλοι, εἴη ἂν ἐλευθέριος" δώσει γὰρ οἷς δεῖ, 

σει ἐλλείπεσιν. οἱ μὲν γὰρ ἐν ταῖς τοιαύταις προσηγορίαις 
οἷον φειδωλοὶ γλίσχροι κίμβικες, πάντες τὴ δόσει ἐλλεῖ- 
πύσι, τῶν δ᾽ ἀλλοτρίων ἀκ ἐφίενται ἐδὲ βύλονται λαμβά- 
νειν, οἱ μὲν διώ τινα ἐπιεύιειαν καὶ εὐλάβειαν τῶν αἰσχρῶν. 

χαὶ ὁ λήψεται ὅθεν ὁ δεῖ. διὸ καὶ δοκεῖ ἐκ εἶναι φαῦλος 75 δοκοῦσι γὼρ ἔνιοι ἢ φασί γε διὰ τῦτο φυλάττειν, ἵνα μή 
τὸ ἤδος" ὦ γὰρ μοχθηρὰ ὑδ᾽ ὠγωνῖς τὸ ὑπερβάλλειν δι- ποτ᾽ ἀνωγκασθῶσιν αἰσχρόν τι πρᾶξαι. τούτων δὲ καὶ ὁ 
ἄντα καὶ μυὴ λαμβάνοντα, ἠλιθίν δέ, ὁ δὲ τῶτον τὸν τρός κυμινοπρίστης καὶ πῶς ὁ τοιοῦτος" ὠνόμασται δ᾽ ἀπὸ τῆς 
ιν ἄσωτος πολὺ δοκεῖ βελτίων τῷ ἀνελενθέον εἶναι διά τε ὑπερβολῆς τῷ μηθενὶ ὧν δῦναι. οἱ δ᾽ αὖ διὰ φόβον ὠπέ- 
τὰ εἰρημένα, καὶ ὅτι ὁ μὲν ὠφελεῖ πολλύς, ὁ δὲ οὐθένα, χονται τῶν ἀλλοτρίων ὡς ὁ ῥάῴδιον τὸ αὐτὸν μὲν τὰ ἑτέρων 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αὐτόν. ἀλλ᾽ οἱ πολλοὶ τῶν ἀσώτων, καθάπερ 3 λαμβάνειν, τὼ δ᾽ αὐτῷ ἑτέρους μή" ἀρέσκει ἕν αὐτοῖς τὸ 
ἔρηται, καὶ λαμβάνυσιν ὅθεν μὴ δεῖ, καὶ εἰσὶ κατὰ τῦτο 
ἀνελεύθεροι. ληπτικοὶ δὲ γήονται διὰ τὸ βύλεσθαι μὲν ὠνω- 
λίσκεν, εὐχερῶς δὲ τῶτο ποιεῖν μυὴ δύνασθαι" ταχὺ γὰρ 
ἐτλεΐκει αὐτὸς τὰ ὑπάρχοντα. ἀναγκάζονται ἦν ἑτέρωθεν 

μήτε λαμβάνειν μήτε διδόναι. οἱ δ᾽ αὖ κατὰ τὴν λῆψιν 
ὑπερβάλλουσι τῷ πάντοθεν λαμβώνειν καὶ πῶν, οἷον οἱ 
τὰς ἀνελευθέρους ἐργασίας “ἐργαζόμενοι, πορνοβοσκοὶ καὶ 
πάντες οἱ τοῦτοι, καὶ τοωσταὶ κατὰ μιχρὸν ἐπὶ πολλῷ. 

1. δὲ οἵὰ 172. ἢ πεὶ 1). ἢ ἃ. καὶ οτχὰ ΧΟ. 6 εἰ 7. ἠνάλωσεν ΚΖ". 1] 8. καὶ οχὰ 1475. ΠΟ 9. ὅτε ὡς ΤΘΙΕΥ, καὶ ὅτε δεῖ καὶ ὡς 
ἈΠ. ἃ λυπεῖται] λυπεῖται ὅτε ὡς δεῖ 50, ἢ ἴςαι δ] καὶ ἴςαι 75. ἢ 10 εἰ 11. ὁ οτὰ 2. ἢ 11. ἐν δυσὶν οται ΨΡ05,. ἢ λήψει καὶ 

ἰν δόσει 1."4[5". 1 13. καὶ μὴ λαμβάνειν οἵὰ 1.δ. 1 τῷ -- 15. ὑπερβάλλει οτχ ΚΡ, ἢ 14. μὲν οἷὰ 5725. } 15. ἐπὶ] ἐν 2.27. ἢ 16, 
σπαύξεται 11.275, συνκύξεσιν 1. ἡ 18. διδόντας ἰδιώτας Η.ΚΆ,7505, 1] 419. δόξαι 575. 1} 20. ἀνελευθέρν. καὶ γὰρ δίδωσι καὶ οὐ λαμ- 
βάνει. εὐίκτός 1,5 Δ{5,.}} ἰατὸς ρν ΚΡ. ΠΠ τε οτὰ Αδόϑ. ἢ ὑπὸ οτὰ 3“. ἢ 24. μεταβάλλοι 5 ΚΙΜΡΟ,, ἢ οἷ] οὖ ΚΈ, ἢ 25. ὁ οἵὰ 
ΚΟΣ ἢ ἃ οτὰ ΧΡ. } 26. τὸ μὴ ὑπερβάλλειν μτ Αϑ. ΗΠ} 21. μὴ] οὐ 1475. 1 28. τε οἵα ΧΡΟ", ἢ 80. ἑαυτὸν 175. 1} 31. μὴ] οὐ 475. ἢ 
32. διὼ τὸ] καὶ τῷ ΜΗ͂Ρ, ἢ 833. δὲ μὴ τῦτο ΚΡ. Ἱ μὴ δύνασθαι οἷα 5Κ505. 

8. πόθεν ἢ πῶς ΡΥ. ἢ ἰλεύϑεροι 1.5. } ἃ. αὐτῷ οτα ΧλΟδ. || 5. πλείνς Ησ. ἢ 1. τὸν ΧΡ, ἢ 11.. εἰς ταῦτα}Ὁ ἐνταῦθα 275. 12. 
καὶ εἰς τὸ Ψ(δ. ἢ 13. ἀνίατός γ᾽ ἔστιν ΑΡ. 116. δ᾽] δὴ 272, οἵὰ 475, 1 19. περιγίνεται 475. } 22. κίμβηκες Θ5, 1 26. καὶ οτὰ 

05, ἢ 28. μηθένκ 1.5, μηθὲν 75, μηδὲν Ὁ. 11 ἄν οτα 2.515. ἢ 29. τὸ] τὸν 1,»215, οτι ΚΡ. 1] 30. ἀρέσκειν ΤΠ ΚΑ Ζ175. 33. ρ- 

“αζόμενοι καὶ “ππορνοβοσκοὶ 1.,75.. 1} 34. κατὰ μικρὸν] καὶ τὼ μιιρὰ 5751.505, καὶ τὰ μικρὸν καὶ ΚΤ. 
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πάντες γὰρ τοι ὅθεν ὁ δεῖ λαμβάνεσι, καὶ ὁπόσον ὁ δεῖ, γὰρ ἐν ἀρχῇ εἴπομεν, ἡ ἕξις ταῖς ἐνεργείαις ὁρίζεται, καὶ 

κοινὸν δ᾽ ἐπ᾿ αὐτοῖς ἡ αἰσιχροκέρδεια φαίνεται; πάντες γὰρ ὧν ἐστίν. αἱ δὴ τοῦ μεγαλοπρεπὲς δαπάναι μεγάλαι καὶ 
ἕνεκα κέρδυς, καὶ τότο μικρᾷ, ὀνείδη ὑπομένεσιν. τὸς γὰρ πρέπυσαι. τοιαῦτα δὴ καὶ τὰ ἔργα" ὅτω γὰρ ἔςαι μέγα 
τὰ μεγάλα μὴ ὅθεν δὲ δεῖ λαμβάνοντας, μηδὲ ἃ δεῖ, οὐ δαπάνημα καὶ πρέπον τῷ ἔργῳ. ὥςε τὸ μὲν ἔργον τῆς δα- 
λέγομεν ἀνελευθέρυς, οἷον τὰς τυράννους πόλεις πορθοῦντας 5 πάνης ἄξιον δεῖ εἶναι, τὴν δὲ δαπάνην τῷ ἔργυ, ἢ καὶ ὑπερ- 
καὶ ἱερὼ συλῶντας, ἀλλιὰ πονηρὶς μᾶλλον καὶ ἀσεβεῖς καὶ βάλλειν. δαπανήσει δὲ τὰ τοιαῦτα ὁ μεγαλοπρεκὴς τῷ καλὴ 
ἀδίκας. ὁ μώτοι κυβευτὴς καὶ ὁ λωποδύτης καὶ ὁ λῃστὴς ἕνεκα" κοινὸν γὰρ τοῦτο ταῖς ἀρεταῖς. καὶ ἔτι ἡδέως γαὶ 
τῶν ἀνελευθέρων εἰσίν" αἰσιχροκερδεῖς γάρ. κέρδος γὰρ ἔνε: προετικῶς" ἡ γὰρ ἀκριβολογία, μοιροπρεπές. καὶ πῶς κά)- 
κεν ὠμφότεροι πραγματεύονται καὶ ὀνείδη ὑπομένεσιν, καὶ λιςον καὶ πρεκωδέςατον, σκέψαιτ᾽ ἀν μᾶλλον ἢ πόσει καὶ 
οἱ μὲν κινδύνες τὸς μεγίςες ἕνεκα τοῦ λήμματος, οἱ δ᾽ ἀπὸ το τῶς ἐλαχίστε. ἀναγκαῖον δὴ καὶ ἐλευθέριον τὸν μεγαλι- 
τῶν φίλων κερδαίνεσιν, οἷς δεῖ διδόναι. ὠμφότεροι δὴ ὅθεν πρεπῇ εἶναι" καὶ γὰρ ὁ ἐλευθέριος δαπανήσει ἃ δεῖ καὶ ὡς 
ὁ δεῖ κερδαίνειν βουλόμενοι αἰσχροκερδεῖς, καὶ πᾶσαι δὴ αἱ δεῖ. ἐν τότοις δὲ τὸ μέγα τῷ μεγαλοπρεπῶς, οἷον μέγεθος, 
τοιαῦται λήψεις ἀνελεύθεροι. εἰκότως δὲ τῇ ἐλευθεριότητι περὶ ταὐτὼ τῆς ἐλευθεριότητος ὅσης, καὶ ἀπὸ τῆς ἴσης ὃι- 
ἀνελευθερία ἐναντίον λέγεται" μεῖζόν τε γάρ ἐςι κακὸν τῆς παΐνης τὸ ἔργον ποιήσει μεγαλοπρεπέςερον. ὁ γὰρ ἡ αὐτὶ 
ἀσωτίας, καὶ μᾶλλον ἐπὶ ταύτην ἁμαρτάνυσιν ἢ κατὼ τὴν ις ἀρετὴ κτήματος καὶ ἔργυ" κτῆμα μὲν γὰρ τὸ πλείςν ἄξων 
λεχθεῖσαν ἀσωτίαν. περὶ μὲν οὖν ἐλευθεριότητος καὶ τῶν τιμιώτατον, οἷον χρυσός, ἔργον δὲ τὸ μέγα καὶ καλόν. τὸ 

ἀντικειμένων κακιῶν τοσαῦτ᾽ εἰρήσθω. γὰρ τοιότυ ἡ θεωρία θκυμαςή, τὸ δὲ μεγαλοπρεπὲς θε- 
Δόζειε δ᾽ ὧν ἀκόλυθον εἶναι καὶ περὶ μεγαλοπρεπείας μαστόν. καὶ ἔστιν ἔργε ἀρετὴ μεγαλοπρέπεια ἐν μεγέθει. 

διελθεῖν" δοκεῖ. γὰρ καὶ αὐτὴ περὶ χρήματά τις ἀρετὴ εἶναι. ἔστι δὲ τῶν δαπανημάτων, οἷα λέγομεν τὼ τίμια, οἷον τὸϑ 
οὐχ ὥσπερ δ᾽ ἡ ἐλευθεριότης διατείνει περὶ πάσας τὼς ἐν χ περὶ θεοὺς ἀναθήματα καὶ κατασκευαὶ καὶ ϑυσίαι, ὁμείω: 
χρήμασι πράξεις, ἀλλὰ περὶ τὰς δαπανηρὰς μόνον" ἐν δὲ καὶ ὅσα περὶ πᾶν τὸ δαιμόνιον, καὶ ὅσα πρὸς τὸ κινὸν 
τότοις δ᾽ ὑπερέχει τῆς ἐλευθεριότητος μεγέθει. καθάπερ γὰρ εὐφιλοτίμητά ἐστιν, οἷον εἴ πα χορηγεῖν οἴονται δεῖν λαμ 
τὔνομα αὐτὸ ὑποσημαίνει, ἐν μεγέθει πρέπεσα δαπάνη ἐςξΐν. πρῶς ἢ τριηραρχεῖν ἢ καὶ ἑετιᾶν τὴν πόλιν. ἐν ἅπασι δ᾽ 
τὸ δὲ μέγεθος πρός τι" ὁ γὰρ τὸ αὐτὸ δαπάνημα τριηράρχῳ ὥσπερ εἴρηται, καὶ πρὸς τὸν πράττοντα ἀναφέρεται τὸ τίς 
καὶ ἀρχιθεωρῷ. τὸ πρέπον δὴ πρὸς αὐτόν, καὶ ἐν ᾧ καὶ 25 ὧν καὶ των ὑπαρχόντων" ἄξια γὰρ δεῖ τούτων εἶναι, καὶ 
περὶ ὦ. ὁ δ᾽ ἐν μικροῖς. ἢ ἐν μετρίοις κατ᾽ ἀξίαν δαπανῶν μὴ μόνον τῷ ἔργῳ ἀλλὰ καὶ τῷ ποῶντι πρέπειν. διὸ τέ 
ὁ λέγεται μεγαλοπρεπής, οἷον τὸ “πολλάκι δόσκον ἀλήτῃ"" νης μὲν οὐκ ἂν εἴη μεγαλοπρεπής" οὐ γὼρ ἔστιν ἀφ᾽ ὧν 

ὠλλ᾽ ὁ ἐν μεγάλοις ὅτως. ὁ μὲν γὰρ μεγαλοκρεπὴς ἐλευ- πολλὰ δαπανήσει πρεπόντως" ὁ δ᾽ ἐπιχειρῶν ἠλίθιος" παρὰ 
ϑέριος, ὁ δ᾽ ἐλευθέριος οὐθὲν μᾶλλον μεγαλοπρεπής. τῆς τὴν ἀξίαν γὰρ καὶ τὸ δέον, κατ᾽ ἀρετὴν δὲ τὸ ὀρθῶς. τρί 
τοιαύτης δ᾽ ἕξεως ἡ μὲν ἔλλειψις μικροπρέπεια καλεῖται, 30 πει δὲ καὶ οἷς τὼ τοιαῦτα προὐπάρχει δὶ αὐτῶν ἣ διὰ τῶν 
ἡ δ᾽ ὑπερβολὴ βαναυσία καὶ ὠπειροκαλία καὶ ὅσαι τοιαῦ- προγόνων ἢ ὧν αὐτοῖς μέτεστιν, καὶ τοῖς εὐγενέσι καὶ τοῖ 
ται, ὁχ ὑπερβάλλυσαι τῷ μεγέθει περὶ ἃ δεῖ, ἀλλ᾽ ἐν οἷς ἐνδόξοις καὶ ὅσα τοιαῦτα" πάντα γὼρ ταῦτα μέγεθος ἔχῃ 
ἀ δεῖ καὶ ὡς ὁ δεῖ λαμπρυνόμεναι" ὕστερον δὲ περὶ αὐτῶν καὶ ἀξίωμα. μάλιςα μὲν ἦν τοῖστος ὁ μεγαλοκπρετής, καὶ 
ἐρῦμεν. ὁ δὲ μεγαλοπρεπὴς ἐπιςήμονι ἔοικεν" τὸ πρέπον' γὰρ ἐν τοῖς τοιούτοις δαπανήμασιν ἡ μεγαλοπρέπεια, ὥττῃ 
δύναται θεωρῆσαι καὶ δαπανῆσαι μεγάλα ἐμμελῶς. ὥσπερ 35 εἴρηται" μέγιστα γὼρ καὶ ἐντιμότατα" τῶν δὲ ἰδίων ὅτα 

1. ὁπόσον] ὁπότε ΑὉ. ἢ 2. αἰσχροκερδία ῃγ ΚΡ. || 4. τὼ οπὶ 285. 1 δὲ οὐ 2,5. Π 4] ἃ οὐ Ο, ΠΠ οὐδὲ 75. Π 6. ἀλλὰ οἵα Η5:1 
Ἴ. ὁ δηΐς λωποδύτης εἰ 8. εἰσίν οπι 15. 8. ἔεκα 4 ΧΚΎ,ι05. ἢ 114. δὲ 25,} τἀ. κακόν ἐςι ΡΟ», || 15. ταύτης 375, ταῦτα 4.1} 

ἢ οἱ κατὰ τ 'ϑ. ἢ 18. δόξαι ΚΡ. Π 19. εἶναι ἀρετή 1Μ᾽.} 21. δ᾽ ἐν τύτοις ΚΑ, ΠΠ 22. γὰρ οτα 1.52Ζ2,}} 25. δὲ 315.} 26. ὃ Κ' 
ΜΗ ΜῪ 21. τὸ ονὰ 45. 1 δύσει Μ᾽. 1] ἁλάτηι ἩοΚο, 1 28. ὅτος 9 Κ4 1505. 1 γὰρ οχ 545. 1} 33. καὶ ὡς ὁ δεῖ οἵα Κι Ι 

δὲ περὶ] δ᾽ ὑπὲρ Ρ02. καὶ 35. ἐπιμελῶς 322. 
5. δεν Κ.15,Μ2.. 1} 6. δαπανήσειε δὴ 275. ἢ 8. προεκτικῶς ΜῈ. 1 9. πόσον 75. 11 10. πῶς δι᾽ ἐλαχίστη 1,5. {ΠῚ δὲ 21.. 0ἅὅ 412. τὸ 

μέγα οἵὰ 315. } 13. ταυτὰ 1,72: ςεἰειϊ ταῦτα, 15. γὰρ ἀρετὴ τὸ 775. Π ἄξιον καὶ τιμιώτατον 5 εἰ οοἱτ Α΄. ΠΠ 18. μεγκλσεμτει 

ἀρετὴ 1.)Μ2..,Μ 19. τὼ δῖε τίμια ιοτὰ 25. 420. περ τοὺς θεοὺς 5151.5}75. 1 ἀναίσθητα 475. ἢ 21. ὅσα ατπὶθ περὶ οπι Ὁ’ εἰ ΡΥ 
Κο, 1 22. οἴονται δεῖν] οἷόν τε Κ᾽. ἢ 25. δεῖν Δ᾽. 1 26. πρέπει 1... ἢ 80. τὰ εἰ διὰ οπρ 104. Π 84. τοῖς ομὰ 2.20..} 

περ οἱ 835. δὲ ουχ 27". 
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ὀεώπαξ γίνεται, οἷον γάμος καὶ εἴ τι τοιοῦτον, καὶ εἰ περί φέρει δ᾽ οὐθὲν τὴν ἔξιν ἢ τὸν κατὰ τὴν ἔξζιν σκοπεῖν. δοκεῖ 
τι πᾶσα ἡ πόλις σπουδάζει ἢ οἱ ἐν ἀξιώματι, καὶ περὶ δὲ μεγαλόψυχος εἶναι ὁ μεγάλων αὐτὸν ἀξιῶν ἄξιος ὦν᾽ ὁ 
ξύων δὲ ὑποδοχὰς καὶ ἀποςολας, καὶ δωρεὼς καὶ ἀντιδω- γὰρ μὴ κατ᾽ ἀξίαν αὐτὸ ποιῶν ἠλίθιος, τῶν δὲ κατ᾽ ὠρετὴν 
ριάς" οὐ γὰρ εἰς ἑαυτὸν δαπανηρὸς ὁ μεγαλοκρεπὴς ἀλλ’ ὑδεὶς ἠλίθιος ὑδ᾽ ἀνόητος. μεγαλόψυχος μὲν ἦν ὁ εἰρημώος. 
εἰς τὼ κοινά, τὰ δὲ δῶρα τοῖς ἀναθήμασιν ἔχει τι ὅμοιον. 5 ὁ γὰρ μικρῶν ἄξιος καὶ τότων ἀξιῶν ἑαυτὸν σώφρων, μεγω- 
μεγαλοπρεποῦς δὲ καὶ οἶκον κατασκευάσασθαι πρεπόντως λόψυχιος δ᾽ ἦ" ἐν μεγέθει γὼρ ἡ μεγαλοψυχία, ὥσπερ καὶ 
τῷ πλούτω" κόσμος γάρ τις καὶ οὗτος. καὶ περὶ ταῦτω τὸ κάλλος ἐν μεγάλῳ σώματι, οἱ μικροὶ δ᾽ ὡς εἶδι καὶ σύμυ- 

μᾶλλον δαπανὰν ὅσα πολυχρόνια τῶν ἔργων" κάλλιστα μετροι, καλοὶ δ᾽ ὕ. ὁ δὲ μεγάλων ἑαυτὸν ἀξιῶν ἀνάξιος ὧν 

γὰρ ταῦτα. καὶ ἐν ἑκάςοις τὸ πρέπον" οὐ γὰρ ταὐτὰ ὧρ- χαῦνος" ὁ δὲ μειζόνων ἢ ἄξιος καὶ πᾶς χαῦνος. ὁ δ᾽ ἐλαττόνων 

μέζει θεοῖς καὶ ἀνθρώποις, ἀδ᾽ ἐν ἱερῷ καὶ τάφῳ" καὶ ἐπὶ το ἢ ἄξιος μικρόψυχος, ἐάν τε μεγάλων ἐάν τε μετρίων, ἐάν 
τῶν δαπανημάτων ἕκαςον μέγα ἐν τῷ γένει, καὶ μεγαλο- τε καὶ μικρῶν ἄξιος ὧν ἔτι ἐλαττόνων αὐτὸν ἀξιοῖ, καὶ 

πρεπέστατον μὲν τὸ ἐν μεγάλῳ μέγα, ἐνταῦθα δὲ τὸ ἐν μάλιςα ὧν δόξειεν ὁ μεγάλων ἄξιος" τί γὰρ ἂν ἐποίει, εἰ 
τότοις μέγω. καὶ διαφέρει τὸ ἐν τῷ ἔργῳ μέγα τοῦ ἐν τῷ μὴ τοσότων ἦν ἄξιος; ἔςι δὴ ὁ μεγαλόψυχος τῷ μὲν με- 
δωπανήμωτι" σφαῖρα μὲν γὰρ ἢ λήκυθος ἡ καλλίςη ἔχει γέθει ἄκρος, τῷ δὲ ὡς δεῖ μέσος" τῷ γὰρ κατ᾽ ἀξίαν αὑτὸν 

μεγαλοπρέπειαν παιδικοῦ δώρε, ἡ δὲ τότε τιμὴ μυιρὸν καὶ τις ἀξιοῖ, οἱ δ᾽ ὑπερβάλλεσι καὶ ἐλλείπυσιν. εἰ δὲ δὴ μεγά- 
ἀνελεύθερον. διὰ τῦτό ἐςι τῷ μεγαλοπρεπῆς, ἐν ᾧ ἂν ποίῇ λὼν ἑαντὸν ἀξιοῖ ἄξιος ὦν, καὶ μάλιςι« τῶν μεγίςων, περὶ 
γδει, μεγαλοπρεπῶς ποιεῖν" τὸ γὰρ τοίῶτον ὑκ εὐυπέρβλη- ἕν μώμιςα ἂν εἴη, ἡ δ᾽ ἀξία λέγεται πρὸς τὰ ἐκτὸς ὠγαθά. 
τον, καὶ ἔχον κατ᾽ ὠξίαν τῇ δαπανήματος, τοιίῶτος μὲν ἦν μέγιςον δὲ τῦτ᾽ ἂν θείημεν ὃ τοῖς θεοῖς ἀπονέμομεν, καὶ οὗ 

Οὐ μεγαλονερεπής, ὁ δ᾽ ὑπερβάλλων καὶ βάναυσος τῷ μιάλες᾽ ἐφίενται οἱ ἐν ἀξιώματι, καὶ τὸ ἐπὶ τοῖς καλλίςοις 
ταρὰ τὸ δέον ἀναλίσκειν ὑπερβάλλει, ὥσπερ εἴρηται. ἐν ὦθλον. τοίζτον δ᾽ ἡ τιμή᾽ μέγιστον γὰρ δὴ τῦτο τῶν ἐκτὸς 
γὰρ τοῖς μικροῖς τῶν δαπανημάτων πολλὰ ἀναλίσκει καὶ ἀγαθῶν. περὶ τιμὰς δ καὶ ἀτιμίας ὁ μεγαλόψυχός ἐστὶν 
λεμπρύνετοιι παρὰ μέλος, οἷον ἐρανιστὰς γαμικῶς ἑστιῶν, ὡς δεῖ. καὶ ἄνευ δὲ λόγα φαίνονται οἱ μεγαλόψυχοι περὶ 
καὶ κωμῳδοῖς χορηγῶν ἐν τῇ παρόδῳ πορφύραν εἰσφέρων, τιμὴν εἶναι" τιμῆς γὼρ μάλισθ᾽ οἱ μεγάλοι ἀξιῦσιν ἑαυτές, 
ὥστιρ οἱ Νεγαρεῖς. καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ποιήσει οὐ τοῦ κατ᾽ ἀξίαν δέ, ὁ δὲ μικρόψυχος ἐλλείπει καὶ πρὸς ἑαντὸν 
καλοῦ ἕνεκα, ἀλλὰ τὸν πλοῦτον ἐπιδεικνύμενος, καὶ διὰ 25 καὶ πρὸς τὸ τοῦ μεγαλοψύχε ἀξίωμα. ὁ δὲ χαῦνος πρὸς 
ταῦτα οἰόμενος θαυμάζεσθαι, καὶ οὗ μὲν δεῖ πολλὰ ἀνα- ἑαυτὸν μὲν ὑπερβάλλει, οὐ μὴν τόν γε μεγαλόψυχον. ὁ 
λῶσαι, ὀλέγα δαπανῶν, ἦ δ᾽ ὀλίγα, πολλά. ὁ δὲ μικρο- δὲ μεγαλόψυχος, εἶπερ τῶν μεγίςων ἄξιος, ἄριςος ἂν εἴη" 
πρεπὴς περὶ πάντα ἐλλείψει, καὶ τὰ μέγιςα ἀναλώσας ἐν μείζονος γὰρ ἀεὶ ὁ βελτίων ἄξιος, καὶ μεγίστων ὁ ἄριςος. 
μοαρῷ τὸ καλὸν ὠπολεῖ, καὶ ὅ τι ἄν πο μέλλων, καὶ τὸν ὡς ἀληθῶς ἄρα μεγαλόψυχον δεῖ ἀγαθὸν εἶναι. καὶ 
σκοπῶν πῶς ἀν ἐλάχιςον ἀναλώσαι, καὶ ταῦτ᾽ ὀδυρόμενος, 30 δόξειε δ᾽ ἀν εἶναι μεγαλοψύχαε τὸ ἐν ἑκαάςῃ ἀρετῇ μέγα. 
καὶ πάντ᾽ οἰόμενος μείζω ποιεῖν ἢ δεῖ. εἰσὶ μὲν ὧν αἱ ἕξεις ὑδαμῶς τ᾽ ἀν ἁρμόζοι μεγαλοψύχῳ φεύγειν παρασείσαντι," 
αὗται κακίαι, ὁ μὴν ὀνείδη γ᾽ ἐπιφέρυσι διὰ τὸ μήτε βλα- ὑδ᾽ ἀδικεῖν" τίνος γὰρ ἕνεκα πράξει αἰσχρά, ᾧ ὑθὲν μέγα; 
βεραὶ τῷ πέλας εἶναι μήτε λίαν ἀσχήμονες. καθ᾽ ἕκαςα δ᾽ ἐπισκοποῦντι πάμπαν γελοῖος φαίνοιτ᾽ ὧν ὁ 
1 Ἡδὲ μεγαλοψυχία περὶ μεγάλα μὲν καὶ ἐκ τῷ ὀνό. μεγαλόψυχος μὴ αγαθὸς ὦν. ὑκ εἴη δ᾽ ὧν ὑδὲ τιμῆς ἄξιος 
ματος ἔοικεν εἶναι, περὶ ποῖα δ᾽ ἐςὶ πρῶτον λάβωμεν. δια- 35 φαῦλος ὦν᾽ τῆς ἀρετῆς γὰρ ἄθλον ἡ τιμή, καὶ ὠπονέμεται 

. 2. αὶ πᾶσα ΚΡΟ". ἢ οἱ οτὰ 1475. ἢ 38. καὶ ἀντιδωρεώς τα 05, ἢ ἀ. αὑτὸν 2515. }} 6. οἴκησιν 15. }} 9. ταὐτὰ] τὸ αὐτὸ 21“. "ἢ 
11, ἕχαςον γὰρ μέγα 3,15. ΠΠ καὶ οὐχ 275. 11 14. γὰρ} γὰρ ἡ καλλίςη ΡΟ", ἢ μεγαλοπρέπειαν ἔχει “Κ560. ἢ .16. ἐλεύθερον καὶ διὰ Η7“. 1 
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πτεραχείσαντι ἀδ᾽ ἀδικεῖ 245. 1 32. ὦ γ᾽ ἀἐθὰν Οὐ, 1} 83. γελοῖον τΥ ΚΡ. ΠΠφανοιτ᾽ 525. 11 34. μὴ ἀγαθὸς οἵη ΠΝ". 



4124 ΒΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ Δ. 

τοῖς ὠγαθοῖς, ἔοικε μὲν οὖν ἡ μεγαλοψυχία; οἷον κόσμος φέρειν καὶ οἰόμενοι τῶν ἄλλων ὑπερέχειν ἐκείνων μὲν χκα- 

τις εἶναι τῶν ἀρετῶν" μεῖζες γὰρ αὐτὰς ποιεῖ, καὶ ὁ γίε- ταφρονῦσιν, αὐτοὶ δ᾽ ὅ τι ἂν τύχωσι πραΐττυσιν. μιμοῦνταω 
ται ἄνευ ἐκείνων. διὰ τῦτο χαλεπὸν τῇ ἀληθείᾳ μεγαλό- γὰρ τὸν μεγαλόψυχον οὐχ, ὅμοιοι ὄντες, τῦτο δὲ δρῶσιν ὃ 
Ψψυχον εἶναι" ὁ γὰρ οἷόν τε ἄνευ καλοκἀγαθίας. μάλιςαᾳ οἷς δύνανται" τὼ μὲν ὧν κατ᾽ ὠρετὴν ὁ πράττεσι, καταφρο- 
μὲν οὖν περὶ τιμιὼς καὶ ὠτιμίας ὁ μεγαλόψυχός ἐςι, καὶ 5 νοῦσι δὲ τῶν ἄλλων, ὁ δὲ μεγαλόψυχος δικαίως κατα- 
ἐπὶ μὲν ταῖς μεγάλαις καὶ ὑπὸ τῶν σπουδαίων μετρίως φρονεῖ (δοξάζει γὼρ ἀληθῶς), οἱ δὲ πολλοὶ τυχόντως. ἐκ 

σεται, ὡς τῶν οἰκείων τυγχάνων ἢ καὶ ἐλαττόνων" ὠρο- ἔς δὲ μικροκίνδυνος ἀδὲ φιλοκίνδυνος δι τὸ ὀλίγα τιμῶ, 

τῆς γὰρ παντελῶς ἀκ ἂν γένοιτο ἀξία τιμή᾽ οὐ μὴν ἀλλ᾽ μεγαλοκίνδυνος δέ, καὶ ὅταν κινδυνεύῃ, ἀφειδὴς τῷ βάν ὡς 

ἀποδέξεταί γε τῷ μὴ ἔχειν αὐτὸς μείζω αὐτῷ ὠπονέμειν. οὐκ ἄξιον ὃν πάντως ζῆν. καὶ οἷος εὖ ποιεῖν, εὐεργετόμσος 
τῆς δὲ παρὰ τῶν τυχόντων καὶ ἐπὶ μικροῖς πώμπαν ὀλι- 10 δ᾽ αἰσχύνεται" τὸ μὲν γὰρ ὑπερέχοντος, τὸ δ᾽ ὑπερεχρ- 
γωρήσει" οὐ γὼρ τότων ἄξιος, ὁμοίως δὲ καὶ ἀτιμίας" οὐ. μένα. καὶ ἀντευεργετικὸς πλειόνων" ὅτω γὰρ προσοφλήτα 
γὰρ ἕςαι δικαίως περὶ αὐτόν. μάλιςα μὲν ἵν ἐςώ, ὥσπερ ὁ ὑπάρξας καὶ ἔςαι εὖ πεπονθώς. δοκοῦσι δὲ καὶ μνημο- 
εἴρηται, ὁ μεγαλόψυχος περὶ τιμάς, ὁ μὴν ἀλλὰ καὶ περὶ νεύειν ὃς ἀν ποιήσωσιν εὖ, ὧν δ᾽ ἐν πάθωσην οὗ" ἐλάττων 

πλοῦτον καὶ δυναστείαν καὶ πᾶσαν εὐτυχίαν καὶ ἀτυχίαν γὰρ ὁ παθὼν εὖ τῇ ποιήσαντος, βέλεται δ᾽ ὑπερέχαιν. καὶ 

μετρίως ἕξει, ὅπως ἀν γίνηται, καὶ ὅτ᾽ εὐτυχῶν περιχαρὴς 15 τὰ μὲν ἡδέως ἀκούει, τὰ δ᾽ ὠηδῶς" διὸ καὶ τὴν Θέτιν οὐ 

ἕςαι ὅτ᾽ ἀτυχῶν περίλυπος. ἐδὲ γὰρ περὶ τιμὴν ὅτως ἔχει λέγειν τὰς εὐεργεσίως τῷ Διί" οὐδ᾽ οἱ Λώκωνες πρὸς τοὺς 
ὡς μέγιςον ὄν. αἱ γὰρ δυναστεῖαι καὶ ὁ πλοῦτος διὰ τὴν ᾿Αθηναίως, ἀλλ᾽ ὦ πεπόνθεσαν εὖ. μεγαλοψύχμ δὲ καὶ κὶ 

τιμήν ἐςξιν αἱρετά" οἱ γὸν ἔχοντες αὐτὰ τημᾶσϑαι δι᾿ αὐτῶν μηθενὸς δεᾶγϑαι ἢ μόγις, ὑπηρετεῖν δὲ προθύμως, καὶ πρὸς 
βέλονται., ᾧ δὴ καὶ ἡ τιμὴ μιιρόν ἐςι, τότῳ καὶ τἄλλα. μὲν τοὺς ἐν ἀξιώματι καὶ εὐτυχίαις μέγαν εἶναι, πρὸς ἂὶ 

βδιὸ ὑπερόπται δοκῶσιν εἶναι. δοκεῖ δὲ καὶ τὰ εὐτυχήματα 20 τοὺς μέσους μέτριον" τῶν μὲν γὰρ ὑπερέχοιν χαλεπὸν καὶ 
συμβάλλεσθαι πρὸς μεγαλοψυχίαν. οἱ γὼρ εὐγενεῖς ἀξιίῶν- σεμνόν, τῶν δὲ ῥάδιον, καὶ ἐν ἐκείνοις μὲν σεμνύνεσθαι εὐκ' 
ται τιμῆς καὶ οἱ δυνας εὔοντες ἢ οἱ πλετῆντες" ἐν ὑπεροχὴ ὠγεννές, ἐν δὲ τοῖς ταπεινοῖς φορτικόν, ὥσπερ εἰς τὸς ἀσύε- 
γάρ, τὸ δ᾽ ὠγαθῷ ὑπερέχον πᾶν ἐντιμότερον. διὸ καὶ τὰ νεῖς ἰσχυρίζεσθαι. καὶ εἰς τὰ ἔντεμω μὲ ἰέναι, ἃ οὗ πρω- 
τοιαῦτα μεγαλοψυχοτέρες ποιεῖ" τιμῶνται γὰρ ὑπὸ τινῶν. τεύεσιν ἄλλοι" καὶ ἀργὸν εἶναι καὶ μελλοτὴν ἀλλ᾽ ἢ ὅτου 
κατ᾽ ὠλήθειαν δ᾽ ὁ ὠγαθὸς μόνος τιμητέος" ᾧ δ᾽ ἄμφω 25 τιμὴ μεγάλη ἢ ἔργον, καὶ ὀλίγων μὲν πρακτικόν, μεγάλων 
ὑπάρχει, μᾶλλον ἀξιοῦται τιμῆς. οἱ δ᾽ ἄνευ ἀρετῆς τὰ δὲ καὶ ὀνομαςῶν. ἀναγκαῖον δὲ καὶ φανερόμεσον εἶναι καὶ 
τοιαῦτα ὠγαθὰ ἔχοντες ὅτε δικαίως ἑαυτὸς μεγάλων ἀξίδ- φανερόφιλον" τὸ γὰρ λανθάνειν φοβουμένου. καὶ μέλον 
σιν οὔτε ὀρθῶς μεγαλόψυχοι λέγονται" ἄνευ γὰρ ἀρετῆς τῆς ἀληθείας μᾶλλον ἣ τῆς δόζης, καὶ λέγειν καὶ πρώ 
παντελὺς ὑκ ἔςι ταῦτα. ὑπερόπται δὲ καὶ ὑβρις αἱ καὶ οὗ τεῖν φανερῶς" παρρησιαστὴς γὰρ΄ διὰ τὸ κατα φρονεῖν. δὲ 
τὰ τοιαῦτα ἔχοντες ἀγαθὰ γίγνονται. ἄνευ γὼρ ἀρετῆς οὐ 30 καὶ ὠληθευτικός, πλὴν ὅσα μὴ δὶ εἰρωνείαν" εἴρωνα δὲ 

ῥᾷδιον φέρειν ἐμμελῶς τὼ εὐτυχήμωτα" οὐ δυνώμενοι δὲ πρὸς τοὺς πολλούς. καὶ πρὸς ἄλλον μιὴ δύνασθαι Ὧν 

4. μὲν οτχὴ 2227". 1} κάλλος τι 81. ἢ 12. ἐςι δίκαιος Η5. ἢ 19. δὲ 15. 1 21. εὐγοεῖς καὶ ἀξᾶνται ΤΟΝ, Π 22. οἱ γοιῖ ἢ οἱ 

ΚΟΜπ. 1 23. τὼ οτὰ 7.1γ3. 1 25. τιμητός Α75. }ἢἃ 21. αὐτὸς μεγάλων Ἀ δ, μεγάλων ἑαυτὺς 374. [| 29, οἱ αὐὰ δ. 1] 30. ἀγαθὰ 0), 

κακὼ γ4 1". . 
5. ὃ δὲ] ὁ μὲν γὰρ ΤΆ. ᾿| 7. πυκνοκίνδυνος Η751. 750. 1Π ὑδὲ φιλοκίνδυνος οχα τγ ΧΡ. [Π{ 8. δὲ] γὰρ 75. 1} ἀφειδήσει 51}. 

9. οἷός τ᾽ εὖ 175. ἢ 11. γὼρ] γάρ οἱ Κι᾿. ΠΠ προσωφελήσειεν 275. ἢ 14. τῷ εὖ 2575. ἢ 11. ἐπεπόνθεσαν ΠΝ 5, ἐπεπόνθεισαν 1.}, πιπόν 
θασιν Κα. Ἰ καὶ οπὰ 975. ἢ 18. μόλις ΨὉ. ἢ πρὸς τοὺς μὲν ἀξιώματι 75. ἢ 19. μέγα 5175, ὀταῖδθ0. εἶναι. 21. ἐπ’ ΧΈΟ", μὲν οαι 

215. ἃ 22. ἀσθενεῖς μὴ ἰσχυρίζεσθαι ΠΗ". ἢ 2λ. μελητὴν ΗΠ 1450. 26. καὶ ἀπ φανερόμισον οτὰ Α͂». ᾿Π 217. καὶ μέλλεν ΝΟ), 

ἀμέλει 2113, ἀμελεῖν ΚΑ. ἢ 29. παρρησιαστὴς -- 80. ἀληθευτικός ὃς 1856; παρρησιαστὴς γὰρ διὰ τὸ καταφρονητικὸς εἶναι, καταφρονητοιὸς 

δὲ διὸ παρρησιαστριός σον Ἀὸ οὐσα Οχοηιοηβὶ 60]}. οογρ. ΟΒγ. εἰ Ῥαγιβιθβωβδιθυ9 1852 εἰ 2023 εἰ »9 2113: παρρησικστηεὸς γὰρ διὰ. 
τὸ καταφρονητικὸς εἶναι καὶ ἀληθευτικός ΠΟΥ 2715; παρρησιαστρκιὸς γάρ. διὸ καταφρονητικὸς δέ, διὸ παρρησιαστικὸς καὶ ἀληθευτικός 1886; ταρ- 
ρησιαστικὸς γάρ. διὸ (διὸ καὶ 12,75 οἱ 4417) καταφρονητικός. καταφρονητικὸς δέ, διὸ παρρησιαστικὸς καὶ ἀληθευτικός 2.587} οἱ 1117: κατα» 
φρονητικοῦ γάρ. διὸ παρρησιαστικὸς καὶ ἀληθευτικός ΠΟΥΤ 1855: καταφρονητικὸς γάρ. διὸ καταφρονητικὸς καὶ ἀληθευτικός ΡΥ 75; καταφροῆ- 

τικοῦ γάρ (δὲ 2112, δὲ γὰρ 2024)" διὸ παρρησιαστικός. καὶ (καὶ οπι Οὐ οἱ 2024 εἰ 2114) παρρησιαστικοῦ δέ (γάρ 1855). διὸ καταφρον»- 
τικὸς καὶ (καὶ οτι ΔΈ) ἀληθευτικός ΝΟΣ 1855 2024 211; καταφρονητικοῦ γάρ. παρρησιαστοῦ γάρ. διὸ παρρησιαστικὸς δὲ διὰ τὸ κατ. 

φρονητικὸς εἶναι καὶ ἀληθευτικός ρν ΨΣ, ΠΠ 30. εἴρωνα Ν)Ἐ: σοίοσ! εἰρωνεία. 



ἩΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ Δ. 4128 

ἀλλ᾽ ἢ πρὸς φίλον" δουλικὸν γάρ, διὸ καὶ πάντες οἱ κό- Ἔοικε δὲ καὶ περὶ ταύτην ἐδαι ἀρετή τις, καθέπερ ἐν 10 
λακες θητικοὶ καὶ οἷ ταπεινοὶ κόλακες. οὐδὲ ϑανμαστικός" τοῖς πρώτοις ἐλέχθη, ἢ δύξειεν. ὧν παραπλησίως ἔχειν πρὸς 

οὐδὲν γὰρ μέγα αὐτῷ ἐστίν. οὐδὲ μνησίκακος" οὐ γὰρ τὴν μεγαλοψυχίαν ὥσπερ καὶ ἡ ἐλευθεριότης πρὸς τὴν με- 
μεγαλοψύχου τὸ ἀπομνημονεύειν, ἄλλως τε καὶ κακά, γαλοκχρέκειαν. ἄμφω γὰρ αὗται τῇ μὲν μεγάλνυ ἀφες ἄσι, 
ἀλλὰ. μᾶλλον παρορᾶν.. οὐδ᾽ ἀνθρωκολόγος" ἦτε γὰρ περὶ 5 περὶ δὲ τὰ μέτρια καὶ τὰ μικρὰ διατιθέασιν ἡμᾶς ὡς δεῖς 
αὐτοῦ ἱρεῖ οὗτε περὶ ἑτέρου" οὔτε γὰρ ἵνα ἐπαινῆται μέλει ὥφπερ δ᾽ ἐν λήψει καὶ δύσει χρημάτων μεσότης ἐστὶ καὶ 
στῷ οὔθ᾽ ὅπως οἱ ἄλλοι ψέγωνται, οὐδ᾽ αὖ ἐκαινετικός ὑπερβολή τε καὶ ἔλλεγψις, οὕτω καὶ ἐν τιμῆς ὀρέξει τὸ 
ἐξυ" διόπερ οὐδὲ κακολόγος, οὐδὲ τῶν ἐχθρῶν, εἰ μὴ δϑι' μᾶλλον ἢ δεῖ καὶ ἧττον, καὶ τὸ ὅθεν δεῖ καὶ ὡς δεῖ. τόν τε 
ὕβριν. καὶ περὶ ἀναγκαίων ἢ μικρῶν ἥκιστα ὀλοφυρτι- γὰρ φιλότιμον ψέγομεν ὡς. καὶ μᾶλλον ἢ δεῖ καὶ ὅθεν οὐ 
πὸς καὶ δεητικός" σπυδάζοντος γὼρ ὕτως ἔχειν περὶ ταῦτα. 10 δεῖ τῆς τιμῆς ἐφιέμενον, τόν τε ἀφιλότιμον ὡς ἐδ᾽ ἐπὶ τοῖς 
ναὶ οἷς κεκτῆσθαι μᾶλλον τὼ καλὰ καὶ ἄκαρπα τῶν καλοῖς προαἐρούμενον τιμᾶσθαι. ἔστι δ᾽ ὅτε τὸν φιλότιμον 
παρκίμων καὶ ὠφελίμων" αὐτώρκες γὰρ μᾶλλον. καὶ κξ ἐπαινοῦμεν ὡς ἀνδρώδη καὶ φιλόκαλον, τὸν δὲ ἀφιλότιψιον 
"σις δὲ βραδεῖα τοῦ μεγαλοψύχαε δοκεῖ εἶναι, καὶ φωνὴ ὡς μέτριον καὶ σώφρονα, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς πρῴτοις εἶπο- 
βαρεῖα, καὶ λέξις ςάσιμος" ὦ γὰρ σπευςικὸς ὁ περὶ ὀλίγα μεν. δῆλον δ᾽ ὅτι πλεοναχῶς τῷ φιλοτοιότο λεγομένν, οὐκ 
γπυλίζων, ὑδὲ σύντονος ὁ μηθὲν μέγα οἰόμενος" ἡ δ' ὀξυ- (ὁ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀεὶ φέρομεν τὸν φιλότιμον, ἀλλ᾽ ἐπαινοῦντες 
φωνία καὶ ἡ ταχυτὴς διὰ τότων. τοῦτος μὲν ἦν ὁ μεγα- μὲν ἐπὶ τὸ μᾶλλον ἢ οἱ πολλοί, ψέγοντες δ᾽ ἐπὶ τὸ μᾶλ- 

ϑλάψυχος, ὁ δ᾽ ἐλλείπων μικρόψυχος, ὁ δ᾽ ὑπῳβάλλων λον ἢ δεῖ, ἀνωνύμν δ᾽ ὕσης τῆς μεσότητος, ὡς ἐρήμης ἔοι- 
»αῦνορ. ὁ κακοὶ μὲν ἕν δοκῦσιν εἶναι ἀδ᾽ τοι" ὁ γὼρ κα- κιν ὠμφισβητεῖν τὰ ἄκρα" ἐν οἷς δ᾽ ἐστὶν ὑπερβολὴ καὶ 
ποκοιοί εἰσιν᾽ ἡμαρτημέοι δέ, ὁ μὲν γὰρ μικρόψυχος ἔλλειψις, καὶ τὸ μέσον. ὀρέγονται δὲ τιμῆς καὶ μᾶλλον ἢ 

ἕξις ὧν ὠγαθῶν ἑαυτὸν ἀποστερεῖ ὧν ἄξιός ἐςι, καὶ ἔοικε 20 δεῖ καὶ ἧττον, ἔςι δ᾽ ὅτε καὶ ὡς δεῖ" ἐπαινεῖται γῶν ἡ ἔξις 
κακὸν ἔχειν τι ἐκ τοῦ μὴ ἀξιοῦν ἑαυτὸν τῶν ἀγαθῶν, καὶ αὕτη, μεσότης ὅσα περὶ τιμνὴν ἀνώνυμος. φαίνεται δὲ πρὸς 
ἀγνοεῖν δ᾽ ἑαντόν" ὠρέγετο γὰρ ὧν ὧν ἄξιος ἦν, ὠγαθῶν μὲν τὴν φιλοτιμίαν ἀφιλοτιμία, πρὸς δὲ τὴν ἀφιλοτιμίαν 
γι ὕντων. οὐ μὴν ἠλίθιοί γε οἱ τοίῶτοι δυκῦσιν εἶναι, ἀλλὰ φιλοτιμία, πρὸς ἀμφότερα δὲ ὠμφότερά πως. ἔοικε δὲ τῦτ᾽ 
Μᾶλλον ὀκνηροί. ἡ τοιαύτη δὲ δόξα δοκεῖ καὶ χείρες ποιεῖν" εἶναι καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἀρετάς. ἀντικεῖσθαι δ᾽ ἐνταῦθ᾽ 
ἕωστοι γὰρ ἐφίενται τῶν κατ᾽ ἀξίαν, ἀφίστανται δὲ καὶ 25 οἱ ἄκροι φαίνονται διὰ τὸ μὴ ὠνομάσθαι τὸν μέσον. 
τῶν πρώξεων τῶν καλῶν καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων ὡς ἀνά- Πραότης δ᾽ ἐςὶ μὲν μεσότης περὶ ὀργάς, ἀνωνύμν δ᾽ 11 
ξιοι ὄντες, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἐκτὸς ὠγαθῶν. οἱ δὲ χαῦνοι ὄντος τοῦ μέσον, σχεδὸν δὲ καὶ τῶν ἄκρων, ἐπὶ τὸν μέσον 
ἤλβιοι καὶ ἑαυτὸς ἀγνοῦντες, καὶ ταῦτ᾽ ἐπιφανῶς" ὡς γὰρ τὴν πραότητα φέρομεν, πρὸς τὴν ἔλλειψιν ὠποκλίνουσαν, 
ἄξιοι ὄντες τοῖς ἐντίμοις ἐπιχειροῦσιν, εἶτα ἐξελέγχονται’ ἀνώνυμον οὖσαν. ἡ δ᾽ ὑπερβολὴ ὀργιλότης τις λέγοιτ᾽ ἄν. 

καὶ ἐσθξτι κοσμῦνται καὶ σχήματι καὶ τοῖς τοιούτοις, καὶ 30 τὸ μὲν γὰρ πάθος ἐστὶν ὀργή, τὰ δ᾽ ἐμποιίῶντα πολλὰ καὶ 
βύλμνται τὰ εὐτυχήματα φανερὰ εἶναι αὐτῶν, καὶ λέγυσι διαφέροντα. ὁ μὲν οὖν ἐφ᾽ οἷς δεῖ καὶ οἷς δεῖ ὀργιζόμενος, 
τοὶ αὐτῶν ὡς διὰ τύτων τιμηθησόμενοι: ἀντιτίθεται δὲ τῇῪ ἔτι δὲ καὶ ὡς δεῖ καὶ ὅτε καὶ ὅσον χρόνον, ἐπαινεῖται" 
μεγαλοψυχίῳ ἡ μικροψυχία μᾶλλον τῆς χαυνότητος" καὶ πρᾶος δὴ τος ὧν εἴη, εἴπερ ἡ πραότης ἐπαινεῖται. βάλεται 
γὰρ γίγνεται μᾶλλον καὶ χεῖρόν ἐςιν. ἡ μὲν οὖν μεγαλο- γὰρ ὁ πρᾶος ἀτάραχος εἶναι καὶ μὴ ἄγεσθαι ὑπὸ τῷ πά- 
γψυχία περὶ τιμήν ἐςι μεγάλην, ὥσπερ εἴρηται. 35 θυς, ἀλλ᾽ ὡς ἂν ὁ λόγος τάξη, ὅτω καὶ ἐπὶ τότοις καὶ ἐκὶ 

1. πρὸς οτὰ ΡΟ". { καὶ οἷ 1475. ἢ} 8. οὐ] οὐδὲ 1.5275. Π ἃ. καλὰ 215. } 9. πε μὴ ἀναγκαίων 15. ἢ 1. πευςικός 18. Τ ὁ 
αὐ Χὸ, {|| 16. ἦν οχχ .,15. Π 18. ὁ γὰρ] ὑδὲ γὰρ 572275. 20. ἐςὶν ἄξιος 2.5 }71. ἢ 23. οἱ τοιῶτοι δοκῶσιν] ὅτοι δοκῶσιν Δ᾽, δοκῶσι 
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4126 ᾿ 

τοσῦτον χρόγον χαλεπαύειν. ὡμαρτάνειν δὲ δοκεῖ μᾶλλον 
ἐπὶ τὴν ἔλλερψιν" ὁὶ γὰρ τιμωρητικὸς ὁ πρᾶος, ἀλλὰ μᾶλ- 
λον συγγνωμονικός. ἡ δ᾽ ἔλλενψις, εἶτ᾽ ἀοργησία τίς ἐστιν 
εἶθ᾽ ὅ τι δή ποτε, ψέγεται. οἱ γὰρ μὴ ὀργιζόμενοι ἐφ᾽ οἷς 
δεῖ ἡλίθιοι δοκοῦσιν εἶναι, καὶ οἱ μὴ ὡς δεῖ μηδ᾽ ὅτε μηδ᾽ 

εἷς δεῖ" δοκεῖ γὰρ ὑκ αἰσθάνεσθαι ἐδὲ λυπεῖσθαι, μὴ ὀργι- 
ἵόμενός τε οὐκ εἶναι ἀμυντικός. τὸ δὲ προπηλακιζόμενον 
ἀνέχεσθαι καὶ τοὺς οἰκείους περιορᾶν ἀνδραποδῶδες. ἡ δ᾽ 
ὑπερβολὴ κατὰ πάντα μὲν γίνεται" καὶ γὼρ οἷς οὐ δεῖ, 

ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ Δ. 

ἐπαινῦμεν καὶ πρώος φαμών, καὶ τοὺς χαλεπαίνοντας ἀν- 
δρώδεις ὡς δυναμένες ἄρχειν. ὁ δὴ πόσον καὶ πῶς παρονν 
βαίνων ψειτός, οὐ ῥῴδιον τῷ λόγῳ ὠποδῶναι" ἐν γὼρ τιὰ 
καθ᾽ ἕκαςα καὶ τῇ αἰσθήσει ἡ κρίσις. ἀλλὰ τό γε τοσῦτιν 

5 δῆλον, ὅτι ἡ μὲν μέση ἔξις ἐπαινετή, καθ᾽ ἣν οἷς δεῖ ὑργε 
ζόμεθα καὶ ἐφ᾽ οἷς δεὶ καὶ ὡς δεῖ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, 
αἱ δ᾽ ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις ψεκταί, καὶ ἐπὶ μικρὸν μὲν 
γινόμεναι ἠρέμα, ἐπὶ πλέον δὲ μᾶλλον, ἐπὶ πολι δὲ σφύ- 
δρα. δῆλον ἦν ὅτι τῆς μέσης ἕξεως ἀνθεκτέον. αἱ μὲν εἷν 

καὶ ἐφ᾽ οἷς ὁ δεῖ, καὶ μᾶλλον ἢ δεῖ, καὶ θᾶττον, καὶ πλείω 10 περὶ τὴν ὀργὴν ἕξεις εἰρήσθωσαν. 
, Ἶ ᾽ νὼ. »γῳ ,ὔ » ,,““,ἷἱ . ἡ, ᾽ ν ὰ χρόνον" οὐ μὴν ἀπαντώ γὙε τῷ αὐτῷ ὑπάρχει. οὐ γὰρ ἀν Ἔν δὲ ταῖς ὁμιλίαις καὶ τῷ συζῆν καὶ λόγων καὶ (2 

δύναιτ᾽ εἶναι" τὸ γὰρ κακὸν καὶ ἑαυτὸ ὠπόλλυσι, κἂν ὁλό- πραγμάτων κοινωνεῖν οἱ μὲν ἄρεσκοι δοκῶσιν εἶναι, οἱ πάντα 
,ὕ ᾽ ε ἦ᾿ ᾽ ᾺἉᾳ) ,ὔ « Ν “ 

κλῆρον ἧ, ἀφόρητον γίνεται. οἱ μὲν ἦν ὀργίλοι ταχέως μὲ «ρὸς ἡδονὴν ἐπαινῆντες καὶ ὀθὲν ὠντιτείνοντες, ἀλλ᾽ οὔμοη 
᾽ -“ φ. 2 -"ν -. -. Ὁ 

ὀργίζονται καὶ οἷς οὐ δεῖ καὶ ἐφ᾽ οἷς οὐ δεῖ καὶ μᾶλλον ἢ δεῖν ἄλυποι τοῖς ἐντυγχάνυσιν εἶναι" οἱ δ᾽ ἐξ ἐναντίας τί. 

δεῖ, παύονται δὰ ταχέως" ὃ καὶ βέλτιστον ἔχουσιν. συμν 15 τοις πρὸς πάντα ἀντιτείνοντες καὶ τῷ λυπεῖν ὑδ᾽ ὁτιῶν ρον» 

βαίνει δ᾽ αὐτοὶς τῦτο, ὅτι οὐ κατέχυσι τὴν ὀργὴν ἀλλ᾽ ὠν- 
, -- ,» Ν Ν Π.ῳ. ν» 

ταποδιδόασιν ἡ φανεροί εἰσι διὼ τὴν ὀξύτητα, εἶτ᾽ ἀπο- 
παύονται. ὑπερβολῇ δ᾽ εἰσὶν οἱ ἀκρόχρολοι ὀξεῖς καὶ πρὸς 

πᾶν ἐργίλοι καὶ ἐπὶ παντί" ὅθεν καὶ τὔνομα. οἱ δὲ πικροὶ 

τίζοντες δύσκολοι καὶ δυσέριδες καλῖνται. ὅτι μὲν οὖν αἱ 
εἰρημέναι ὅξεις ψεκταί εἰσιν, οὐκ ἄδηλον, καὶ ὅτι ἡ μέτη 
τούτων ἐπαινετή, καθ᾽ ἣν ἀποδέξεται ἃ δεῖ καὶ ὡς δ, 
ὁμοίως δὲ καὶ δυσχερανεῖ, ὄνομα δ᾽ οὐκ ὠποδέδοται αὐτῇ 

δυσδιάλυτοι, καὶ πολὺν χρόνον ὀργίζονται" κατέχυσι γὼρ Ὦ τι, ἔοικε δὲ μάλιςα φιλίῳ᾽ τοιοῦτος γάρ ἐς ν ὁ κατὰ τὴ 
τὸν θυμόν. παῦλα δὲ γίνεται, ὅταν ἀνταποδιδῷ" ἡ γὰρ 
τιμωρία παύει τῆς ὑργῆς, ἡδονὴν ἀντὶ τῆς λύπης ἐμποῶσα. 
τότε δὲ μὴ γινομῶν τὸ βάρος ἔχωσιν" διὰ γὰρ τὸ μὴ ἐπι- 
φανὲς εἶναι οὐδὲ συμπείθει αὐτὸς ἐδείς, ἐν αὐτῷ δὲ πέψαι 

μέσην ἔξιν οἷον βουλόμεθα λέγειν τὸν ἐπιεικῆ φίλον, τὶ 
στέργειν προσλαβόντα. διαφέρει δὲ τῆς φιλίας, ὅτι ἄνω 

πάθες ἐςὶ καὶ τῷ ςέργειν οἷς ὁμιλεῖ" οὐ γὰρ τῷ φιλῶ κ᾽ 
ἐχθαίρειν ἀποδέχεται ἕκαστα ὡς δεῖ, ἀλλὼ τῷ τοιοῦτος 

τὴν ὀργὴν χρόνε δεῖ. εἰσὶ δ᾽ οἷ τοιῦτοι ἑαυτοῖς ὑχληρότατοι 25 εἶναι. ὁμοίως γὰρ πρὸς ἀγνῶτας καὶ γνωρίμυς καὶ συνήθεις 
καὶ τοῖς μάλιςα φίλοις. χαλεπὸς δὲ λέγομεν τὺς ἐφ᾽ οἷς 
τε μὴ δεῖ χαλεκαίνοντας καὶ μᾶλλον ἥ δεῖ καὶ πλείω 

χρόνον, καὶ μὴ διαλλαττομένες ἄνευ τιμωρίας ἢ κολάσεως. 

τῇ πραύτητι δὲ μᾶλλον τὴν ὑπερβολὴν ἀντιτίθεμεν" καὶ 

καὶ ἀσυνήθεις αὐτὸ ποιήσει, πλὴν καὶ ἐν ἑκάςοις ὡς ἑρμός 
ζει" ἀ γὼρ ὁμοίως προσήκει συνήθων καὶ ὀθνείων φροντίζειν, 
ὑδ᾽ αὖ λυπεῖν. καθόλν μὲν ἦν εἴρηται ὅτι ὡς δεῖ ὁμιλήσει, 
ἀναφέρων δὲ πρὸς τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον στοχάτεται 

γὰρ μᾶλλον γίνεται" ἀνθρωπικώτερον γὰρ τὸ τιμωρεῖσθαι. 30 τῇ μὴ λυπεῖν ἢ συνηδύνειν. ἔοικε μὲν γὰρ περὶ ἡδονὰς καὶ 

καὶ πρὸς τὸ συμβῶν οἱ χαλεκοὶ χείρες. ὃ δὲ καὶ ἐν τοῖς 
πρότερον εἴρηται, καὶ ἐκ τῶν λεγομένων δῆλον" ὁ γὼρ ῥῴ- 
διον διορίσαι τὸ πῶς καὶ τίσι καὶ ἐπὶ ποίοις καὶ πόσον 

᾽ Ν ΄ » Δ" - Ἄς χρόνον ὀργις ἐον, καὶ τὸ μέχρι τίνος ὀρθῶς ποιεῖ τις αὶ ὦμαρ- 

λύπας εἶναι τὰς ἐν ταῖς ὁμιλίαις γινομένας, τότων δ᾽ ὅσαι 
μὲν αὐτῷ ἐςὶ μὴ καλὸν ἢ βλαβερὸν συνηδύνειν, δυσχια- 
νεῖ, καὶ προαιρήσεται λυπεῖν. κἂν τῷ ποῖῶντι δ᾽ ἀσχημο- 
σύνην φέρῃ, καὶ ταύτην μὴ μικράν, ἢ βλάβην, ἡ δ᾽ ἔνα» 

τάνει. ὁ μὲν γὰρ μικρὸν παρεκβαίνων ὁ ψέγεται, οὔτ᾽ ἐπὶ 35 τίωσις μικρὰν λύπην, οὐκ ἀποδέξεται ἀλλὰ δυσχερανεῖ 
» κ2 χ ΐ α΄ ᾽ “ 

τὸ μᾶλλον οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ ἥττον᾽ ἐνίοτε γὰρ τοὺς ἐλλείποντας διαφερόντως δ᾽ ἑμιλήσει τοῖς ἐν ἀξιώμασι καὶ τοῖς τυχῆσι, 

2. πεὶ 1715. 11 3. ἀνοργησία ΠΝ. 11 5. οἱ οπὶ Ὁ. ἢ 10. καὶ ἐφ᾽ οἷς ὦ δῆ οπχ ΑΧ6, || θᾶττον ἢ καὶ Ἀ60. [[ 411. ὑπάρχων Π.} 
43, γύηται Κ᾿, ἢ ὗν οπὶ Οὐ, ἢ 16. ἀποδιδόασιν ΚδΟὁ, 1] 19. παντός 75. ἢ μικροὶ ἈΦ . 1| 20. ὀργίλοι δ, ὀργίλοι Οὐ, |} 34. ἀποὶιδᾶ 

ΜΠ 05. 1} 22. τῆς Ῥοϑὶ ἀντὶ οπὰ 4}. 1 26. τοῖς οπὶ 4415. ἢ δὲ] τε 1.3. 1] 28. 4] καὶ καὶ ΑΝ, ᾿ 80. τὸ] μᾶλλον τὸ ΜΝ}. } 
33. διαχωρῆσαι Η15.}} 834. τὸ οπι ΗΝ. ἢ 85. οὐδ᾽ 4). 11: 86. γὰρ] δὲ καὶ 21). 

2. παρεισβαύνων Κλ, ἢ ἀ. τοιῶτον Ύ ΔΉ ΜΉ ΝΈΟΣ, 1 14. ζῆν 345. 15. ἀντιτυπῦντες ΗΟ ΝΣ, || τὸ 15, } 18, καὶ ὡς δεῖ ὁμοίως δὶ 
οἵὰ Ψλ. ἢ 19. αὐτῇ τι οὐκ ἀποδίδοται 1.5, οὐκ ἀποδίδοται αὐτῇ τι ΗΙΎΚΉΝΆ. 1 20. τοιοῦτον γάρ ἐς! τὸ 315, 1 21. λέγειν οπι 115. 1 

22. ἄνευ τῇ πάθυς ΟΝΈ, 1| 23. τῷ] τὸ 515.} 24. ἐχθαίρειν Κ᾿, ἐχθαίνειν 75: σοιθτὶ ἐχθραύειν. Π τοιοῦτον 7715. ἢ 2.5. συνήϑης καὶ ἀσυνήθες 

1:5. καὶ ἀσυνήθεις οἵα Αὁ. ΠΠ26. αὐτῶ Ν᾽. ἢ καὶ οτχλ .,75. ἢ ἑκάςν 475. 1 ὡς οπχ 225. |}1 30. 1 ἢ μὴ 225. 1} συνήδειν Ἀ22,3. 1} 31. 

εἶναι οἵὰ 1,15. ἢ 34. εἰ δ᾽ ἐναντίωσιν .475, 1 835. ἀλλ᾽ ἃ δυσχερανεῖ 75. 1 86. διαφερόντως διαφόρως δ᾽ Κ΄. 
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καὶ μᾶλλον ἢ ἧττον γνωρίμοις, ὁμοίως δὲ καὶ κατὼ τὼς 
ἄλλας διαφοράς, ἑκάστοις ὠπονέμων τὸ πρέπον, καὶ καθ᾽ 
αὐτὸ μὲν αἱρόμενος τὸ συνηδύνειν, λυπεῖν δ᾽ εὐλαβούμενος, 
τοῖς δ᾽ ἀποβαίνουσιν, ἐὼν ἢ μείζω, συνεπόμενος, λέγω δὲ 

γὰρ ἂν εἴη ταῦτ᾽ ἀρετῆς), ἀλλ᾽ ἐν οἷς μηθενὸς τοιούτα δια- 
φέροντος καὶ ἐν λόγῳ καὶ ἐν βίῳ ἀληθεύει τῷ τὴν ἔξιν 
τοῖτος εἶναι. δόξειε δ᾽ ὧν ὁ τοιοῦτος ἐπιεικὴς εἶναι. ὁ γὰρ 
φιλαλήθης, καὶ ἐν οἷς μὴ διαφέρει ἀληθεύων, ἀληθεύσει 

τῷ καλῷ καὶ τῷ συμφέροντι. καὶ ἡδονῆς δ᾽ ἕνεκα τῆς 5 καὶ ἐν οἷς διαφέρει ἔτι μᾶλλον" ὡς γὰρ αἰσχρὸν τὸ ψεῦ- 
εἰσαῦθις μεγάλης μικρὼ λυπήσει. ὁ μὲν οὖν μέσος τοιῶτός 
ἐξιν, οὐκ ὠνόμαςαι δέ, τῷ δὲ συνηδύνοντος ὁ μὲν τῷ ἡδὺς 

εἶαι ςοχαϊζόμενος μὴ δὶ ὦλλο τι ἄρεσκος, ὁ δ᾽ ὅπως ὠφέ- 
λειά τις αὑτῷ γίγνηται εἰς χρήματα καὶ ὅσα διὼ χρημά- 

δὺς εὐλαβήσεται, ὅ γε καὶ καθ᾽ αὐτὸ ηὐλαβεῖτο" ὁ δὲ τοί- 

τος ἐπαινετός, ἐπὶ τὸ ἔλαττον δὲ μᾶλλον τῷ ἀληθῶς ὠπο- 
κλίνει" ἐμμελέστερον γὰρ φαίνεται διὰ τὸ ἐπαχθεῖς τὰς 
ὑπερβολὼς εἶναι. ὁ δὲ μείζω τῶν ὑπαρχόντων προσποιού- 

των, κόλαξ ὁ δὲ πᾶσι δυσχεραίνων εἴρηται ὅτι δύσκολος 10 μενος μηθενὸς ἕνεκα φαύλῳ μὲν ἔοικεν (οὐ γὰρ ἂν ἔχαιρε 
καὶ δύσερις. ἀντικεῖσθαι δὲ φαίνεται τὼ ἄκρα ἑαυτοῖς διὰ 
Νὰ  «ῃ " Ἁ τὸ ἀνώνυμον εἶναι τὸ μέσον. 

12 Περὶ τὼ αὐτὼ δὲ σχεδόν ἐστι καὶ ἡὶ τῆς ἀλαζονείας. 
μεσότης" ἀνώνυμος δὲ καὶ αὐτή. οὐ χεῖρον δὲ καὶ τὰς 

τῷ ψεύδε), μάταιος δὲ φαίνεται μᾶλλον ἢ κακός, εἰ δ᾽ 
ἕνεκα τινος, ὁ μὲν δόξης ἢ τιμῆς οὐ λίαν ψεκτός, ᾿ὡς ὁ 

ἀλαζών, ὁ δὲ ἀργυρίε, ἢ ὅσα εἰς ἀργύριον, ἀσιχημονέςερος. 
ἐκ ἐν τῇ δυνώμει δ᾽ ἐςὶν ὁ ἀλαζών, ἀλλ᾽ ἐν τῇ προαιρέσει" 

τοιαύτας ἐπελθεῖν" μᾶλλόν τε γὰρ ἀν εἰδείημεν τὼ περὶ τὸ ις κατὼ τὴν ἔξιν γὰρ καὶ τῷ τοιόσδε εἶναι ἀλαζών ἐςιν, ὥσπερ 
ἦδος, καθ᾽ ὥκαςον διελθόντες, καὶ μεσότητας εἶναι τὼς ὠρε- 

τὸς πιςεύσαιμεν ὦν, ἐπὶ πάντων ὕτως ἔχον συνιδόντες. ἐν 

δὴ τῷ συζῆν οἱ μὲν πρὸς ἡδονὴν καὶ λύπην ὁμιλῆντες εἴρην- 
ται, περὶ δὲ τῶν ἀληθευόντων τε καὶ ψευδομένων εἴπωμεν 
ὁμοίως ἐν λόγοις καὶ πράξεσι καὶ τῷ προσποιήματι. δοκεῖ λαθεῖν ἔςι μὴ ὄντα, οἷον μάντιν σοφὸν ἢ ἰατρόν. διὰ τῦτο, 
δὲ ὁ μὲν ἀλαζὼν προσποιητικὸς τῶν ἐνδόξων εἶναι καὶ μὴ 
ὑπαρχόντων. καὶ μειζόνων ̓  ὑπάρχει, ὁ δὲ εἴρων ἀνάπαλιν 
ἀρνεῖσθαι τὼ ὑπάρχοντα ἢ ἐλάττω ποιεῖν, ὁ δὲ μέσος αὐθέ- 
καστός τις ὧν ἀληθευτικὸς καὶ τῷ βίῳ καὶ τῷ λόγῳ, τὰ 

καὶ ψεύστης ὁ μὲν τῷ ψεύδει αὐτῷ χαίρων, ὁ δὲ δόξης 
ὀρεγόμενος ἢ κέρδες. οἱ μὲν ὧν δόξης χάριν ἀλαζονευόμενοι 
τὰ τοιαῦτα προσποίδνται ἐφ᾽ οἷς ἔπαινος ἢ εὐδαιμονισμός, 
οἱ δὲ κέρδος, ὧν καὶ ἀπόλαυσίς ἐς! τοῖς πέλας καὶ ἃ δὶα- 

οἱ πλεῖστοι προσποιοῦνται τὼ τοιαῦτω καὶ ἀλαζονεύονται" 
ἔςι γὰρ ἐν αὐτοῖς τὼ εἰρημένα. οἱ δ᾽ εἴρωνες ἐπὶ τὸ ἔλατ- 
τὸν λέγοντες χαριέςεροι μὲν τὼ ἤθη φύονται" ὑ γὰρ Ἐξ 
δὸς ἕνεκα δοκῶσι λέγειν, ἀλλὰ φεύγοντες τὸ ὀγκηρόν" μώ- 

ὑπάρχοντα, ὁμολογῶν εἶναι περὶ αὑτόν, καὶ ὅτε μείζω ἔτε 25 λιςα δὲ καὶ ἕτοι τὰ ἔνδοξα ὠπαρνῖνται, οἷον καὶ ἄτης 
ἐλάττω. ἔστι δὲ τούτων ἕκαστα καὶ ἕνεκώ τινος ποιεῖν καὶ 

μηθενός. ὥκαστος δ᾽ οἷός ἐστι, τοιαῦτα λέγει καὶ πράττει 
καὶ οὕτω ζῇ, ἐὼν μή τινος ἕνεκα πράττῃ. καθ᾽ αὐτὸ δὲ τὸ 

μὲν ψεῦδος φαῦλον καὶ ψειτόν, τὸ δ᾽ ἀληθὲς καλὸν καὶ 
ἐπαινετόν. ὅτω δὲ καὶ ὁ μὲν ἀληθευτικὸς μέσος ὧν ἐπαινε- 30 μετρίως χρώμενοι τῇ 
τός, οἱ δὲ ψευδόμενοι ὠμφότεροι μὲν ψεκτοί, μᾶλλον δ᾽ ὁ 

ἐποίει. οἱ δὲ καὶ τὼ μικρὼ καὶ τὰ φανερὰ προσποιούμενοι 
ἊΞ ᾽ ’ὔ ΄ .» ι βαυκοπανοῦργοι λέγονται καὶ εὐκαταφρόνητοί εἰσιν. καὶ 

ἐνίοτε ἀλαζονεία, φαίνεται, οἷον ἡ τῶν Λακώνων ἐσθής" καὶ ᾿ 

γὰρ ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ λίαν ἔλλειψις ἀλαζονικόν. οἱ δὲ 
; τῇ εἰρωνείᾳ καὶ περὶ τὰ μὴ λίαν ἐμποδὼν 

καὶ φανερὰ εἰρωνευόμενοι χαρίεντες φαίνονται. ἀντικεῖσθαι 
ὠλαζών. περὶ ἑκατέρα δ᾽ εἴπωμεν, πρότερον δὲ περὶ τῷ ὠλη- δ᾽ ὁ ἀλαζὼν φαίνεται τῷ ἀληθευτικῷ" χείρων γάρ. 
θευτικῷ. ὁ γὰρ περὶ τῇ ἐν ταῖς ὁμολογίαις ἀληθεύοντος λέ- Οὔσης δὲ καὶ ἀναπαύσεως ἐν τῷ βίῳ, καὶ ἐν ταύτῃ 14 
γομεν, οὐδ᾽ ὅσα εἰς ἀδικίαν ἢ δικαιοσύνην συντείνει (ἄλλης διαγωγὴς μετὰ παιδιᾶς, δοκεῖ καὶ ἐνταῦθα εἶναι ὁμιλία 

4. 3] ἢ καὶ 115. ἢ τὰς οι 175. ἢ ἀ. μείζων ΧΑ, ἢ δὴ 25. ΠΠ 6. μεγάλης οτἱ ΧΡ. ΠὙΤ.. συνήδοντος 75. 11 8. τι ἄλλο Π“ΚῊΝ: 
05, αὶ τις ὠφέλεια ΡΟΣ, ἢ 13. ταῦτα 75. } 14. καὶ οτλ 775. 1 αὕτη 1575. 1 15. ὧν οπὶ 75. 1 16. ἕκαςα 1570. } 18. δὲ 
ΜΠ, 19. εἴποιμω 1. ἃ 21. δὲ 2515. ἢ 26. ἕκαστος Κι: "27. πράττει καὶ λέγει Ζό {ΜΗ 1} 28. ἑαυτὸ ΗΝ, 30. δὲ οτὰ ΚΞ. ἢ 
32. τὸ οτὐά 150, 

4. φέροντα 575. ] 2. τάξιν 275. ἢ 3. ἐπιεικὴς εἶναι ὁ τοιοῦτος 7", 1 ἀ, διαφέρηι ΚΡ. 1] ἀληθεύων --- 5. διαφέρει ογὰ ΠΑΝ, ᾿ὶ 5. 
6] οὗ Ζ5275.. ἢ κέρδις Μ75,.}:Ψ: 6. καὶ οτὰ 7ν. 11 αὑτὸν ΚΈ, ἑαυτὸν ΗΝ», 1 εὐλαβεῖτο 1,5, εὐλαβεῖται ρν ΨΠ. 1 12. ὃ ροδὶ ὡς ογα 
ΜΗ} 15. τὸ ΚΡ, ἢ ποιὸς Μ4ΜΜηΟ5. ἢ ἐἶναι οτχ Η“. 19. ὧν καὶ] ἢ δι’ ὧν καὶ 175, ὧν ἢ δεῖ ΨἈΈι 1 ἀ] δι᾽ ἃ ΜΙ ΜῈ, οτα Κι. ἢ 
διαδλεῖν 1.3. 1} 20. μάντιν σοφὸν ἰατρὸν ΑΓ, μάττιν ἢ ἰατρόν σοφόν ΟΣ, ἰατρὸν ἢ μάντη σοφόν ὯΝ". [1 διὰ τῦτο οτα ΑΨ). 1 24. τὰ τοιαῦτα} 
ταῦτα ἈΡΟΡ. [ 23. λέγοντες οἷὰ 75. Π 24. ὀχληρόν ΚΑ. ἢ 26. καὶ ροβὶ δὲ οπὶ Α), |Π τὰ αἰϊεγυσα οπὶ ΑἄδΟ, {φανερὰ μὴ 
Ξροσπχοιούμενοι ΗΠ Ν,. ᾿ὶ 27. καυκοπανεῦργοι ΟΣ, βλακοπανοῦργοι οοἵτ Ν Ὁ, βαναυσοπανοῦργοι 87᾽. ἢ] εὐκαταφρονητότεροι ΚδΟΣ, 1} 81, φαΐ. 
νιται καὶ ἀντρειῖσθαι ἈΡΟἉ. 1] 33. καὶ ροϑὶ δὲ οτὰ 775. ὲ ἐν ταύτῃ ογαὰ 275. ἢ} 84. παιδείας Ψϑ, ἢ ὁμιλία τις ἦναι 127, 

; {8} 



1128 ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ Δ. 

τις ἐμμελής, καὶ οἷα δεῖ λέγειν καὶ ὥς, ὁμοίως δὲ καὶ ὧν οὐθὲν ὧν εἴποι ὁ χαρίεις, ἔνια δ᾽ οὐδ᾽ ἀν ἀκύσαι. ὁ δ' 
ὠκύειν. διοίσει δὲ καὶ τὸ ἐν τοιύτοις λέγειν ἢ τοιότων ἀκύεν. ἄγριος εἰς τὼς τοιαύτας ὁμιλίας ἀχρεῖος" οὐθὲν γὰρ συμ- 
δῆλον δ᾽ ὡς καὶ περὶ ταῦτ᾽ ἐςὶν ὑπερβολή τε καὶ ἔλλεψψις βαλλόμενος πᾶσι δυσχεραίνει. δοκεῖ δὲ ἡ ἀνάπαυσις καὶ 
τὸ μέσυ. οἱ μὲν ἵν τῷ γελοίῳ ὑπερβάλλοντες βωμολόχοι ἡ παιδιὰ ἐν τῷ βίῳ εἶναι ἀναγκαῖον. τρεῖς οὖν αἱ εἰρημέ. 
δοκῦσιν εἶναι καὶ φορτικοί, γλιχόμενοι πάντως τῇ γελοίου, 5 ναι ἐν τῷ βίῳ μεσότητες, εἰσὶ δὲ πᾶσαι περὶ λόγων τινῶν 
καὶ μᾶλλον ςοχαζόμενοι τοῦ γέλωτα ποιῆσαι ἢ τῷ λέγειν καὶ πράξεων κοινωνίαν. διαφέρουσι δ᾽ ὅτι ἡ μὲν περὶ ἀλή: 
εὐσχήμονα καὶ μὴ λυπεῖν τὸν σκωπτόμενον" οἱ δὲ μήτ᾽ θειάν ἐστιν, αἱ δὲ περὶ τὸ ἡδύ. τῶν δὲ περὶ τὴν ἡδονὴν 

αὐτοὶ ὧν εἰπόντες μηθὲν γελοῖον τοῖς τε λέγουσι δυσχεραί. ἡ μὲν ἐν ταῖς παιδιαῖς, ἡ δ᾽ ἐν ταῖς κατὰ τὸν ἄλλον βίον 
νοντες ἄγριοι καὶ σκληροὶ δοκοῦσιν εἶναι. οἱ δ᾽ ἐμμελῶς ὁμιλίαις. 
παΐζοντες εὐτράπελοι προσαγορεύονται, οἷον εὔτροποι" τοῦ 10 Περὶ δὲ αἰδοῦς ὥς τινος ἀρετῆς οὐ προσύκει λέγεν" (5 
γὰρ ἤθους αἱ τοιαῦται δοκοῦσι κινήσεις εἶναι, ὥσπερ δὲ τὰ πάθει γὰρ μᾶλλον ἔοικεν ἢ ἔξει. ὁρίζεται γοῦν φόβος τις 
σώματα ἐκ τῶν κινήσεων κρίνεται, οὕτω καὶ τὰ ἤθη. ἐπι- ἀδοξίας, ὠποτελεῖται δὲ τῷ περὶ τὰ δεινὰ φόβῳ παραπλή- 
πολαζοντος δὲ τοῦ γελοίου, καὶ τῶν πλείςων χαιρόντων τῇ σιον" ἐρυθραίνονται γὰρ οἱ αἰσχυνόμενοι, οἱ δὲ τὸν θάνατιν 
παιδιᾷ καὶ τῷ σκώπτειν μᾶλλον ἢ δεῖ, καὶ οἱ βωμολόχοι φοβούμενοι ὠχριῶσιν. σωματικὼ δὴ φαίνεταί πως ἐδαι 
εὐτράπελοι προσαγορεύονται ὡς χαρίεντες. ὅτι δὲ διαφέ- 15 ὠμφότερα, ὅπερ δυκεῖ πάθους μᾶλλον ἢ ἕξεως εἶναι. οὐ 
ρῦσι, καὶ οὐ μικρόν, ἐκ τῶν εἰρημένων δῆλον. τῇ μέσῃ δ᾽ πάσῃ δ᾽ ἡλικίᾳ τὸ πάθος ἁρμόζει, ἀλλὰ τῇ νέᾳ" οἰόμεθα 

ἕξει οἰκεῖον καὶ ἡ ἐπιδεξιότης ἐστίν" τοῦ δ᾽ ἐπιδεξίου ἐστὶ 
τοιαῦτα λέγειν καὶ ἀκούειν οἷα τῷ ἐπιεικεῖ καὶ ἐλευθερίῳ 
ς- ΄ ᾿« ᾿ς » ͵ὔ » ὡρμόττει" ἔςξι γάρ τινα πρέποντα τῷ τοιότῳ λέγειν ἐν παι- 

γὰρ δεῖν τοὺς τηλικότος αἰδήμονας εἶναι διὰ τὸ πάθει ζῶ- 
ν ε , .ν»ν ἰδὲ “ ὲ ,, σό χαὶ 

τας πολλὰ ἁμαρτάνειν, ὑπὸ τῆς αἰδοῦς δὲ κωλύεσθαι. 

ἐπαινοῦμεν τῶν μὲν νέων τοὺς αἰδήμονας, πρεσβύτερον δ᾽ 
διᾶς μέρει καὶ ὠκύειν, καὶ ἡ τοῦ ἐλευθερίᾳ παιδιὰ διαφέρει 20 ἀδεὶς ἂν ἐπαινέσειεν ὅτι αἰσιχυντηλός᾽ ὀθὲν γὰρ οἰόμεθα διῶ 

τῆς τοῦ ἀνδραποδώδες, καὶ αὖ τῷ πεπαιδευμέώνε καὶ ἀπαι- 

. δεύτου. ἴδοι δ᾽ ὧν τις καὶ ἐκ τῶν κωμῳδιῶν τῶν παλαιῶν 
καὶ τῶν καινῶν' τοῖς μὲν γὰρ ἣν γελοῖον ἡ αἰσχρολογία, 
τοῖς δὲ μᾶλλον ἡ ὑπόνοια" διαφέρει δ᾽ οὐ μικρὸν ταῦτα 

αὐτὸν πράττειν ἐφ᾽ οἷς ἐξὶν αἰσχύνη. ὁδὲ γὰρ ἐπιερῶς ἐὺ 
ἡ αἰσχύνη, εἴπερ γίγνεται ἐπὶ τοῖς φαύλοις" οὐ γὰρ πρό" 
κτέον τὼ τοιαῦτα. εἰ δ᾽ ἐςὶ τὰ μὲν κατ᾽ ἀλήθειαν αἰσχρὰ 
τὰ δὲ κατὰ δύξαν, οὐθὲν διαφέρει" ὑδέτερα γὰρ πρακτέα, 

4 
πρὸς εὐσχημοσύνην. πότερον οὖν τὸν εὖ σκώπτοντα ὁρις ἔον 25 ὥς᾽ οὐκ αἰσχυντέον. φαύλου δὲ καὶ τὸ εἶναι τοιοῦτον οἱ 

“ ὰ ᾿ Ν » ΄ 
τῷ λέγειν ἃ πρέχει ἐλευθερίῳ, ἢ τῷ μὴ λυπεῖν τὸν ἀκόοντα, 

ΓῚ -“ γ γ. 
ἡ καὶ τέρπειν; ἢ καὶ τό γε τοιῦτον ἀόριςον; ἄλλο γὰρ ἄλλῳ 

, ) εΝ 7 »" Ὶ ᾽ ΄ ἂς Ἂς ν μισητόν τε καὶ ἡδύ. τοιαῦτα δὲ καὶ ἀκούσεται" ἃ γὰρ 
ὑπομένει ἀκύων, ταῦτα καὶ ποιεῖν δοκεῖ, ὁ δὴ πᾶν ποιήσει" 

πράττειν τι τῶν αἰσχρῶν. τὸ δ᾽ ὕτως ἔχειν ὥς᾽ εἰ πράζεέ 
τι τῶν τοιούτων αἰσχύνεσθαι, καὶ διὰ τοῦτ᾽ οἴεσθαι ἐπιενᾶ 
εἶναι, ὥτοπον" ἐπὶ τοῖς ἑκουσίοις γὰρ ἡ αἰδώς, ἑκὼν δὲ ὁ 
ἐπιεικὴς ὑδέποτε πράξει τὰ φαῦλα. εἴη δ᾽ ἂν ἡ αἰδὼς ἢ 

τὸ γὰρ σκῶμμα λοιδόρημά τί ἐστιν, οἱ δὲ νομοθέται ἔνια 30 ὑποθέσεως ἐπιεικές" εἰ γὰρ πράξαι, αἰσ;χύνοιτ᾽ ἄν" ἐκ ἕξι 
λοιδορεῖν κωλύνσιν" ἔδει δ᾽ ἴσως καὶ σκώπτειν. ὁ δὴ χαρίεις 
καὶ ἐλευθέριος ὕτως ἔξει, οἷον νόμος ὧν ἑαυτῷ. τοίξτος μὲν 

οὖν ὁ μέσος ἐςίν, εἴτ᾽ ἐπιδέξιος εἴτ᾽ εὐτράπελος λέγεται. ὁ 

δὲ βωμολόχος ἥττων ἐςὶ τῷ γελοίν, καὶ ὅτε ἑαυτῷ ὅτε τῶν 

“" ᾿ εν» ον. ᾿ 
δὲ τῦτο περὶ τὼς ἀρετάς. εἰ δ᾽ ἡ ἀναισχυντία, φαῦλον καὶ ' τος 
τὸ μὴ αἰδεῖσθαι τὰ αἰσχρὼ πράττειν, οὐθὲν μᾶλλον τὸ 
τοιαῦτα πράττοντα αἰσχύνεσθαι ἐπιεικές. οὐκ ἔς: δ᾽ δ᾽ ἡ 
» ΄ Η ΄ ᾿ ΄ὔ ΄. δὲ ΄, δὲ ὶ 
ἐγκράτεια, ἀρετή, ἀλλά τις μικτῆ" δειχθήσεται δὲ τε 

ἄλλων ὠπεχόμενος, εἰ γέλωτα ποιήσει, καὶ τοιαῦτα λέγων 35 αὐτῆς ἐν τοῖς ὕςερον. νῦν δὲ περὶ δικαιοσύνης εἴπωμεν. 

ῷ. τῷ ΗΝ. ΠΠ τοσύτοις 7775, τύτοις 15. ΠΠ τότων ΟΣ, [[ 3. δ᾽ οπι 1475. ἵ καὶ Ῥοβὲ ὡς οτὰ 2275. ἢ 8. εἰπόντες ἂν 1.527. Τ᾿ 9. 
ἄγροικοι 1Χ 5. ΠΠ 14. κινήσεις δοκοῦσιν Ζ)}, ἢ 12. κρίνονται 175. 1} 14. καὶ Θῃῖ6 οἱ οπι 75, ἢ 16. καὶ οτὰ 22. ΠΠ ἰΧ] καὶ ἐν ΚΡ! 
11. ἰστὶ ογτὰ 5. 1 18. ἐλευθέρῳ ΗΠ51,575..} 419. λέγειν τῶ τοώτω Ὁ". ἢ 20. ἐλευθέρα ΠΎΚΊΝ, ἢ 21. αὖ τῇῇῦ αἱ τῷ 15, τὸ ΝΟ), 
οτι 5 ΚΡ. || 26. ἃ πρέπε] μὴ ἀπρεπῆ Κ᾿, μὴ ἃ πρέπει Ησ. ἢ] Ἐλευϑέρω 1.525. } 27. καὶ οτα 1.5. ἢ λείπειν Ησ. Π ἄλλω γὰρ ἄλλ 
ἮΝ», {| 28. γε ΝΡ. 1} ἀκούεται ΚιὉ, ΠΠ 29. τοιαῦτα 779. }} ἡ γὰρ πᾶν ποιῆσαι Η76.Ν". ΠΠ 32. ἐλεύθερος Π721."1..}} 84.. ἧττον ἩἨΜΜ:1 

τῶν οπὶ 7478. 0ᾷἘξΖΞΜ35. ἄλλων --- καὶ οπὶ Ν᾿, ἢ εἰς 145. ΠΠ ταῦτα Κ". 
4. ὧν Ῥοϑὲ εἴποι ΗΚΌΝΣ, οπὰ 15. ΠΠ οὐδ᾽ οτὰ 145. 1} 3. δυσχερανεῖ 475, ᾿ δὲ καὶ ἡ ΗΝ . ἢ ἃ. ἀναγκαία ΗΚ. ἴ πᾶς 

μὲν οὖν 215. 1 6. ἀληθείας Η5. ἢ 8. ἡ δ᾽ ἐν ταῖς] αἱ δὲ Χ’. 11. οὖν ΚΟ. ἢ 12. ἀποτελεῖταί τε Οὐ, καὶ ἀποτελεῖται Χϑ, ᾿ 143. 

ρυϑαύνονται ΚΟΝ". ᾿ 11. πάθος Η’. ἢ} 19. πρεσβύτερος ΗΠ5. 1 20. γὰρ] δὲ 2275. Π 22. ἧπερ 275, } 24. γὰρ] δὲ ΗΝ". 11 .26. ὑπ 

πρᾶξαι ΚΟΝ', ὥς᾽ εἰ πρᾶξαι 75. ἢ 28. ὁ οπι 275. 1} 80. γὰρ οπι ΨΞ, ἢ πράξοι 275, πράξει 7503. ἢ} 381. εἰ δ᾽ 41 ἡ δὲ 445. 1 88. 
οὐθέν γε μᾶλλον ΗΝ, ἢ τὸν ΚΎΖ,5. 33. ταῦτα 1.5}, τὰ τοιαῦτα 5. 1 ὑδ᾽ οἵα 42". 1 35. ἐν τοῖς οἵα 775. 
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. Ε. ἃ ἄδικον τὸ παράνομον καὶ τὸ ἄνισον. ἐπεὶ δὲ καὶ πλεο- 
νέκτης ὃ ἄδικος, περὶ τἀγαθὰ, ἔσται, οὐ πάντα, ἀλλὰ περὶ 

Περὶ δὲ δικαιοσύνης καὶ ὠδικίας σκεπτέον, περὶ ποίας ὅσα εὐτυχία καὶ ἀτυχία, ἃ ἐστὶ μὲν ὡπλῶς ἀεὶ ἀγαθά, 

τε τυγχάνεσιν οὖσαι πράξεις, καὶ ποία μεσότης ἐςὶν ἡ δι- τινὶ δ᾽ ὑκ ἀεί. οἱ δ᾽ ἄνθρωποι ταῦτα εὔχονται καὶ διώκυσιν" 
καιοσύνη, καὶ τὸ δίκαιον τίνων μέσον. ἡ δὲ σκέψις ἡμῖν 5 δεῖ δ᾽ ὕ, ἀλλ᾽ εὔχεσθαι μὲν τὰ ἁπλῶς ὠγαθὰ καὶ αὑτοῖς 

ἔξω κατὰ τὴν αὐτὴν μέθοδον τοῖς προειρημένοις. ὁρῶμεν δὴ ἀγαθὰ εἶναι, αἱρεῖσθαι δὲ τὰ αὑτοῖς ἀγαθά. ὁ δ᾽ ἄδικος 
τάντας τὴν τοιαύτην ἕξιν βουλομένους λέγειν δικαιοσύγην,.. οὐκ ἀεὶ τὸ πλέον αἱρεῖται, ἀλλὰ καὶ τὸ ἔλαττον ἐπὶ τῶν 

ἀφ᾽ ἧς πρακτικοὶ τῶν δικαίων εἰσὶ καὶ ἀφ᾽ ἧς δικαιοπρα- ἁπλῶς κακῶν" ἀλλ᾽ ὅτι δοκεῖ καὶ τὸ μεῖον κακὸν ὠγαθόν 
γοῦσι καὶ βούλονται τὰ δίκαια" τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ πὼς εἶναι, τοῦ δ᾽ ὠγαθοῦ ἐξὶν ἡ ἡ πλεονεξία, διὼ τῦτο δυκεῖ 
τοὶ ἀδικίας, ἀφ᾽ ἧς ἀδικῶσι καὶ βόλονται τὼ ἄδικα. διὸ 10 πλεονέκτης εἶναι, ἔστι δ᾽ ἄνισος" τοῦτο γὰρ περιέχει καὶ 
καὶ ἡμῖν πρῶτον ὡς ἐν τύπω ὑποκείσθω ταῦτα. οὐδὲ γὰρ κοινόν. ἐπεὶ δ᾽ ὁ παράνομος ἄδικος ἣν ὁ δὲ νόμιμος δίκαιος, 3 
τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον ἐπί τε τῶν ἐπιςημῶν καὶ δυνάμεων. δῆλον ὅτι πάντα τὰ νόμιμά ἐστί πως δίκαια" τά τε γὰρ 
καὶ ἐπὶ τῶν ἔξεων. δύναμις μὲν γὼρ καὶ ἐπιστήμη δοκεῖ ὡρισμένα ὑπὸ τὴς νομοθετικῆς νόμιμά ἐςι, καὶ ἕκαςον τό- 

“-.᾿ 3 7 ε ν 4Ὦ » ες 2) , -»“ 3ἅ ᾽ὔ 
τῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ εἰναι, ἕξις δ᾽ καὶ ἐναντία, τῶν ἐναντίων 
ῃ 

Ἁ τὰ ὑγιεινὰ μόνον" λέγομεν γὼρ ὑγιεινῶς βαδίζειν, ὅταν 
βαδίζῃ ὡς ὧν ὁ ὑγιαίνων. πολλάκις μὲν ἔν γνωρίζεται ἡ 
ἐναντία ἔξις ὠπὸ τῆς ἐναντίας, πολλάκις δὲ αἱ ἕξεις ἀπὸ 
τῶν ὑποκειμένων" ἐάν τε γὰρ ἡ εὐεζίω ἦ φανερά, καὶ ἡ 

των δίκαιον εἶαι φαμών. οἱ δὲ νόμοι ἀγορεύυσι περὶ ἁπάν- 
,΄ ΄ Ω , οὖ, οἷον ἀπὸ τῆς ὑγιείας οὐ πράττεται τὼ ἐναντία, ὠλλὰ 15 των, στοχαζόμενοι ἢ τοῦ κοινῇ συμφέροντος πᾶσιν ἢ τοῖς 

ἀρίςοις ἢ τοῖς κυρίοις, κατ᾽ ἀρετὴν ἢ κατ᾽ ἄλλον τινὰ τρό- 
πον τοιστον" ὥςε ἕνα μὲν τρόπον δίκαια λέγομεν τὰ ποιη- 
τικὰὼ καὶ φυλακτικὼ τῆς εὐδαιμονίας καὶ τῶν μορίων αὐτῆς 
-" Ψ“, » ἃ ν, » » τῇ πολιτικῇ κοινωνίᾳ. προστάττει δ᾽ ὁ νόμος καὶ τὼ τῷ ἀν- 

καχεξία φανερὰ γίνεται, καὶ ἐκ τῶν εὐεκτικῶν ἡ εὐεξία 20 δρείου ἔργα͵ ποιεῖν, οἷον μὴ λείπειν τὴν τάξιν μηδὲ φεύγειν 
καὶ ἐκ ταύτης τὰ εὐεκτικά. εἰ γάρ ἐξιν ἡ εὐεξία πυκνότης, 
σαρκός, ἀνάγκη καὶ τὴν καχεξίαν εἶναι μανότητα σαρκὸς 
καὶ τὸ εὐεκτικὸν τὸ ποιητικὸν πυκνότητος ἐν σαρκί. ἀκολε- 
θεῖ δ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἐὰν θάτερα πλεοναχῶς λέγηται, 

μηδὲ ῥίπτειν τὼ ὅπλα, καὶ τὼ τῇ σώφρονος, οἷον μὴ μοι- 
Χχεύειν μηδ᾽ ὑβρίζειν, καὶ τὰ τοῦ πράου, οἷον μὴ τύπτειν 
μηδὲ κακηγορεῖν, ὁμοίως δὲ καὶ κατὼ τὼς ἄλλας ἀρετὰς 
καὶ μοχθηρίας τὼ μὲν κελεύων τὰ δ᾽ ἀπαγορεύων, ὀρθῶς 

καὶ θάτερα, πλεοναχῶς λέγεσθαι, οἷον εἶ τὸ δίκαιον, καὶ τὸ 25 μὲν ὁ κείμενος ὀρθῶς, χεῖρον δ᾽ ὁ ὠπεσχεδιασμένος. αὕτη μ' ρ 
δάδικον. ἔοικε δὲ πλεοναχῶς λέγεσθαι ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ 
ἀὰδκία, ἀλλα διὰ τὸ σύνεγγυς εἶναι τὴν ὁμωνυμίαν αὐτῶν 
λανθάνει καὶ οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τῶν πόρρω δήλη μᾶλλον" ἡ 
γὰρ διαφορὰ πολλὴ ἡ κατὼ τὴν ἰδέαν, οἷον ὅτι καλεῖται 

μὲν ὄν ἡ δικαιοσύνη ἀρετὴ μέν ἐςι τελεία, ἀλλ᾽ ὑχ ἁπλῶς 
ἀλλὰ πρὸς ἕτερον. καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις κρατίστη. τῶν 

ἀρετῶν εἶναι δυκεῖ ἡ δικαιοσύνη, καὶ οὔθ᾽ ἕσπερος οὔθ᾽ ἑῷος 

ὅτω θαυμας ὅς" καὶ παροιμιαζόμενοί φαμεν “ἐν δὲ δικαιο- 
χλεὶς ὁμωνύμως ἥ τε ὑπὸ τὸν αὐχένα τῶν ζῴων καὶ ἧ τὼς 3. σύνῃ συλλήβδην πᾶσ᾽ ἀρετὴ ἔνι καὶ τελεία μάλις α ἀρετή, 
δύρας κλείουσιν. εἰλήφθω δὴ ὁ ἄδικος ποσαχῶς λέγεται. 

δυκεῖ δὲ ὅ τε παράνομος ἄδικος εἶναι καὶ ὁ πλεονέκτης καὶ 
ὁ ἄνισος, ὥστε δῆλον ὅτι καὶ ὁ δίκαιος ἔσται ὅ τε νόμιμος 
καὶ ὁ ἴσος. τὸ μὲν δίκαιον ὦρα τὸ νόμιμον καὶ τὸ ἴσον, τὸ 

ὅτι τῆς τελείας ὠρετὴς χρῆσίς ἐστιν. τελεία δ᾽ ἐστίν, ὅτι ὁ 
ἔχων αὐτὴν καὶ πρὸς ἕτερον δύναται τῇ ἀρετῇ χρῆσθαι, 
ἀλλ᾽ οὐ μόνον καθ᾽ αὑτόν" πολλοὶ γὰρ ἐν μὲν τοῖς οἰκείοις 
τῇ ὠρετῇ δύνανται χρῆσθαι, ἐν δὲ τοῖς πρὸς ἕτερον ὠδυνα- 

6. ἰξὶν 314, 1 9. τὸν -- 10. ἄδικα οτχ ΧΈ. ἢ 11. οὔτε ΧΈ, οὐ 175. 1}} 12. καὶ τῶν δυνάμεων ΗΝ. Π 15. ἀπὸ -- πράττεται] ἡ 
αὐτὴ εἶνκι 175..}ξΡΠ 16. γὰρ τὸ ὑγιενῶς 75, 17. ὁ οτὰ 175. 11 21. καὶ -- εὐεκτικά οτὰ 175. 1} 22. σαρκὲς μανότητα 2". Ι 23. τὸ 

Ροβὲ εὐεκτικὸν οτὴ .,75, ἢ 25. ἄδικον καὶ ἡ ἀδικία ΚΚΈ, δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον καὶ ἡ ἀδικία 1.8. 1 26. ἀδικία καὶ ἡ δικαιοσύνη Ι͂». ἢ 28. 

λανθάνειν 275. 

οὰ 1.5. 

Ι 29. ἡ οπὰ 125. ῃ| 30. κλεῖς ΑΖ. ἢ ὁμώνυμος ΚΡ. || 32. τε ΝῚ, [[|33.. ὁ ἄνισος] ἄδικος ΚΡ, Π} 84. ὃ οχα ΧΆ. ἢ μὲν 
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τῦσιν. καὶ διὰ τῦτο εὖ δυκεῖ ἔχειν τὸ τῷ Βίαντος, ὅτι ἀρχὴ 
ἄνδρα δείξει" πρὸς ἕτερον γὰρ καὶ ἐν κοινωνίῳ ἤδη ὁ ἄρχων. 
διὰ δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο καὶ ἀλλότριον ὠγαθὸν δοκεῖ εἶναι ἡ 
δικαιοσύνη μόνη τῶν ὠρετῶν, ὅτι πρὸς ἕτερόν ἐστιν" ἄλλῳ 

ΒΘΙΚΩ͂Ν ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΩΝ Ε. 

τῷ αὐτῷ γένει" ἄμφω γὰρ ἐν τῷ πρὸς ἕτερον ἔχρυσι τὴν 
δύναμιν, ὠλλ᾽ ἡ μὲν περὶ τιμὴν ἢ χρήματα ἣ σωτηρίαν, ἢ 
εἴ τινι ἔχοιμεν ἑνὶ ὀνόματι περιλαβεῖν ταῦτα πώντα, καὶ 
δ᾽ ἡδονὴν τὴν ἀπὸ τῷ κέρδες, ἡ δὲ περὶ ἄπαντα περὶ ὅσα ὁ 

γὼρ τὰ συμφέροντα πράττει, ἥ ἄρχοντι ἢ κοινωνῷ. κάκι- 5 σπυδαῖος. 
ςος μὲν ἵν ὁ καὶ πρὸς αὑτὸν καὶ πρὸς τὸς φίλες χρώμενος Ὅτι μὲν ἕν εἰσὶ δικαιοσύναι πλεΐες, καὶ ὅτι ἔστι τις 8 
τῇ μοχθηρίᾳ, ἄριςος δ᾽ οὐχ, ὁ πρὸς αὑτὸν τῇ ἀρετῇ ἀλλὰ καὶ ἑτέρα παρὰ τὴν ὅλην ἀρετήν, δῆλον τίς δὲ καὶ ὁποία 

πρὸς ἕτερον" τῦτο γὰρ ἔργον χαλεπόν. αὕτη μὲν ἕν ἡ δι- τις, ληπτέον. διώριςαι δὴ τὸ ἄδικον τό τε παράνομον καὶ 
καιοσύνη ἃ μέρος ὠρετῆς ἀλλ᾽ ὅλη ὠρετή ἐςὶν, ἀδ᾽ ἡ ἐναν- τὸ ἄνισον, τὸ δὴ δίκαιον τό τε νόμιμον καὶ τὸ ἴσον. κατὰ 
τία ἀδικία μέρος κακίας ἀλλ᾽ ὅλη κακία. τί δὲ διαφέρει τὸ μὲν ὄν τὸ παρανομον ἡ πρότερον εἰρημένη ὠδὶκία ἐς ἦν. ἐτὰ 
ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ δικαιοσύνη αὕτη, δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων" δὲ τὸ ἄνισον καὶ τὸ πλέον οὐ ταὐτὸν ἀλλ᾽ ἕτερον ὡς μέρος 

ἔστι μὲν γὰρ ἡ αὐτή, τὸ δ᾽ εἶναι οὐ τὸ αὐτό, ἀλλ᾽ ἣ μὲν πρὸς ὅλον (τὸ μὲν γὰρ πλέον ἅπαν ἄνισον, τὸ δ᾽ ἄτισον 
πρὸς ἕτερον, δικαιοσύνη, ἧἣ δὲ τοιώδε ἕξις, ἁπλῶς ἀρετή. οὐ πᾶν πλέον), καὶ τὸ ἄδικον καὶ ἡ ἀδικία, οὐ ταὐτὼ ἀλλ᾽ 

Ζητοῦμεν δέ γε τὴν ἐν μέρει ἀρετῆς δικαιοσύνην" ἔςι ἕτερα ἐκείνων, τὰ μὲν ὡς μέρη τὰ δ᾽ ὡς ὅλα" μέρος γὰρ 
γάρ τις, ὡς φαμέν. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ ἀδικίας τῆς κατὰ 15 αὕτη ἡ ἀδικία τῆς ὅλης ἀδικίας, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ δικαιο- 
μέρος. σημεῖον δ᾽ ὅτι ἔστιν" κατὰ μὲν γὰρ τὰς ἄλλας σύνη τῆς δικαιοσύνης. ὥςε καὶ περὶ τῆς ἐν μέρει δικαιοσύ- 
μοχθηρίας ὁ ἐνεργῶν ἀδικεῖ μέν, πλεονεκτεῖ δ᾽ ὑδέν, οἷον ὁ νῆς καὶ περὶ τῆς ἐν μέρει ἀδικίας λεκτέον, καὶ τῷ δικαίν 
ῥίψας τὴν ὠσπίδα διὰ δειλίαν ἢ κακῶς εἰπὼν διὰ χαλεπό- καὶ τῷ ὠδίκου ὡσαύτως. ἡ μὲν ἕν κατὰ τὴν ὅλην ἀρετὴν 
τῆτὰ ἢ οὐ βοηθήσας χρήμασι δι᾽ ὠνελευθερίαν" ὅταν δὲ τεταγμώη δικαιοσύνη καὶ ἀδικία, ἡ μὲν τῆς ὅλης ἀρετῆς 
πλεονεκτῇ, πολλάκις κατ᾽ ὑδεμίαν τῶν τοιότων, ὠλλὼ μὴν 20 ἦσα χρῆσις πρὸς ἄλλον, ἡ δὲ τῆς κακίας, ἀφείσθω. καὶ 

ὑδὲ κατὰ πάσας, κατὰ πονηρίαν δέ γε τινά (ψέγομεν γάρ) τὸ δίκαιον δὲ καὶ τὸ ἄδικον τὸ κατὰ ταύτας φανερὸν ὡς 
καὶ κατ᾽ ἀδικίαν: ἔστιν ἄρα γε ἄλλη τις ἀδικία ὡς μέρος διοριςέον" σχεδὸν γὰρ τὰ πολλὼ τῶν νομίμων τὰ ἀπὸ τῆς 
τῆς ὅλης, καὶ ἄδικόν τι ἐν μέρει τοῦ ὅλου ἀδίκα τῇ παρὰ ὅλης ἀρετῆς πραττόμενα ἐστιν" καθ᾽ ἑκώστην γαρ ἀρπὺ 
τὸν νόμον. ἔτι εἰ ὁ μὲν τοῦ κερδαίνειν ἕνεκα μοιχεύει καὶ προς άττει ζῆν καὶ καθ᾽ ἑκάςην μοχθηρίαν κωλύει ὁ νόμος. 
προσλαμβάνων, ὁ δὲ προς θεὶς καὶ ζημιόμενος δὺ᾽ ἐπιθυμίαν, 25 τὰ δὲ ποιητικὰ τὴς ὅλοις ἀρετῆς ἐςὶ τῶν νομίμων ὅσα νιν» 
τος μὲν ἀκόλαστος δόξειεν ἂν εἶναι. μῶλλον ἢ πλεονέκτης, 

ἐκεῖνος δ᾽ ἄδικος, ἀκόλαστος δ᾽ οὖ" δῆλον ἄρα ὅτι διὰ τὸ 

κερδαίνειν. ἔτι περὶ μὲν τάλλα πάντα ἀδικήματα γίνεται 

μοθέτηται περὶ παιδείαν τὴν πρὸς τὸ κοινόν. περὶ δὲ τὴς 
» ΔΨ 77 ν ἃ « “ΣΝ, » “ 

καθ᾽ ἕκαστον παιδείας, καθ᾿ ἣν ὡπλῶς ὠνὴρ ὠγαθός ἐστι, 

πότερον τῆς πολιτικῆς ἐςὶν ἢ ἑτέρας, ὕςερον δὶοριςέον" οὐ 

’ μῚ ρίαν ἀλλ᾽ ἢ ἐπ᾽ ἀδικίαν. ὥστε φανερὸν ὅτι ἔστι τις ὠδικία 

ἡ ἐπαναφορὰὼ ἐπί τινα μοχθηρίαν ἀεί, οἷον εἰ ἐμοίχευσεν, 

ἐπ᾿ ἀκολασίαν, εἰ ἐγκατέλιπε τὸν παρας ἄτην, ἐπὶ δειλίαν, 30 τῆς δὲ κατὰ μέρος δικαιοσύνης καὶ τῇ κατ᾽ αὐτὴν δικαίον 

εἰ ἐπάταξεν, ἐπ᾽ ὀργήν" εἰ δ᾽ ἐκέρδανεν, ἐπ᾿ ὑδεμίαν μοχθη- ἂν μέν ἐςῖν εἶδος τὸ ἐν ταῖς διανομαῖς τιμῆς ἢ χρημάτων 
ἢ τῶν ἄλλων ὅσα μερις ὦ τοῖς κοινωνῦσι τῆς πολιτείας (Ὁ 
τότοις γὰρ. ἔςι καὶ ἄνισον ἔχειν καὶ ἴσον ἕτερον ἑτέρου), . 

-“ ’ 

γὰρ ἴσως ταὐτὸν ἀνδρί τ᾽ ὠγαθῷ εἶναι καὶ πολίτῃ ταντί. 

παρὰ τὴν ὅλην ἄλλη ἐν μέρει, συνώνυμος, ὅτι ὁ ὁρισμὸς ἐν 

4. ἀρχὰ ΠΟΎΣ ΜΗΝ 5, 1] 2. τὸν ἄνδρα ΠΎΝΈ05. ἢΠ 3. τὸ αὐτὸ δὲ 2475. Π ἀ.. ὅτι καὶ πρὸς ΗΝ. ΠΠ 5. κοινῶ ΗΝ, ἵ 6. τῶς 

δηῖο τὸς οπλ 276. ΠΠ 7. ἀλλ᾽ ὁ ΟΝ. ἢῚ 9, ἀλλὰ καὶ ὅλη 27), Π 40. ἀδικία] κακία ΚΞ, ΠΠ 14. αὐτὴ ΚΈ, ὁπ! Ὁ. ἢ 12. ἢ] ἡ Κ᾿ 
ΜΗ. 1 13. ἡ δικαιοσύνη ΚΎΣΈΝΟ. ἡ 4ἀ, γε οτὰ 15. Π 15. δὲ οἦὰ 25. Π χε] πρὶ τῆς ΟΡ. ἢ] τῆς οπλ 275. 11 417. ὁ οτὰ Κρ, ἡ 
οπὶ ῖΡ. "ἡ 18. ἢ ὁ κακῶς 503. 1} 20. ἀλλὰ μὴν ἀλλ᾽ ὑδὲ 271, 1 24. ψεγομένην, οΠπλΐθ8ο0 γὼρ, 75, 11 22. ἄρα γε] γὼρ ΚΡ. τε 

ἄλλη 7505. 1} μέρος τι τῆς 55 }4405,.}} 24. τι] ὅτι ΚΈ, ἔτι δὲ Οὐ, 1} 25. προσλαμβάνει 2.519, προσλαμβάνοι Ο, || 26. ὄξει ὼ 
μᾶλλον εἶναι Οὐ, μᾶλλον δύξει εἶναι δ. 1] 80. ἐγκατέλειπε 75. 1} 831. εἰ δ᾽ ἐπάταξεν ΑΖ Ν", ἢ 838. ὁ οπι 42. 

ἢ 2, ἢ χρήματα] καὶ χρήματα Ο, ἢ καὶ χρήματα 1.5}. 1} ἢ σωτηρίαν] καὶ σωτηρίαν 475, ἢ} ἀ. τὸ οτχὰ Οὐ, ἢ περὶ πάντα ΚΡ, σαὶ 

115,., 6. εἰσὶν αἱ δικαιοσύναι ΚΡ. 1} ὅτι οἱ 7. καὶ δῃϊα ἑτέρα οπὶ Οὐ. ἢ 8. δὲ ΚΡΔ, 11 τε οἵα 175. ἢἢ 9. τὸ δὲ --- ἴσον οπὶ Α͂". 1 
10. μὲν ἕν οἵα 6. {Π 11. πλέον] παράνομον πλέον ΚΡ. ΠΟ 12. πρὸς] καὶ πρὸς ΚΡ. || τὸ μὲν γὰρ πλέον] τὸ μὲν γὰρ ἄνισον ἅπαν παράνομον, τὶ 

δὲ παράνομον οὐχ, ὦπαν ἄνισον, καὶ (ὡσαύτως δὲ καὶ Ο3) τὸ πλέον 5720. 1) 13. οὐχ ἅπαν 15. ἢ 14. γὰρ] δ᾽ 27. } 16. ὥςε τιὰ 1 
Ο", ὡς πεὶ Κ᾿, 17. πεὶ οτὰ ΟἍ. Π 18. τῷ οπὶ Ὁ, {[ 21. δὲ οπι 275.} αὐτὰς 1.5, πάντας 175. 1} 22. τὰ] τι 47, |} τὼ οὶ Με 1 

23. προςαττόμενα Κὸ, ποοταττόμενα ταᾶγρο Οὐ. | 80, κατὰ ταύτην δικαίου ΚΡ, δικαίσυ τοῦ κατ᾽ αὐτὴν 2.5. 
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ἂὲ τὸ ἐν τοῖς συναλλάγμασι διορθωτικόν. τούτου δὲ μέρη 
δίο᾽ τῶν γὼρ συναλλαγμάτων τὰ μὲν ἑκύσιώ ἐττι τὼ δ᾽ 
ἀχύσια, ἐκύσια μὲν τὼ τοιώδε οἷον πρᾶσις, ὠνή, δανεισμός, 
ἐγγύη, χρῆσις, παρακαταθήχη, μίσθωσις" ἑκόσια δὲ λέ- 
γιται, ὅτι ἡ ἀρχὴ τῶν συναλλαγμάτων τέτων ἑκόσιος. τῶν ς 
δ᾽ ἀκουσίων τὼ μὲν λωθραῖα, οἷον κλοπή, μοιχεία, φαρ- 
μακεία, προωγωγεία,, δουλαπατία, δολοφονία, ψευδομαρ- 
τυρία, τὰ δὲ βίαια, οἷον αἰκία, δεσμός, θάνατος, ὡρπαγή, 

ὑχήρωσις, κακηγορία, προπηλακισμός. ἐπεὶ δ᾽ ὅ τ᾽ ἄδικος 
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ται καὶ δὶς λέγει, οἷον ὡς ἡ τοῦ α πρὸς τὴν τῷ β, οὕτως 

καὶ αὶ τῷ βὶ πρὸς τὴν τῷ γ. δὲς ἣν ἡὶ τῷ 8 εἴρηται" ὥς᾽ ἐὼν 

ἡ τοῦ β τεθῇ δίς, τέτταρω ἔςαι τὰ ἀνάλογα. ἔστι δὲ καὶ 

τὸ δίκαιον ἐν τέτταρσιν ἐλαχίστοις, καὶ ὁ λόγος ὁ αὐτός" 
διήρηνται γὰρ ὁμοίως, οἷς τε καὶ ὥ. ἔςαι ὦρα ὡς ὁ α ὅρος 
πρὸς τὸν β, ὕτως ὁ Ὑ πρὸς τὸν δι, καὶ ἐναλλὰξ ἄρα, ὡς ὁ 

ὦ πρὸς τὸν Ὑ, ὁ β πρὸς τὸν δ. ὥστε καὶ τὸ ὅλον πρὸς τὸ 
ὅλον" ὅπερ ἡ νομὴ συνδυάζει" κἀν ἕτως συντεθῇ, δικαίως 
συνδυάζει. ἡ ἄρα τῷ ὦ ὅρου τῷ Ὑ καὶ ἡ τῷ βὶ τῷ ὃ σύ-Ἶ 

ἄνισος καὶ τὸ ἄδικον ἄνισον, δῆλον ὅτι καὶ μέσον τί ἐςι τῷ το ζευξις τὸ ἐν διανομῇ δίκαιόν ἐστι, καὶ μέσον τὸ δίκαιον 
ἀνίσου. τῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ ἴσον" ἐν ὁποίᾳ γὰρ πράξει ἐςὶ τὸ 
τλέο καὶ τὸ ἔλαττον, ἐςὶ καὶ τὸ ἴσον. εἰ ὃν τὸ ἄδικον ἄνι- 

σον, τὸ δίκαιον ἴσον" ὅπερ καὶ ἄνευ λόγου δοκεῖ πᾶσιν. 

ἐπεὶ δὲ τὸ ἴσον μέτον, τὸ δίκαιον μέσον τι ἂν εἴη. ἔς! δὲ 

τῦτ᾽ ἐςὶ τὰ παρὰ τὸ ἀνάλογον" τὸ γὰρ ἀνάλογον μέσον, τὸ 
δὲ δίκαιον ἀνάλογον. καλοῦσι δὲ τὴν τοιαύτην ἀναλογίαν 

γεωμετρικὴν οἱ μαθηματικοί. ἐν γὰρ τῇ γεωμετρικῇ συμ- 
βαίνει καὶ τὸ ὅλον πρὸς τὸ ὅλον ὅπερ ἑκάτερον πρὸς ἑκώ- 

τὸ ἴσον ἐν ἐλαχίςοις δυσίν" ἀνάγκη τοίνυν τὸ δίκαιον μέ- ι5 τερον. ἔςι δ᾽ ἀ συνεχὴς αὕτη ἡ ἀναλογία" ὑ γὰρ γίνεταω 
σον τε καὶ ἴσον εἶναι [καὶ πρός τῇ καὶ τισίν, καὶ ἢ μὲν μέ- 
σιν, τινῶν (ταῦτα δ᾽ ἐστὶ πλεῖον καὶ ἔλαττον), ἢ δ᾽ ἴσον 

’ὔ Υ ἐστί͵ δυοῖν, ἢ δὲ δίκαιον, τισίν. ἀνάγκη ἄρα τὸ δίκαιον 

ὃ ἰλαχίζοις εἶναι τέτταρσιν" οἷς τε γὰρ δίκαιον τυγχάνει 

εἷς ἀριθμῷ ὅρος, ᾧ καὶ ὅ. τὸ μὲν ἕν δίκαιον τῦτο τὸ ἀνά- 
λογον, τὸ δ᾽ ἄδικον τὸ παρὼ τὸ ἀνάλογον. γίνεται ἄρα τὸ 
μὲν πλέον τὸ δὲ ἔλαττον. ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων συμ- 
βαίνει" ὁ μὲν γὰρ ἀδικῶν πλέον ἔχει, ὁ δ᾽ ἀδικούμενος 

ὗν δύο ἐςΐ, καὶ ἐν οἷς τὰ πράγματα, δύο. καὶ ἡ ᾿ αὐτὴ Ὁ ἔλαττον τῇ ἀγα. ἐπὶ δὲ τὸ κακῇ ἀνάπαλιν" ἐν ὠγαθοῦ 
ἕξαι ἰσότης, οἷς καὶ ἐν οἷς" ὡς γὰρ ἐκεῖνα ἔχει τὼ ἐν οἷς, 
ἴτω κἀκεῖνα ἔχει" εἰ γὰρ μὴ ἴσοι, ἀκ ἴσα ἕξουσιν, ἀλλ᾽ 
» ὦ ε , ν» ΄ Γ΄ μι ΝΥ, ὑτεῦθεν αἱ μάχαι καὶ τὰ ἐγκλήματα, ὅταν ἢ ἴσοι μὴ ἴσα 
ἢ μὴ ἴσοι ἴσα ἔχωσι καὶ νέμωνται. ἔτι ἐκ τῷ κατ᾽ ἀξίαν 
τῦτο δῆλον" τὸ γὰρ δίκαιον ἐν ταῖς διανομαῖς ὁμολογῶσι Ὡς 
τάντες κατ᾽ ἀξίαν τινὰ δεῖν εἶναι, τὴν μώντοι ἀξίαν ᾧ τὴν 
αὐτὴν λέγουσι πάντες ὑπάρχειν, ὠλλ᾽ οἱ μὲν δημοκρατικοὶ 
ἐλευθερίαν, οἱ δ᾽ ὀλιγαρχικοὶ πλῦτον, οἱ δ᾽ εὐγένειαν, οἱ δ᾽ 
ἀριστοκρατικοὶ ὠρετήν. ἔςιν ἄρα τὸ δίκαιον ἀνάλογόν τι. 

γὼρ λόγῳ. γίνεται τὸ ἔλαττον κακὸν πρὸς τὸ ὸ μεῖζον κακόν" 
ἔς, γὰρ τὸ ἔλαττον κακὸν μᾶλλον αἱρετὸν τῇ μείζρνος, τὸ 
δ᾽ αἱρετὸν ἀγαθόν, καὶ τὸ μᾶλλον μεῖζον. τὸ μὲν οὖν ἣν 
εἶδος τῷ δικαίου τῦτ᾽ ἐς ν. 

Τὸ δὲ λοιπὸν ἐν τὸ δὶορθωτικόν, ὃ γίνεται ἐν τοῖς συ- 
ναλλάγμασι καὶ τοῖς ἑκυσίοις καὶ τοῖς ἀκουσίοις. τῶτο δὲ 
τὸ δίκαιον ἄλλο εἶδος ἔχει τὰ προτέρα. τὸ μὲν γὰρ διανε-. 
μητικὸν δίκαιον τῶν κοινῶν ὠεὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἐστὶ 

τὴν εἰρημένην" καὶ γὼρ ἀπὸ χρημάτων κοινῶν ἐὰν γίγνηται 
τὸ γὰρ ἀνάλογον ἡ μόνον ἐςὶ μοναδικῷ ἀριθμᾷ ἴδιον, ἀλλ᾽ 30 ἡ διανομή, ἔσται κατὰ τὸν λόγον τὸν αὐτὸν ὅνπερ ἔχουσι 
ὅλως ἀριθμδ" ἡ γὼρ ἀναλογία ἰσότης ἐστὶ λόγων, καὶ ἐν πρὸς ἄλληλα τὼ εἰσενεχθῶτα" καὶ τὸ ἄδικον τὸ ᾿ἀντρκεί- 
τέτταρσιν ἐλαχίστοις. ἡ μὲν ἦν διηρημένη ὅτι ἐν τέτταρσι, μενον τῷ δικαίῳ τότῳ παρὰ τὸ ἀνάλογόν ἐστιν. τὸ δ᾽ ἐν 
ὅλον. ἀλλὰ καὶ ἡ συνεχής" τῷ γὰρ ἑνὶ ὡς δυσὶ χρῇ- τοῖς συναλλάγμασι δίκαιον ἐςὶ μὲν ἴσον τι, καὶ τὸ ἄδι- 

1. μέρη εἰσὶ δύο 1,5, δύο μέρη Α7. 1} 2. ἀδικημάτων ΚΑ͵ΙΡ οἱ τὺ 1.5. ἢ 38. μὲν γὰρ τὰ 2}. 1] 7. προαγωγία Ψ 21}, ἢ δολοπατία 

Κι, Π| 9. κατηγορίᾳ Ο". || 18. ὅπερ -- πᾶσιν οτχ 25. ] 14. μέσον καὶ τὸ 175. 1} ἄν ἀηῖθ τι Αδ, οαὰ Οὁ. ἢ 16. καὶ πρός τι οπὶ ΤΡ, 
καὶ τισί ογἵχ «2.5. καὶ τισι καὶ πρός τι Οὐ, ἢ 417. πλέον 1,5. 1 18. ἐστί οἵὰ Χ6. ΠΠ 21. ἔςαι οὐχ 05. || τὰ ἐν οἷς οτχ ΑΨ), 11 22. 

δ ἄησοι Οδ, 1 23. ἢ οὶ 2515. ἢ μὴ ἴσα ἴσοι Ἀπ. 1 24. αὶ μὴ ἴσοι ἴσα οτὰ 1.575. 1} ροβὲ νέμωνται 1.5 καὶ οἱ μὴ ἴσοι ἴσα. ἢ ἔςι 
δ᾽ ΜΡ Δ 25. τομαῖς ΑΖΗ, [26. ἕἶναι δεν 75. 1 217. ὑπάρχει] κατ' ἀξίαν τινὰ δεῖν εὐαι; Ὁ, οἵὰ Ο, 1] 831. ἧ τε γὼρ 427505. 

λέγου ΚΡΟἉ, 11 33. χρήσεται 1.5ΜΠΊ’. 

ἅ. ὡς οπὰ 176. 1 α -- βὶ εἴ 2. β -- 1] πρώτου --- δεντέρον --- δευτέρου -τ τρίτου ΚΈ. εἰ ρεπάθ 5, 6, 7, 9. ἢ 4. οὕτως ο,ὰ 
ΜῈ} 2. ἰὼν τὸ δεύτερον δὲς τεθὴ ΚΧ». Ἱ 3. τίσσαρώ ἔςι 75. } 5. διήιρηται ΚΑΙ605. Ἱ ἔςαι οπι Ὁ. 1} 6. καὶ -- Τ. δ οὔὰ 45. { 
8. χἂν -- 9. συνδυάζει οτὰ 425. ἢ 11. τοῦτ᾽ -- 12. δίκαιον ογὰ 75. ἢ 11. τῦ] τὸ ΑΆ7. 5. 1 τὸ μὲν γὰρ Οὐ, ᾿Πὀ 13. μαθητικοί 1.8. ἢ 
14, τὸ ροβὲ πρὸς οτὰ 7,25. }} 15. αὐτὴ Κ’. ῃ 16. ὁ ὅρος Οὐ. ἢ ᾧ ογὰ Ὧν ΧΡ. [Π| τὸ ροβὶ τῦῶτο οσαὰ 2. ἢ 17. τῷ μὲν πλέον τῶ “Μι.1 

18 εἰ 19. πλεῖον Οὐ, 1 20. κακῶ τὸ ἀνάπαλιν Οὐ, 1] 24. γίνεται καὶ τὸ 2275. } 25. συναλλάγμασι καὶ τοῖς ἀκουσίοις καὶ τοῖς ἔκνσίοις 
: συιλλώγμασι τοῖς ἑχυσίοις τε καὶ ἀκουσίοις Μ75. 27. πρότερον Α". ἢ γὰρ οτὰ 415. Π 28. δύκριον οχα Ὁ, [[ 29. γόητα 2.5.1 30. 

τὸν ροεῖ κατὰ οἵα 22), ἢ} 81. εἰς ἄλληλα προσενεχθέντα ΧΟ , 1] 82. τέτω τὸ παρὰ τὸ ΧΟ". 
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κὸν ἄνισον, ἀλλ᾽ ὁ κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἐκείνην ἀλλὰ κατὰ δέ, ἑνὶ ἀν μόνον ὑπερεῖχεν. τῷ μέσε ἄρα ἑνί, καὶ τὸ μέσον, 

τὴν, ἀριθμητικήν. οὐθὲν γὰρ διαφέρει, εἰ ἐπιεικὴς φαῦλον ἀφ᾽ ὦ ἀφῃρέθη, ἑνί, τούτῳ ἄρα γνωριοῦμεν τί τε ἀφελεὺ 
ἀπεςέρησεν ἢ φαῦλος ἐπιεικῆ, ὑδ᾽ εἰ ἐμοίχευσεν ἐπιεικὴς ἃ δεῖ ὠπὸ τοῦ πλέον ἔχοντος, καὶ τί προσθεῖναι τῷ ἔλαττον 

φαῦλος" ὠλλὰ πρὸς τὸ βλάβυς τὴν διαφορὼν μόνον βλέ- ἔχοντι" ᾧ μὲν γὰρ τὸ μέσον ὑπερέχει, τῆτο προσθεῖναι δὲ 

χει ὁ νόμος, καὶ χρῆται ὡς ἴσοις, εἰ ὁ μὲν ἀδικεῖ ὁ δ᾽ ἀδι» 5 τῷ ἔλαττον ἔχοντι, ᾧ δ᾽ ὑπερέχεται, ὠφελεῖν ἀπὸ τῇ με 

κεῖται, καὶ εἰ ἔβλαψεν ὁ δὲ βέβλαπται. ὥστε τὸ ἄδικον γίςε. ἴσαι αἱ ἐφ᾽ ὧν ΑΑ ΒΒ ΓΓ' ὠλλήλαις᾽ ἀπὸ τῆς ΛΑ 

τῶτο ἄνισον ὃν ἰσάζειν πειρῶται ὁ δικαςής" καὶ γὰρ ὅταν ὠφῃρήσθω τὸ ΑΕ, καὶ προσκείσθω τῇ ΓΙΤ' τὸ ἐφ᾽ ὧν ΤΔ, 
ὁ μὲν πληγὴ ὁ δὲ πατάξῃ, ἢ καὶ κτείνῃ ὁ δ᾽ ἀποθάνῃ, διή- ὥςε ὕλη ἡ ΔΙΓ' τῆς ἘΑ ὑπερέχει τῷ ΓΔ καὶ τῷ ΓΖ' τὰς 

ρῆται τὸ πάθος καὶ ἡ πρῶξις εἰς ἄνισα" ἀλλὰ πειρῶται τῇ ἄρα ΒΒ τῷ ΓΔ, ἔςι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν τῦτι" 
Ὠυμίῳ ἰσάζειν, ἀφαιρῶν τῷ κέρδες. λέγεται γὰρ ὡς ὡπλῶς 10 ἀνῃρᾶντο γὰρ ἄν, εἰ μὴ ἐποίει τὸ ποιοῦν καὶ ὅσον καὶ οἷο, 
εἰπεῖν. ἐπὶ τοῖς τοιότοις, κἀν εἰ μή τισιν οἰκεῖον ὄνομα εἴη, καὶ τὸ πάσχον ἔπασχε τῦτο καὶ τοσῶτον καὶ τοίστον. ἐδ 

τὸ κέρδος, οἷον τῷ πατάξαντι, καὶ ἡ ζημία τῷ παθόντι’ λυθε δὲ τὰ ὀνόματα ταῦτα, ἥ τε ζημία καὶ τὸ κέρδος, ἃ 
ἀλλ᾽ ὅταν γε μετρηθῇ τὸ πάθος, καλεῖται τὸ μὲν ζημία τῆς ἑκυσίς ἀλλαγῆς᾽ τὸ μὲν γὰρ πλέον ἔχειν ἢ τὰ ἑανή 
τὸ δὲ κέρδος. ὥστε τῷ μὲν πλείονος καὶ ἐλάττονος τὸ ἴσον κερδαίνειν λέγεται, τὸ δ᾽ ἔλαττον τῶν ἐξ ὠρχῇς ζημᾶτθαι, 
μέσον, τὸ δὲ κέρδος καὶ ἡ ζημία τὸ μὲν πλέον τὸ δ᾽ ἔλατ- 15 οἷον ἐν τῷ ὠνεῖσθαι καὶ πωλεῖν καὶ ἐν ὅσοις ἄλλοις. ἄδειαν 
τὸν ἐναντίως, τὸ μὲν τῷ ὠγαθὲ πλέον τῷ κακῷ δ᾽ ἔλαττον ἔδωκεν ὁ νόμος. ὅταν δὲ μήτε πλέον μήτ᾽ ἔλαττον ἀλλ᾽ 
κέρδος, τὸ δ᾽ ἐναντίον ζημία" ὧν ἦν μέσον τὸ ἴσον, ὃ λέ- αὐτὰ δι᾽ αὑτῶν γένηται, τὰ αὐτῶν φασὶν ἔχειν καὶ οὗτι 

γομεν εἶναι δίκαιον" ὥςε τὸ ἐπανορθωτικὸν δίκαιον ὧν εἴη ζημσθαι ὅτε κερδαίνειν" ὥς ε κέρδυς τινὸς καὶ Ἰημίας μέ 
τὸ μέσον ζυμίας καὶ κέρδες. διὸ καὶ ὅταν ὠμφισβητῶσιν, σον τὸ δῥιαιόν ἐςι τῶν παρὰ τὸ ἑκέσιον, τὸ ἶσον ἔχεν καὶ 
ἐπὶ τὸν δικαςὴν καταφεύγεσιν" τὸ δ᾽ ἐπὶ τὸν δικαςὴν ἰέναι 2) πρότερον καὶ ὕςερον. 
ἰέναι ἐςὶν ἐπὶ τὸ δίκαιον" ὁ γὰρ δικαςὴς βύλεται εἶναι οἷον Δοκεῖ δέ τισι καὶ τὸ ἀντιπεπονθὸς εἶναι ἁπλῶς δίκαιο, 
δίκαιον ἔμψυχον" καὶ ζητῦσι δικαςὴν μέσον, καὶ καλῦσιν ὥσπερ οἱ Πυϑαγόρειοι ἔφασαν" ὡρίζοντο γὰρ ἁπλῶς τὸ δὲ 
ἔνιοι μεσιδίες, ὡς ἐὰν τῷ μέσε τύχωσι, τῷ δικαίς τευζόμε- καιον τὸ ἀντιπεπονθὸς ἄλλῳ. τὸ δ᾽ ἀντιπεπονθὸς ὑκ ἐφαρ- 

νοι. μέσον ὦρα τι τὸ δίκαιον, εἴπερ καὶ ὁ δικαςής. ὁ δὲ μόττει ἔτ᾽ ἐπὶ τὸ διανεμητικὸν δίκαιον οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ διορθωτν 
δικαςὴς ἐπανισοῖ, καὶ ὥσπερ γραμμῆς εἰς ἄνισα τετμημέ- 25 κόν" καίτοι βέλονταί γε τῦτο λέγειν καὶ τὸ ραδαμάνδνο 
νης, ᾧ τὸ μεῖζον τμῆμα τῆς ἡμισείας ὑπερέχει, τοῦτ᾽ δίκαιον" 
ἀφεῖλε καὶ τῷ ἐλάττονι τμήματι προσέθηκεν. ὅταν δὲ εἴ κε πώθοι τά κ᾽ ἔρεξε, δίκη κ᾽ ἰθεῖα γόοιτο. 
δίχα διαιρεθῇ τὸ ὅλον, τότε φασὶν ἔχειν τὰ αὐτῶν, ὅταν πολλαχί γὰρ διαφωνεῖ" οἷον εἰ ὠρχὴν ἔχων ἐπάταξε, ὦ 
λάβωσι τὸ ἴσον. τὸ δ᾽ ἴσον μέσον ἐστὶ τῆς μείζονος καὶ δεῖ ἀντιπληγῆναι, καὶ εἰ ἄρχοντα ἐπάταξεν, ὦ πληγῆναι 
ἐλάττονος κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν. διὰ τῶτο καὶ 30 μόνον δεῖ ὠλλὰ καὶ κο ναι. ἔτι τὸ ἑκύσιον καὶ τὸ ἀκό- 
ὀνομάζεται δίκαιον, ὅτι δίχα ἐςν, ὥσπερ ἂν εἴ τις εἴποι σιον διαφέρει πολύ. ἀλλ᾽ ἐν μὲν ταῖς κοινωνίαις ταῖς ἀλ- 

δίχαιον, καὶ ὁ δικαστὴς διχαστής. ἐπὰν γὰρ δύο ἴσων λακτικαῖς συνέχει τὸ τοίξτον δίκαιον τὸ ὠἀντιπεπονθός, κατ᾽ 

ἀφαιρεθῇ ἀπὸ θατέρε, πρὸς θάτερον δὲ προς εθῇ, δυσὶ τού- ἀναλογίαν καὶ μὴ κατ᾽ ἰσότητα" τῷ ἀντιποιεῖν γὰρ ἀνά- 
τοις ὑπερέχει θάτερον" εἰ γὰρ ἀφηρέθη μέν, μὴ προσετέθη λογον συμμένει ἡ πόλις. ἢ γὼρ τὸ κακῶς ζηπῦσιν᾽ εἰ ἃ 

ὥ. εἰ ὃ ἐπιεικὴς 1475. 3. ἀποςερήσει ΟἹ, ἢ ἢ ὁ φαῦλος ἐπιεικῆ 175, Π 4. ἀναφορὰν 15. ἢ βλέπει μόνον ΚΈ. ἢ 6. καὶ οαι Ἱ". ἢ 
, δ ὁ μὶν ἔβλαψεν 251750:, 1} βλάπτεται 175. 11 8. καὶ οἵα 175. ἢ 11. εἴ] ἡ (Ὁ, δικῆ ΟὉ, 1 44. καὶ τοῦ ἐλάττονος ΟἹ, ἢ 15. τὴ 
κέρδος δὲ 2". Π 24. ἐξὶν το ἦναι οχὰ ἈΆ. ΠΠ ὁ -- 22. ἔμψυχον οἵα 3". Π 23. μεσιδίκυς (κ σογγοοῖο) 125, μεσοδίκην ΗΝ, ἢ 34. π 
οτὰ Αἴ). 1 27. καὶ εἰ προσέθηκεν οτα Α δ. {[Η28. τὰ αὐτοῦ ΟἹ, τὸ αὐτὸ ΜΠῖΡ͵, τὸ αὐτοῦ ΚΊΉΙΗ, 1] 29. ἐλώττονος καὶ μείζονος 14. Α 31. 

. δῇ γὰρ ὧν 15, οπὰὶ 475. {1 εἴ οτὰ ΚΡ. καὶ 834. τὸ ἕτερον 1.}271:0. } ἀφαιρεθῇ μέν, μὴ προστεθῇ :. 

4. δί γ᾽ ἄν 275. 1 μόνω 15. ἢ 2. ἀφ᾽ τὸ ἀφ᾽ ΟἹ. Π] τε ογὰ Ψϑ. ἢ 3. πλεῖον 17’. Π προστεθῆναι 2275. } Δ. ᾧ --- 5. ἔχοι στὰ 

141, 1 6. αἱ ροβῖ ὧν 275. } 1. ἀφήιρηται ΚΡ, ἀφαιρείσθω 1.505, 11 πρόσκειται ΚΈ, ἢ 8. ὅλη ἡ] ὅλην ΨῈ, ἡ ὅλη Ο, ἢ ὑπερέχειν ΟΟἹΤ 
ΚΙ. ἢ τῷ ροδὶ καὶ οπι 2... 11 9. τῶτο ροβὶ δὲ Α05, ΠΠ 10. γὰρ] μὲν γὰρ 25. ἢ] ὅσον] πόσον ργ ΧΡ. ΠΠ 11. καὶ εἰ τῦτο οπι 25. ; 
τοσῦτο καὶ τοῦτο ΖΡ", || 12. ταῦτα οτὰ 3. 43. αὑτὸ ΟἹ, αὐτὸ ΚΑ, ᾿ 15. πωλεῖν καὶ ὠνεῖσθαι 1. 76, ἢ ὅσοις] τοῖς ΚΡ. ἢ 46. 

δίδωκεν ΚΡΟἩ, ἢ 41. αὐτὰ δι] τὰ Γ᾿. Π 19. τῶι ΚΡ, τὸ 215. Π πεὶ 175. 1 καὶ οτχ Αϑ. Π 21. ἁπλῶς εἶναι ΟἹ. ἢ 223. πυβαγέρα 
ΚΙ, ἢ 28. ἄλλῳ οτὰ 2.}87505. ἢ 2λ.. νεμητικὸν ΚΈΖΡΟ,, ἢ 25. γε οἵα 1". ἢ 217. εἰ καὶ ΨΈ,. ἢ ἔρρεξε 15. 1 δ᾽ 15. 29. ἀργὰ 
ἔχοντα ΟἍ. 11 830. καὶ οἵα ΑΞ. || ἀκέσιον καὶ τὸ ἑκώσιον 18, ἢ 31. συναλλακτικαῖς 147. } 33. χαὶ] ἔχον καὶ 4475. }} 84. ἐμμέτει Ἀ. 



ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ Ε. 

μή, δελεία δοκεῖ εἶναι, εἰ μὴ ἀντιποιήσει" ἢ τὸ εὖ" εἰ δὲ 
μή, μετάδοσις ὁ γίνεται, τῇ μεταδύσει δὲ συμμένεσιν. διὸ 
καὶ Χαρίτων ἱερὸν ἐμποδὼν ποιοῦνται, ἵν᾽ ἀνταπόδοσις ἦ" 
το γὰρ ἴδιον χάριτος" ἀνθυπηρετῆσαί τε γὼρ δεῖ τῷ χα- 
ρσαμώῳ, καὶ πάλιν αὐτὸν ἄρξαι χαριζόμενον. ποιεῖ δὲ 
τὴν ἀντίδοσιν τὴν κατ᾽ ἀναλογίαν ἡ κατὰ διάμετρον σύζευ- 
ξις, οἷον οἰκοδόμος ἐφ᾽ ᾧ Α, σκυτοτόμος ἐφ᾽ ᾧ Β, οἰκία 
ἐφ᾽ ᾧ Τ, ὑπόδημα ἐφ᾽ ᾧ Δ. δεῖ ἕν λαμβάνειν τὸν οἰκο- 
δόμον παρὼ τῷ σκυτοτόμυ τῷ ἐκείνε ἔργν, καὶ αὐτὸν ἐκείνῳ 
μεταδιδόνωι τὸ αὐτῇ. ἐὰν ὧν πρῶτον ἦ τὸ κατὰ τὴν ἀνα- 
λογίαν ἶσον, εἶτα τὸ ἀὠἀντιπεπονθὸς γώηται, ἔς.αιἱ τὸ λεγό- 
μβέον. εἰ δὲ μή, ὑκ ἴσον, ὑδὲ συμμένει" ὑθὲν γὰρ κωλύει 
χρεῖττον εἶναι τὸ θατέρα ἔργον ἢ τὸ θατέρου, δεῖ ἦν ταῦτα 
ἰσασθῆναι. ἔς! δὲ τῶτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν" ἀνηρῆντο 

4133 

σχῆμα δ᾽ ἀναλογίας ὁ δεῖ ἄγειν, ὅταν ἀλλαζξωνται" εἰ δὲ 

μή, ἀμφοτέρας ἔξει τὰς ὑπεροχὰς τὸ ἕτερον ἄκρον. ἀλλ᾽ 
ὅταν ἔχωσι τὰ αὑτῶν, ὕτως ἴσοι καὶ κοινωνοί, ὅτι αὕτη ἡ 

ἰσότης δύναται ἐπ’ αὐτῶν γίνεσθαι. γεωργὸς Α, τροφὴ Τ', 
5 σκυτοτόμος Β, τὸ ἔργον αὐτῷ τὸ ἰσασμένον Δ, εἰ δ᾽ ὕτω 
μὴ ἦν ἀντιπεπονθένωι, ὑκ ὧν ἣν κοινωνία. ὅτι δ᾽ ἡ χρεία 
συνέχει ὥσπερ ἕν τι ὄν, δηλοῖ ὅτι ὅταν μὴ ἐν χρείῳ ὦσιν 
ὠλλήλων, ἢ ἀμφότεροι ἢ ἅτερος, ὧς ἀλλάττονται, ὥσπερ 
ὅταν ἦ ἔχει αὐτὸς δέηταί τις, οἷον οὖν, διδόντες σίτε ἐξα- 

10 γωγᾶς. δεῖ ἄρα τῦτο ἰσασθῆναι. ὑπὲρ δὲ τῆς μελλέσης ἀλ- 

λαγῆς, εἰ νῦν μηδὲν δεῖται, ὅτι ἔςιαι, ἐὰν δεηθῇ, τὸ νόμε- 
σμα οἷον ἐγγυητής ἐσθ᾽ ἡμῖν" δεῖ γὰρ τῦτο φέροντι εἶναι 
λαβεῖν. πάσχει μὲν ἦν καὶ τῦτο τὸ αὐτό" ὁ γὼρ ἀεὶ ἴσον 
δύναται" ὅμως δὲ βόλεται μίνειν μᾶλλον. διὸ δεῖ πάντα 

γὰρ ἄν, αἱ μὴ ἐποίει τὸ πον καὶ ὅσον καὶ οἷον, καὶ τὸ 45 τετιμῆσθαι" ὕτω γὰρ ἀεὶ ἔς αι ἀλλαγή, εἶ δὲ τῦτο, κοινω- 

πάσχον ἔπασχε τῦτο καὶ τοσῶτον καὶ τοῦτον. οὐ γὰρ ἐκ 
δίο ἰατρῶν γίνεται κοινωνία, ὠλλ᾽ ἐξ ἰατρῷ καὶ γεωργοῦ, 
καὶ ὕλως ἕτέρων καὶ ὑκ ἴσων" ἀλλὰ τότυς δεῖ ἰσασθῆναι. 
διὸ πάντα συμβλητὰ δεῖ πως εἶναι, ὧν ἐξὶν ἀλλαγή. ἐφ᾽ 

ὃ τὸ νόμισμα’ ἐλήλυθε, καὶ γίνεταί πως μέσον" πάντα γὰρ 0 νέσθαι, πρὸς δὲ τὴν χρείαν ἐνδέχεται ἱκανῶς. 
μετρεῖ, ὥσττε καὶ τὴν ὑπεροχὴν καὶ τὴν ἔλλειψιν, πόσα 
ἅττα δὴ ὑποδήματ᾽ ἶσον οἰκίᾳ ἢ τροφῇ. δεῖ τοίνυν ὅπερ 
οἰκοδόμος πρὸς σκυτοτόμον, τοσαδὶ ὑποδήματα πρὸς οἰκίαν 

ἢ τροφήν. εἰ γὰρ μὴ τῦτο, ὑκ ἔςαι ἀλλαγὴ ἀδὲ κοινωνία. 

νίᾳ. τὸ δὴ νόμισμα ὥσπερ μέτρον σύμμετρα ποιῆσαν ἰσά- 
ζει" ὅτε γὰρ ὧν μὴ ὕσης ἀλλαγῆς κοινωνία ἦν, ὕτ᾽ ἀλλαγὴ 
ἰσότητος μὴ ὅσης, ὅτ᾽ ἰσότης μὴ ἴσης: συμμετρίας. τῇ μὲν 
ἕν ἀληθείᾳ ἀδύνατον τὰ τοσῦτον διαφέροντα σύμμετρα γε- 

ἐν δή τι δεὶ 

εἶναι, τῦτο δ᾽ ἐξ ὑποθέσεως" διὸ νόμισμα καλεῖται" τῦτο 
γὰρ πάντα ποιεῖ σύμμετρα" μετρεῖται γὰρ πάντα νομξ- 
σματι. οἰκία Α, μναῖ δέκα Β, κλίνη Τ', τὸ δὴ Α τὸ Β 
ἥμισυ, εἰ πώτε μνῶν ἀξία αὶ οἰκία, ἢ ἴσον" ἡ δὲ κλίνη δέ. 

τῦτο δ᾽, εἰ μὴ ἴσα εἴη πως, ἐκ ἔςαι. δεῖ ἄρα ἑνί τινι πάντα ,ς κατον μέρος τὸ Τ' τοῦ Β΄ δῆλον τούυν πόσαι κλῖναι ἴσον 

μετρεῖσθαι, ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τῇ μὲν 
ἀληθείᾳ ἡ χρεία, ἣ πάντα συνέχει" εἰ γὰρ μηθὲν δέοιντο 

ἢ μὴ ὁμοίως, ἢ ὑκ ἔσται ἀλλαγὴ ἢ ὑχ ἡ αὐτή, οἷον δ᾽ 
ὑκάλλαγμω τῆς χρείας τὸ νόμισμα γέγονε κατὰ συνθήκην" 

οἰκίᾳ, ὅτι πέντε. ὅτι δ᾽ ὕτως ἡ ἀλλαγὴ ἦν πρὶν τὸ νόμισμα 
154: δῆλον" διαφέρει γὼρ ὑδὲν ἢ κλῖναι δὼ ἀντὶ οἰκίας, 

ἢ ὕσυ αἱ πότε κλῖναι. 

Τί μὲν ἂν τὸ ἄδικον καὶ τί τὸ δίκαιόν ἐστιν, εἴρηται. 9 
καὶ διὰ τῦτο τένομα ἔχει νόμισμα, ὅτι ὁ φύσει ἀλλὰ νόμῳ 30 διωρισμένων δὲ τότων δῆλον ὅτι ἡ δικαιοπραγία μέσον ἐςὶ 
ἐξί, καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν μεταβαλεῖν καὶ ποιῆσαι ἄχρηςον. ἔςαι τῷ ἀδικεῖν καὶ ἀδικεῖσθαι" τὸ μὲν γὰρ πλέον ἔχειν τὸ δ᾽ 

δὴ ἀντιπεπονθός, ὅταν ἰσασθῇ, ὥςε ὅπερ γεωργὸς πρὸς σκυ- ἔλαττόν ἐστιν. ἡ δὲ δικαιοσύνη μεσότης ἐστὶν ἃ τὸν αὐτὸν 
τοτόμον, τὸ ἔργον τὸ τῷ σχυτοτόμε πρὸς τὸ τῷ γεωργῷ. εἰς τρόπον ταῖς πρότερον ἀρεταῖς, ἀλλ᾽ ὅτι μέσου ἐστίν" ἡ δ᾽ 

8. ἐκποδὺὸν 275, Π ἃ, τε αὐἀὰ 2503. ἢ 5. χαριζόμενον τὴν δὲ ἀντίδοσιν κατ᾽ ἀναλογίαν ἃ κατὰ τὸ μέτρον συζεύξεις 15.. ἢ Ἴ. οἷον Ογὰ 
Κι, Τ᾿ 8. ὑποδήματα ΟΣ. ἢ 9. τὸ ἐκείνα ἔργον δῆ". 1} 10. τὴν οτὰ 275. 1 11. γενήσεται 65. 12. συμμενεῖ Ο», συμφέρει 75. 1} 15. 
ἐν οπὶ Ὁ". ἢ καὶ ὅσον καὶ οἷον] τοιῶτον καὶ τοσῶτον 47". 1 416. καὶ τοιῶτον οαλ ΚΡ. ΠΠ 18. καὶ δηῖο ἐκ οἵὰ 27). [ 19. ταῦτα ρν Ψδ. ἢ 
ξυμβλητὰ 1,75. 1 20. ἃ 1550. 21. μετρίωστε καὶ ΚΡ. 22. ἅττα οἵὰ Αὐ. ἢ ἴσον -- 23. ὑποδήματα οτὰ 75. Π 22. ὅπερ ὁ 
ἀκοδόμος Κ.5 7505. Π 23. τόσαδε ΚΈ, τόσα δὶ 1. } 26. ἐστὶ] ὅτι ΧΆ. ἢ] 27. κα ογτὰ 'Ὁ. ᾿Π 28. ἢ ἀπῖδ ἐκ ον 2,72. } 80. ὑχὶ. 25. ἢ 
831. μεταβάλλεν ΚΑΜ|ΊΟΣ, 1] 33. τὸ ροβὲ ἔργον οτὰ 1.525. 

1. ἀ διάγειν ἀναλογίας 3, 1Π 2. ὑπερβολὰς ΚΑ. ἢ 3. τὸ ΚΡ". ΠΠ 4. ΑἹ τὸ α ,Ρ. ΠΠ 7. ὁπόταν ΟΡ. ἢ 8. ϑάτερος ΟΡ, ἢ 9. ὅ ἔχε] 

ὑχὶ ΚΟ, ἢ τις οπὶ ΑΞ, {{ οἶνον Μ5. 1} δόντες ΚΡ. ΠΠ ἰξαγωγήν 1.150. } 10. τῦτο ἄρα Ο. 11. ἂν ΚΑ, ᾿Ξ 12. ΝὩ 05. ἢ ἡμῶν 345. 
φανερόντι ἈΠ. ΠΟ 13. παράσχοι 75. 1} 15. τετμῆσθαι 1}. ἢ ἔςαι ἀὴὰ 2705," 416. μέτρω 15, μέσον 5. ἢ 47. ἂν οπι 4, 11 εἴη Ο, ἢ 

230. δέ τι δεῖ 1.5, δὲ δεῖ τι 28, δεῖ δὴ τι ΟΡ, ἢ 23. Α] ἐφ᾽ ἧς « Ο5. ᾿ δὴ] δὲ 175, ὁχὰ ΚΡΟ5. ᾿} 24. ἢ τὸ ἴσον ΑΜ75. 1 κλίη ἧ δίκα- 

το δ. 1 26. ὅτι δίκα τε ΚΡ: ργ φηΐπὶ οπι. ἢ δὴ ΑΞ. ̓ } 27. αι χει, οι 25: «εἰετΐ ἧ. ἢ 29. ἰστιν οὐαὶ 2). ἢ 30. ὅτι καὶ ἡ 275, ἢ 
31. ἔχει Α7Π5. 82. μεσότης τις ἐστὶν ΚΉΖ,". 1] αὐτὸν δὲ τρόπον Κ͵1,505. ἢ 383. ταῖς ἀρεταῖς ταῖς πρότερον Οὐ, ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς 1. ἢ 
ὅτι τοῦ ἴσου μέσον 75. 
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ἀδικία τῶν ἄκρων. καὶ ἡ μὲν δικαιοσύνη ἐςὶ καθ᾽ ἣν ὁ δ- 
καιος λέγεται πρακτικὸς κατὰ προαίρεσιν τῷ δικαίου, καὶ 
διανεμητικὸς καὶ αὐτῷ πρὸς ἄλλον καὶ ἑτέρῳ πρὸς ἕτερον, 
οὐχ, οὕτως ὥστε τῇ μὲν αἱρετῇ πλέον αὐτῷ ἔλαττον δὲ τῷ 
πλησίον, τῇ βλαβερῖῇ .δ᾽ ἀνάπαλιν, ἀλλὰ τῷ ἴσα τῷ κατ᾽ 

ἀναλογίαν, ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλῳ πρὸς ἄλλον. ἡ δ᾽ ἀδικία 
τὐναντίον τῷ ἀδίκα. τῶτο δ᾽ ἐςὶν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις τῇ 

ὠφελίμως: ἢ βλαβερὰ παρὰ τὸ ἀνάλογον. διὸ ὑπερβολὴ καὶ 
ἔλλειψις ἡ ἀδικία, ὅτι ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεώς ἐςτν, ἐφ᾽ 

ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΩΝ Ε. 

τοῦτο ποιεῖ, καὶ γίνεται τύραννος. ἔς δ᾽ ὁ ἄρχων φύλαξ 
τῇ δικαία, εἰ δὲ τῷ δικαία, καὶ τῷ ἴσον. ἐπεὶ δ᾽ ὑθὲν αὐτῷ 

πλέον εἶναι δοκεῖ, εἴπερ δίκαιος" οὐ γὰρ νέμει πλέον τῷ 
ὡπλῶς ὠγαθῇ αὐτῷ, εἰ μὴ πρὸς αὐτὸν ὠνάλογόν ἐςιν" δὸ 

5 ἑτέρῳ ποιεῖ" καὶ διὰ τοῦτο ἀλλότριον εἶναί φασιν ἀγα 
τὴν δικαιοσύνην, καθώπερ ἐλέχθη καὶ πρότερον. μισθὸς ἄρα 
τις δοτέος, τῦτο δὲ τιμὴ καὶ γέρας" ὕτῳ δὲ μὴ ἱκανὼ τὸ 

τοιαῦτα, τοι γίνονται τύραννοι, τὸ δὲ δεσποτικὸν δίκαιον 
καὶ τὸ κατρικὸν ὁ ταὐτὸν τύτοις ἀλλ᾽ ὅμοιον" ὁ γάρ ἐστο 

αὑτῷ μὲν ὑπερβολῆς μὲν τῷ ἁπλῶς ὠφελίμε, ἐλλεήψεως τὸ ἀδικία πρὸς τὰ αὐτῷ ἁπλῶς, τὸ δὲ κτῆμα καὶ τὸ τόνον, 
δὲ τῷ βλαβερδ" ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων τὸ μὲν ὅλον ὁμοίως, τὸ ἕως ὧν ἤ πηλίκον καὶ μὴ χωρισθῇ, ὥσπερ μέρος αὐτῶ, 

δὲ παρὰ τὸ ἀνάλογον, ὁποτέρως ἔτυχεν. τῷ δὲ ἀδικήματος αὐτὸν δ᾽ οὐθεὶς προαιρεῖται βλάπτειν" διὸ ἐκ ἔστιν ἀδικία 
τὸ μὲν ἔλαττον τὸ ἀδικεῖσθαί ἐςι, τὸ δὲ μεῖζον τὸ ἀδικεῖν. πρὸς αὐτόν. ἀδ᾽ ἄρα ἄδικον ἐδὲ δίκαιον τὸ πολιτοιόν" κατ 
περὶ μὲν ἵν δικαιοσύνης καὶ ἀδικίας, τίς ἑκατέρας ἐστὶν ἡ νόμον γὰρ ἥν, καὶ ἐν οἷς ἐπεφύκει εἶναι νόμος" τοι δ᾽ ἦσαν 
φύσις, εἰρήσθω τοῦτον τὸν τρόπον, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τοῦ 15 οἷς ὑπάρχει ἰσότης τῇ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι. διὸ μᾶλλιν 
δικαΐίς καὶ ἀδίκε καθόλν. πρὸς γυναῖκά ἐς! δίκαιον ἢ πρὸς τέκνα καὶ κτήματα" τίτ᾽ 

᾿Επεὶ δ᾽ ἔςιν ἀδικῦντα μήπω ἄδικον εἶναι, ὁ ποῖα ἀδι- γάρ ἐς! τὸ οἰκονομικὸν δόκαιον" ἕτερον δὲ καὶ τῦτο τὸ το 
κήματα ἀδικῶν ἤδη ἀδικός ἐςιν ἑκαςην ἀδικίαν, οἷον κλές λιτικῶ,. τῷ δὲ πολιτικῷ δικαίου τὸ μὲν φυσικόν ἐστι τὸ ἃ 

στῆς ἢ μοιχὸς ἢ λῃςής; ἢ ὕτω μὲν ὑδὲν διοίσει; καὶ γὰρ νομικόν, φυσικὸν μὲν τὸ πανταχῇ τὴν αὐτὴν ἔχον δύναμο, 
ἂν συγγένοιτο γυναικὶ εἰδὼς τὸ ἢ, ἀλλ᾽ ὁ διὰ. προαιρέσεως ἢ καὶ οὐ τῷ δυκεῖν ἢ μή, νομικὸν δὲ ὃ ἐξ ἀρχῆς μὲν οὐΐο 
ἀρχὴν ἀλλὰ διὰ πάθος. ἀδικεῖ μὲν ἦν, ἄδικος δ᾽ ὑκ ἔςιν, διαφέρει ὕτως ἢ ἄλλως, ὅταν δὲ θῶνται, διαφέρει, οἷον τὶ 
οἷον οὐδὲ κλέπτης, ἔκλεψε δέ, ὑδὲ μοιχός, ἐμοίχευσε δέ’ μνᾶς λυτρῦσθαι, ἢ τὸ αἴγα θύειν ἀλλὰ μὴ δύο πρόβατα, 
᾿ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων.. πῶς μὲν ὄν ἔχει τὸ ἀντίπε- ἔτι ὅσα ἐπὶ τῶν καθ᾽ ἕκας.α νομοθετῦσιν, οἷον τὸ θύειν Βρα- 
πονθὸς πρὸς τὸ δίκαιον, εἴρηται πρότερον" δεῖ δὲ μὴ λαν- σίδᾳ, καὶ τὰ ψηφισματώδη. δοκεῖ δ᾽ ἐνίοις εἶναι πάντα 
θάνειν ὅτι τὸ ζητόμενόν ἐστι καὶ τὸ ἁπλῶς δίκαιον καὶ τὸ 25 τοιαῦτα, ὅτι τὸ μὲν φύσει ἀκίνητον καὶ πανταχῇ τὴν αὐτὸ 
πολιτικὸν δίκαιον. τῶτο δέ ἐστιν ἐπὶ κοινωνῶν βίαν πρὸς τὸ ἔχει δύναμιν, ὥσπερ τὸ πῦρ καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν Πέρσαι 
εἶναι αὐτάρκειαν, ἐλευθέρων καὶ ἴσων ἢ κατ᾽ ἀναλογίαν ἢ καίει, τὰ δὲ δίκαια κινόμενα ὁρῶσιν. τῦτο δ᾽ ἀκ ἔςιν ὕτως 
κατ᾽ ἀριθμόν" ὥςε ὅσοις μή ἐστι τῶτο, ἀκ ἔστι τύτοις πρὸς ἔχον, ἀλλ᾽ ἔστιν ὥς, καίτοι παρά γε τοῖς θεοῖς ἴσως ὑδὰ- 
ἀλλήλυς τὸ πολιτικὸν δίκαιον, ἀλλά τι δίκαιον καὶ καθ μῶς" παρ᾽ ἡμῖν δ᾽ ἐστὶ μέν τι καὶ φύσει, κινητὸν μότα 
ὁμοιότητα. ἔστι γὼρ δίκαιον, οἷς καὶ νόμος πρὸς αὐτούς" 30) πᾶν. ἀλλ᾽ ὅμως ἐστὶ τὸ μὲν φύσει τὸ δ᾽ ὁ φύσει. ποῶν 
νόμος δ᾽, ἐν οἷς ἀδικία" ἡ γὰρ δίκη κρίτις τῷ δικαίου καὶ δὲ φύσει τῶν ἐνδεχομένων καὶ ἄλλως ἔχειν, καὶ ποῦν οὗ 

10 

τὸ ἀδύιν. ἐν οἷς δ᾽ ἀῤὶκία, καὶ τὸ ἀδικεῖν ἐν τύτοις, ἐν οἷς 

δὲ τὸ ἀδικεῖν, ὁ πᾶσιν ἀδικία" τῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ πλέον αὐτῷ 
νέμειν τῶν ἁπλῶς ἀγαθῶν, ἔλαττον δὲ τῶν ἁπλῶς κακῶν. 

ἀλλὰ νομικὸν καὶ συνθήκη, εἴπερ ἄμφω κινηταὰ ὁμοίων, 
δῆλον. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁ αὐτὸς ἁρμόσει διορισμός" φ' 
σει γὰρ ἡ δεξιὰ κρείττων, καίτοι ἐνδέχεταί τινας ἀμφιδὰν 

διὸ ἐκ ἐῶμεν ἄρχειν ἄνθρωπον, ἀλλὼ τὸν λόγον, ὅτι ἑαυτῷ 35 ξίος γενέσθαι. τὰ δὲ κατὰ συνθήκην καὶ τὸ συμφέρον τῷ 

Ἶ 8. ὶ τὸ βλαβερᾷ Ο». ἢ διὰ] διὸ καὶ 275, Π 10. ἑαυτῇ 2), ἑαντοῖς 45. ἢ μὲν αἰΐα τῷ οι 2150, ἢ 14. τῷ οτχ ἈΠ. 1 13. 
πρὸς 475. } ὁπότερον ΜΗ͂». ἢ 138. τῷ ἀδικεῖσθαι 2275, ἀδικεῖσθαί ΚΑῚ. ἢ τὸ δὲ 1475.} 20. διὰ ογτὰ 6. ἢ! 21. διὰ οτ 75. 1] 22. οὐ χλέπτα 
ΚῚ. ἢ 25. καὶ τὸ ἁπλῶς -- 26. ἔστιν οπὶ 176, }} 25. καὶ ροϑὲ δίκαιον οτὰ Θὁ. ΠΠ τὸ οτὶ Αὐ25. ἢ 26. ἐπὶ οτα 22). 1} κοινωνὸν 1", ἢ 
30. οἷ] ἐν οἷς ΟἹ, ᾿ 31. κρίσις ἐςξὶ τῦὸ 2505, ἢ 35. γόμον ΠΗ͂". 

2. εἰ δὲ τὸ δικαίν οπι 1275. ἢ} 3. αὑτῷ τοῦ ἁπλῶς ἀγαθῇ 1}. ἢ 5. ἀγαθὸν εἶκαι φασιν 37. 1} 6. τις ἄρα 21505. 1} 1. ὅσοις Ο.1 
τὰ τοιαῦτα͵ ταῦτα 5750, } 9. ταυτὸ Ὁ", [ 10. τὸ ροϑὲ καὶ οπι ΑἼ15. ΠΟ 14. μὴ οτχ ΑΠ05, ἡ 18. ἄδικον] ἀδικία ὃν ΤΡ, 1 46. 
τρὸς τὴν γυναῖκά 475, }} κτῆμα 15. }} 17. καὶ οπι 2275: 1 18, τῷ δὲ πολιτικῶ οἵα Αὐ. ἢ μὲ] μὲν γὰρ ΑὉ. {Π19. νομιιόν, καὶ φυεν 
κὸν 18. ἢ 20. οὐ τῷ] οὕτω Ἀπ, δ οἵα .315.-}} 21. οἷο οὕτως ἢ ἄλλως οἷον ΨἈδ. Π 8Δ. ψηφίσματα τάδε Δ’. ἢ πάπα ἐνι 
ἯΠΠ. ἃ 25. διότι ΟΣ, ἢ ἔχει τὴν αὐτὴν Οὐ, ΠΠ 26, καὶ τὸ πῦρ ἐνθάδε 27, ἃ 28. ἔχον ἀλλ᾽ ἔστιν ὡς οτὰ 4415. παρε τοῖς ἴσεις ἐὰν» 

μῶς 5373. Ῥοδὶ ὑδαμῶς 1750 ἔχον, 1 ἔχον ἰςι, Ἰ 29, φυσικὸν κινητὸν οὐ μέντοι 75. ἢ 88. ὁ] καὶ ὁ ΑΓ. ἢ διωρισμένος 1". 
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δικαίων ὅμοιά ἐστι τοῖς μέτροις" οὐ γὰρ πανταχῇ ἴσα τὰ τες καὶ πράττομεν καὶ πάσχομεν, ὧν ἐθὲν ἴθ᾽ ἑκύσιον οὔτ᾽ 

οἰνηρὰ καὶ σιτηρὰ μέτρα, ἀλλ᾽ Ὗ μὲν ὠνῦνται, μείζω, οὗ ἀκόσιόν ἐςιν, οἷον τὸ γηρῶν ἢ ἀποθνήσκειν. ἔςι δ᾽ ὁμοίως 

δὲ πωλῦσιν, ἐλάττω, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ μὴ φυσικὰ ἀλλ’ ἐπὶ τῶν ἀδίκων καὶ τῶν δικαίων καὶ τὸ κατὰ συμβεβηκός" 
ἀνθρώπινα δίκαια οὐ ταὐτὰ πανταχοῦ, ἐπεὶ ἐδ αἱ πολι- καὶ γὰρ ὧν τὴν παρακαταθήκην ἀποδοΐῃ τις ἄκων καὶ διὰ 

τεῖαι, ἀλλὼ μία μόνον πανταχὰ κατὰ φύσιν ἡ ἀρίστη. τῶν 5 φόβον, ὃν ὅτε δίκαια πράττειν ὅτε δικαιοπραγεῖν φατέον 
δὲ δικαίων καὶ νομίμων ἕκαςον ὡς τὰ καθόλε πρὸς τὰ καθ’ ἀλλ᾽ ἢ κατὰ συμβεβηκός. ὁμοίως δὲ καὶ τὸν ἀναγκαζό- 
ἄκαςα ἔχει" τὰ μὲν γὰρ πραττόμενα πολλά, ἐκείνων δ᾽ μενον καὶ ἄκοντα τὴν παρακαταθήκην μὴ ὠποδιδόντα κατὰ 
ἔχκαςον ἕν" καθόλε γάρ. διαφέρει δὲ τὸ ἀδίκημα καὶ τὸ συμβεβηκὸς φατέον ἀδικεῖν καὶ τὰ ἄδικα πρώττειν. τῶν 
ἄδικον καὶ τὸ δικαίωμα καὶ τὸ δίκαιον" ἄδικον μὲν γάρ δὲ ἑκυσίων τὰ μὲν προελόμενοι πράττομεν τὰ δ᾽ ὦ προελό- 
ἔστι τῇ φύσει ἢ τάξει" τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο, ὅταν πραχθῇ, τ0 μενοι, προελόμενοι μὲν ὅσα προβελευσάμενοι, ἀπροαίρετα 

ἀδίκημα ἐς!, πρὶν δὲ πραχθῆναι, ἕπω, ἀλλ᾽ ἄδικον. ὁμοίως δὲ ὅσα ἀπροβόλευτα. τριῶν δὴ ἀσῶν βλαβῶν τῶν ἐν ταῖς 
δὲ καὶ δικαίωμα. καλεῖται δὲ μᾶλλον δικαιοπράγημω τὸ κοινωνίαις, τὼ μὲν μετ᾽ ἀγνοίας ὡμαρτήματά ἐστιν, ὅταν 
κοινόν, δικαίωμα δὲ τὸ ἐπανόρθωμα τῷ ἀδικήματος. καθ᾿ μήτε ὃν μήτε ὃ μήτε ᾧ μήτε ἢ ἕνεκα ὑπέλαβε πράξῃ" ἢ 
ἕκαστον δὲ αὐτῶν, ποῖώ τε εἴδη καὶ πόσα καὶ περὶ κοῖχ γὰρ ὁ βαλεῖν ἢ ὁ τότῳ ἢ ἀ τῶτον ἢ οὐ τύτου "ἕνεκα φήθη, 
τυγχάνει ὄντα, ὕςερον ἐπισκεπτέον. ὄντων δὲ τῶν δικαίων 15 ἀλλὰ συνέβη ὑχ ὦ ἕνεκα ῴήθη, οἷον ὑχ ἵνα τρώσῃ ἀλλ᾽ 
καὶ ἀδίκων τῶν εἰρημένων, ἀδικεῖ μὲν καὶ δικαιοπραγεῖς 
Ψ ΓΝ ἢ » ΟΝ ΄ μ, » Υ.»» “τ ὅταν ἑκών τις αὐτὼ πρώττῃ᾽ ὅταν δ᾽ ἄκων, ὅτ᾽ ἀδικεῖ ἔτε 
δικαιοπραγεῖ ἀλλ᾽ ἢ κατὰ συμβεβηκός" οἷς γὼρ συμβέ- 
βηκε δικαίοις εἶναι ἢ ἀδίκοις, πράττωσιν. ὠδίκημα δὲ καὶ 

ἵνα κεντήση, ἢ ἐχ ὄν, ἢ ἐχ ὥς. ὅταν μὲν ἦν παραλόγως 

ἡ βλάβη γένηται, ἀτύχημα, ὅταν δὲ μὴ παραλόγως, ἄνευ 

δὲ κακίας, ἁμάρτημα" ὡμαρτάνει μὲν γὰρ ὅταν ἡ ἀρχὴ 
ἐν αὐτῷ ἢ τῆς αἰτίας, ὠτυχεῖ δ᾽ ὅταν ἔξωθεν. ὅταν δὲ 

δικαιοπράγημια ὥριςαι τῷ ἑκουσίῳ καὶ ὠκυσίῳ" ὅταν γὰρ 20 εἰδὼς μὲν μὴ προβελεύσας δέ, ἀδίκημα, οἷον ὅσα τε διὰ 
δώσιον ἧ, ψέγεται, ἅμα δὲ καὶ ἀδίκημα τότ᾽ ἐςίν" ὥςτ' 

ἔςαι τι ἄδικον μέν, ἀδίκημα δ᾽ πω, ἐὰν μὴ τὸ ἑκούσιον 
τροσῇ. λέγω δ᾽ ἑκέσιον μέν, ὥσπερ καὶ πρότερον εἴρηται, 
ὃ ἄν τις τῶν ἐφ᾽ αὐτῷ ὄντων εἰδὼς καὶ μὴ ἀγνοῶν πράττῃ 

θυμὸν καὶ ἄλλα πάθη, ὅσα ἀναγκαῖα ἢ φυσικά, συμβαξ 
νει τοῖς ἀνθρώποις" ταῦτα γὰρ βλώκπτοντες καὶ ὡμαρτά- 
νοντες ἀδικῦσι μέν, καὶ ἀδικήματά ἐςιν, ὁ μώτοι πω ἄδι- 

κοι διὰ ταῦτα ὑδὲ πονηροί" ὁ γὰρ διὼ μοχθηρίαν ἡ βλάβη" 
μήτε ὃν μήτα ᾧ μήτε ὧ ἕνεκα, οἷον τίνα τύπτει καὶ τίνι καὶ 25 ὅταν δ᾽ ἐκ προαιρέσεως, ἄδικος καὶ μοχθηρός. διὸ καλῶς 
͵ . ΝῚ τος ἕνεκα, “κἀκείνων ἕκαστον μὴ κατὰ συμβεβηκὸς μηδὲ 
,, Ἁ -» 

βίᾳ, ὥσπερ εἴ τις λαβὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ τύπτοι ἕτερον, 
Ψ -» 2 ᾿ Ἂ τὰ Ψ -.ἊἋἍν 2 ν ΄ οὐχ, ἑκών" οὐ γὰρ ἐπ᾿ αὐτῷ. ἐνδέχεται δὲ τὸν τυπτόμενον 

. ἃ κατέρα εἶναι. τὸν δ᾽ ὅτι μὲν ἄνθρωπος ἢ τῶν παρόντων τις 

τὼ ἐκ θυμῖ ἐκ ἐκ προνοίας κρίνεται" ὁ γὰρ ἄρχει ὁ θυμῷ 
ποιῶν, ἀλλ᾽ ὁ ὀργίσας. ἔτι δὲ ὁδὲ περὶ τῷ γενέσθαι ἢ μὴ 
ἀμφισβητεῖται, ἀλλὰ περὶ τῷ δικαΐς" ἐπὶ φαινομένῃ γὰρ 
ὠδικίᾳ ἡ ὀργή ἐςιν. ἃ γὰρ ὥσπερ ἔν τοῖς συναλλάγμασι 

γινώσκειν, ὅτε δὲ πατὴρ ἀγνοεῖν. ὁμοίως δὲ τὸ τοιίζτον διω- 30 περὶ τῇ γενέσθαι ἀμφισβητῦσιν, ὧν ἀνάγκη τὸν ἕτερον εἶναι 
βίσθω καὶ ἐπὶ τῷ Ὦ ἕνεκα, καὶ περὶ τὴν πρᾶξιν ὅλην. τὸ δὴ μοχθηρόν, ἂν μὴ διὰ λήθην αὐτὸ δρῶσιν" ἀλλ᾽ ὁμολογῶν- 
ἀγνούμενον, ἢ μὴ ὠγνοόμενον μὲν μὴ ἐπ᾽ αὐτῷ δ᾽ ὄν, ἢ τες περὶ τῷ πράγματος, περὶ τῷ ποτέρως δίκαιον ἀμφισβη- 
βίᾳ, ἀκόσιον" πολλὰ γὰρ καὶ τῶν φύσει ὑπαρχόντων εἰδό- τῆσιν. ὁ δ᾽ ἐπιβελεύσας ὧι ἀγνοεῖ, ὥςε ὁ μὲν οἴεται ἀδὶ- 

2. ἵ -- 3 ὁ -- ὦ ΜΉ. 1 ἡ. αἱ οτὰ ΚΆΖ5, 1 5. μόνον] μὲν 175. }} κατὰ τὴν φύσιν 145. 1 8. δὲ καὶ τὸ Οδ, ΠΠ 9. καὶ τὸ δικαίωμα 

καὶ τὸ δίκαιον ογὰ ὁ. 1] 10. ἢ τὴ τάξει 2). 1 τὸ οπχλ 152}. } 14. ἐςι οπὰ 2.575. ἢ ροϑὶ ἄδικον Κ41,505 ὅτι (τι Ὁ) ὅταν πραχθῆ 

ἀδχημα ἰςΐν. ἢ 12, τὸ κοινὸν μᾶλλον δικαιοπράγημα 70, 1 15. τῶν οπι 1,75. ἵ 16. προειρημένων Ο. 1 411. ὅταν -- 18. ἀλλ᾽ ἢ] τις 

ἀλλὰ Μῖν. 1] 49. ἢ ἀδίκοις ἐναι 65. 1 22. ἀδικόν τι ἔςαι 375. 1} ὑπὼ ἰεὶν ἐὰν 3,75. 123. μέν οτὰ 475. ἢ 24. ἑαυτῶ 2,505, 1} πρώτ 

το ΜΙ, 11 25. ὃ ΚΡ, || ὡς οἱ ὃν οοὐν ΑὉ. ἢ ἕνεκα ογὰ οἵθῃββ. [τύπτειν ΤΑ Ὁ, ΟἸη 8815 καὶ τίνι, { 26. ἑκάτερον ἈΦ . Π 27. τύπτει 2} 
ΜῈΟΣ, ἢ 28. ἑκὼν δέ" ὁ 144502,. 1} ἐφ᾽ ἰαυτῶ ΟἍ. ἢ 30. δὲ ὃ πατήρ ΟΣ. ἢ 31. τῇ] τῶν 22215. 1 32. φ᾽ αὑτῷ 1.5, ιφ᾽ ἑαυτῶ Ο. ἢ 
33. γὰρ τῶν κατὰ φύσιν 4. 

3. ἐγγηρᾶν 41. 1} 3] καὶ 275, καὶ τὸ 15.. ἢ 3. καὶ δηΐδ τὸ οτχ 17». 1 ἀ. καὶ δι] κα ἢ διὰ 145. 1 5. ὃν αἀὰ ΑΧ5. || 9. ὁ προαι- 

βμοι Μ8. ἢ 11. προβυλευτά ΧῈ. ἢ δὴ] οὖν 15, δ᾽ 15. ἢ 13. πράξῃ] ταῦτα πράξη 1. 375 05..} 44, βάλλειν ΨΈ, βαλεῖ Μῖ'. ἢ 

16. ὡς] δι 1Χ5..}, ὅτε 25. 1 117. ἡ οὐὰ 12. 11 18. δὲ οπι 1,25. } ἐν ἑαυτῶ καὶ ἀρχὴ 2505. ἃ 19. κακίας ΜΗ. 1} 22. ταῦτα] διὰ ταῦτα 

ΟἹ, ἢ φᾷ. ὑδὲ 225.. Ρ;1ΝΪ 25. πονηρός 1". Π] διὸ καὶ καλῶς 1). ἢ 26. προαιρέσεως 1. ἢ 21. δὴ} ἡ 275. 1 29. ἡ οἵὰ 45. 1 ἐν οπὰ 

Κι, (30. ἀμφισβητεῖται 275. Ὦἢ“ 34. δὴ εἰ Ο᾽. ἢ} αὐτῶν 175. 1 32. τῷ ποτέρωςἾ δὲ τῷ ποτέρως με ΨΡ. ᾿ 
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κεῖσθαι, ὁ δ᾽ ὅ. ὧν δ᾽ ἐκ προαιρέσεως βλάψη, ἀδικεῖ, καὶ ρυμένων, εἰ ἐνδέχεται αὐτὸν αὑτὸν ἀδικεῖν. ἔτι, ἑκὼν ἄν τις 

κατὰ ταῦτ᾽ ἤδη τὼ ἀδικήματα ὁ ἀδικῶν ἄδικος, ὅταν παρὰ δὶ’ ἀκρασίαν ὑπ᾽ ἄλλη βλάπτοιτο ἑκόντος, ὥς᾽ εἴη ἂν ἐχόντ᾽ 

τὸ ἀνάλογον ἢ ἢ παρὰ τὸ ἴσον. ὁμοίως δὲ καὶ δίκαιος, ὅταν ἀδικεῖσθαι. ἢ ὧκ ὀρθὸς ὁ διορισμός, ἀλλὰ προσθετέον τῷ 
προελόμενος δικαιοπραγῇ. δικαιοπραγεῖ δέ, ἂν μόνον ἑκὼν βλάπτειν εἰδότα καὶ ὃν καὶ ᾧ καὶ ὡς τὸ παρὰ τὴν ἐχείνν 
πράττῃ. τῶν δ᾽ ἀκυσίων τὼ μέν ἐς! συγγνωμονικὰ τὰ δ᾽ 5 βόλησιν; βλώπτεται μὲν ἕν τις ἑχὼν καὶ τάδικα πάσχει, 
ὁ συγγνωμονικά" ὅσα μὲν γὼρ μὴ μόνον ἀγνοῦντες ἀλλὰ ἀδικεῖται δ᾽ ἐθεὶς ἑκών ὀθεὶς γὰρ βόλεται, ὑδ᾽ ὁ ἀκρατής, 
καὶ δι᾿ ἄγνοιαν ὡμαρτάνοσι, συγγνωμονικά, ὅσα δὲ μὴ δ' ἀλλὼ παρὼ τὴν βέλησιν πράττει" ὅτε γὰρ βούλεται ὑδὲς 
ἄγνοιαν, ἀλλ᾽ ἀγνοῦντες μὲν διὰ πάθος δὲ μήτε φυσικὸν ὃ μὴ οἴεται εἶναι σπυδαῖον, ὅ τε ἀκρατὴς ὑχ ἃ οἴεται δὼ 
μήτ᾽ ἀνθρώπινον, ἃ συγγνωμονικά. πράττειν πράττει. ὁ δὲ τὰ αὐτῷ διδύς, ὥσπερ Ὃ μηρός φησι 

11 ᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν τις, εἰ ἱκανῶς διώριςαι περὶ τῷ ἀδι- τ δοῦναι τὸν Τλαῦκον τῷ Διομήδει “ χρύσεω χαλκείων, κα: 
κεῖσθαι καὶ ἀδικεῖν, πρῶτον μὲν εἰ ἔςιν ὥσπερ Ἑὐριπίδης τόμβοι᾽ ἐννεαβοίων;" ὧκ ἀδιυκεῖται" ἐπ᾿ αὐτῷ γάρ ἐςι τὸ ὃν 

εἴρηκε, λέγων ἀτόπως 
Ἁ » “ Ἁ ΄ μητέρα κατέκτα τὴν ἐμήν, βραχὺς λόγος, 

:ν ἐν Ἁ Δλ ; ς Ζ ἑκὼν ἑκῦσαν, ἢ θέλοσαν ὄχ, ἑκών" 

δάναι, τὸ δ᾽ ἀδικεῖσθαι ἐκ ἐπ᾽ αὐτῷ, ἀλλὰ τὸν ἀδὶκῦντα 
δεῖ ὑπάρχειν. περὶ μὲν ἕν τῷ ἀδικεῖσθαι, ὅτι οὐχ ἐχύσιον, 
δῆλον. 

΄, Ν “ Ω Δ ἃ 
πότερον γὰρ ὡς ἀληθῶς ἔς ιν ἑκόντα ἀδικεῖσθαι, ἢ ὁ ἀλλ᾽ τς 
» “ Ύ -΄ ἘΠ ον » »ν ε, λψῃ ἀκύσιον ἅπαν, ὥσπερ καὶ τὸ ἀδικεῖν πᾶν ἑκύσιον. καὶ ὧρα 

Ἔτι δ᾽ ὧν προειλόμεθα δ᾽ ἔς ιν εἰπεῖν, πότερόν. τον [ἢ 
ἀδικεῖ ὁ νείμας παρὰ τὴν ἀξίαν τὸ πλεῖον ἢ ὁ ἔχμν, καὶ 
εἰ ἔςιν αὐτὸν αὑτὸν ὠδικεῖν᾽ εἰ γὰρ ἐνδέχεται τὸ πρότεριν 

λεχθὲν καὶ ὁ διανέμων ἀδικεῖ ἀλλ᾽ ὑχ, ὁ ἔχων τὸ πλέον 
εἴ τις πλέον ἑτέρῳ ἢ αὐτῷ νέμει εἰδὼς καὶ ἑκών, ὅτος αὐτὸ 

τικεῖσθαι ὁμοίως καθ᾽ ἑκάτερον τό τ᾿ ἀδικεῖσθαι καὶ τὸ δὶ- 2 αὑτὸν ὠδικεῖ, ὅπερ δοκῦσιν οἱ μέτριοι ποιεῖν" ὁ γὰρ ἔτιν 
καιοῦσθαι ἢ ἑκούσιον ἢ ὠκύσιον εἶναι. ἄτοπον δ᾽ ἂν δόξειε κὶς ἐλαττωτικός ἐςιν. ἢ ὑδὲ τῦτο ὡπλὲν ; ἑτέρα γὰρ ἀγαθὰ 
καὶ ἐπὶ τῷ δικαιῶζσθαι, εἰ πᾶν ἑκύσιον" ἔνιοι γὰρ δικαῶνται εἰ ἔτυχεν, ἐπλεονέκτει, οἷον δόξης ἢ τῷ ὡπλῶς καλῇ. δι 

ὑχ ἑκόντες. ἐπεὶ καὶ τόδε διαπορήσειεν ὧν τις, πότερον ὁ τὸ λύεται καὶ καταὶ τὸν διορισμὸν τῷ ἀδικεῖν" ὑθὲν γὰρ ταρὲ 
ἄδικον πεπονθὼς ἀδικεῖται πὰς ἢ ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῇ πράτ- τὴν αὐτῇ πάσχει βάλησιν, ὥςε ὡς ἀδικεῖται διαί γε τίτο, 

τειν, καὶ ἐπὶ τῷ πάσχειν ἐς," κατὰ συμβεβηκὸς γὰρ ἐν- ὃς ἀλλ᾽ εἴπερ, βλάπτεται μόνον. φανερὸν δὲ καὶ ὅτι ὁ διανξ 

δέχεται ἐπ᾿ ἀμφοτέρων μεταλαμβάνειν τῶν δικαίων. ὁμοίως μων ὠδικεῖ, ἀλλ᾽ οὐχ ὁ τὸ πλέον ὄχων ἀεί" οὐ γὰρ ᾧ τὸ 
δὲ δῆλον ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν ἀδίκων" ἃ γὰρ ταὐτὸν τὸ τάδικα ἄδικον ὑπάρχει ἀδικεῖ, ἀλλ᾽ ᾧ τὸ ἑκόντα τοῦτο ποιεῖ 
πράττειν τῷ ἀδικεῖν ὑδὲ τὸ ἄδικα πάσχειν τῷ ἀδικεῖσθαι. τοῦτο δ᾽ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς πράξεως, ἥ ἐς!ν ἐν τῷ διανέμυτι 
ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῷ δικαιοπραγεῖν καὶ δικαιξσθαι" ἀδύνα- ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τῷ λαμβάνοντι. ἔτι ἐπεὶ πολλαχῶς τὸ ποιεῦ 
τον γὰρ ἀδικεῖσθαι μὴ ἀδικῦντος ἢ δικαιῦσθαι μιὴ δικαιο- 30 λέγεται, καὶ ἔςιν ὡς τὰ ἄψυχα κτείνει καὶ ἡ χεὶρ καὶ ἡ 

» κΡ, Ἀν» “ Ὶ Ν ἐδὶ “ ΑΝ ἫΝ ὦ Ἀ 
παν στως ἢ εκχείνως ὠσπερ καὶ τὸ αἀὐοικεῖὶν παν ἐκύσιον, Ἢ 

Ἁ Ὰ ες» Ν δ᾽ ΕΑΝ ἡ - ,ὔ δὲ Ὶ Η ) ᾿ δὶ “ 
το μὲν εἐκέσιον τὸ ακχύσιον. ομοίως ὁὲ Καὶ ἔπι τὸ οἰκαϊσ- 

τ: Ν ᾿Ν - »ν “νῦΥ͂ » 
σθαι το γαρ δικαιοπραγεῖν “παν εἐκόσιον, ὡς εὐλογον αν- 

λ ΑῚ ,ὔ πραγῶντος. εἰ δ᾽ ἐςὶν ἁπλῶς τὸ ἀδικεῖν τὸ βλάπτειν ἑκόντα 
΄ ν εἰ ὦ ΄ ἃ φΦ Υ τοα, τὸ δ᾽ ἑκόντα εἰδότα καὶ ὃν καὶ ᾧ καὶ ὥς, ὁ δ᾽ ἀκρα- 

ν εἷν , Ν ΄ Ψ Ά ᾿ τὴς ἑκὼν βλάπτει αὐτὸς αὐτόν, ἑκών τ᾿ ὧν ἀδικοῖτο καὶ ἐν- 
Ψ ᾿Ν τ. : - Υ͂ Δ ἔκ ΄ μ᾿ Η δέχοιτο αὐτὸν αὑτὸν ἀδικεῖν. ἔς:ι δὲ καὶ τῦτο ἕν τι τῶν ἀπο- 

οἰκέτης ἐπιτάξαντος, οὐκ ὠδικεῖ μέν, ποιεῖ δὲ τὰ ἀδια. 
ἔτι εἰ μὲν ἀγνοῶν ἔκρινεν, οὐκ ἀδικεῖ κατὰ τὸ νομεκὸν ὃξ 

καιον οὐδ᾽ ἄδικος ἡ κρίσις ἐςίν, ἔστι δ᾽ ὡς ἄδικος" ἔτῃν 

γὰρ τὸ νομικὸν δίκαιον καὶ τὸ πρῶτον" εἰ δὲ γινώσκων ἔκρν 

4. ἰὼν 25. 1 2. ποὶ 25. 1 3. ἢ οπχ 225. ΠΠ καὶ ὁ δίκαιος 2275. 1 8. μθ6] μή 175..}} δὲ ογα ΧΈ, ἢ 9. ἀνθρωπικὸν ΖΗ,0). 
11. καὶ τοῦ ἀδικεῖν 7505. 11 12. ἀτόπως] τὸ πῦς ΚΡ, ἀτόπως πῶς 1. ] 15. ἀληθές 475. ἢ 16. πᾶν ΟΝ. ᾿} 11. ἅπαν 1.55. ἢ κὰ 

οἵα 2,78, Π{ πᾶν] ὃ πᾶν ΚΡ, πᾶν ἥν 175. 11 ἢ -- 18. ἀκύσιον οπι Α . ἢ 20. καϑ᾽] δὴ καθ᾿ 7,75. Π τὸ οἵὰ Α. 21. καὶ παν ἐχδύσων 

11... 1 22. ἅπαν Μ7202, ἃ 23. τόγε Οὐ, ἢ 26. μεταλαμβάνειν ἐπ᾿ ἀμφοτέρων ΜΡ. ᾿ 30. ἀδικῶντός τινος ἃ 4150. ἢ 81. ἀδικεῖν καὶ τὶ 
ΜΗ 1 82. τὸν 78..ἡ Ζ]) ὃ ΚΙΙΜΈΟΣ, αὶ 33. τ᾽ οπι 175. 1] καὶ] κἄν 'ϑ. || 834, αὐτὸν] αὐτὸς 181,5, ἂν αὐτὸν Οὐ, ἢ ἔςι -- δι. ἐν 
κεῖν οτὰ 18. 1} 34, ἕν οἵαὰ ΚΑ, ἔν τι οἵχ .ζ.3. 

1. ἀδικεῖν αὑτόν ΟἹ. ἢ 38, ὀρθῶς ρτ ΚΊ. ἢ τὸ ΚΡΟΣ, ΠΠ ἃ, καὶ ὃν ογαὰ ΚοΖ". ἢ 8] ὃ. 27} οἱ τοῖν 25. καὶ τὸ οι ΚΉΖΠ0). 
5. ἢ] ὁ ΚΑΙ ἢ 6. δ᾽ ὑδὲ εἷς Κϑ, ΗΠ ἀκροατὴς ΚΡ. 7. γὰρ οπὶ 75. ΠῚ 8. σπυδαῖον εἶναι ΟΡ, ΠΠ τε] δὲ 252150. ἢ ὑχ ἃ) ὃ ἃ Ὁ 
4105. Τ᾿ 12. ἰφ᾽ αὑτῷ Οδ. Ἡ 15. προειλάμεθα, ΚΡ, 16. ἀξίαν πλέον ἔχων Κ᾿. ἢ 18. ἑκὼν ΚΈ, ᾿ πλεῖον 15. ἢ 19. τιῦ τις ὃ "» 

ἽΜ), τις τὸ ΟἹ. ἢ πλεῖον ΟἹ, 1 ἑτέρῳ ἢ αὐτῷ] αὑτοῦ ἑτέρω ΚΑ. ΠΠ 22. πλεονεκτεῖ ΚΈΖ". Π 25. δὲ ὅτι κα 1, διότι καὶ ΧΈ 36. 
ἀεί) ἀδικεῖ ΑΓΔ, ΠΠ 27. ἄδικον ἔχω ὑπάρχει ΚΡ. 1 29. ἐπὰ] εἰ 2.5. }} 30. κτείει δὲ καὶ 2}, Π ὃ οτὰ ΟΡ. 34, μὲν σὺκ ἀδικεῖ Κλ 

32. οὐκ ἀδικεῖ ροβὶ δίκαιον Κό, {32 εἰ 34. νόμιμον 575. 1} 33. ἐςίν οπὰ Οὐ. 
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᾽ ; Ἀ 
μιν ἀδίκως, πλεονεκτεῖ καὶ αὐτὸς ἢ χάριτος ἢ τιμωρίας. 

ὥστερ οὖν κἂν εἴ τις μερίσαιτο τοῦ ἀδικήματος, καὶ ὁ διὰ 
ταῦτα κρίνας ἀδίκως πλέον ἔχει" καὶ γὰρ ἐπ᾿ ἐκείνων ὁ τὸν 

48 ὠγρὸν κρίνας οὐκ ὠγρὸν ἀλλ᾽ ἀργύριον ἔλαβεν. οἱ δ᾽ ἀν- 

ιά 

ὅρωποι ἐφ᾽ ἑαυτοῖς οἴονται εἶναι τὸ ὠδικεῖν, διὸ καὶ τὸ δέ 
καὴν εἶναι ῥῴδιον. τὸ δ᾽ Ὡς ἔςιν" συγγενέσθαι μὲν γὰρ τῇ 
τοῦ γείτονος καὶ πατάξαι τὸν πλησίον καὶ δοῦναι τῇ χειρὶ 

τὸ ἀργύριον ῥῴδιον καὶ ἐπ᾿ αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ ὠδὶ ἔχρντας 
ταῦτα ποιεῖν οὗτε ῥάδιον οὔτ᾽ ἐπ᾿ αὐτοῖς. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ 
γνῶναι τὼ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα ὑδὲν οἴονται σοφὸν εἶναι, 

ὅτι περὶ ὧν οἱ νόμοι λέγουσιν οὐ χαλεπὸν ξυνιέναι. ἀλλ᾽ αὶ 
ταῦτ᾽ ἐξὶ τὰ δίκαια ἀλλ᾽ ἢ κατὰ συμβεβηκός, ἀλλὰ πῶς 

πραττόμενω καὶ πῶς νεμόμενα δίκαια" τοῦτο δὲ πλέον ἔρ- 
γον ἢ τὰ ὑγιεινὰ εἰδέναι, ἐπεὶ κἀκεῖ μέλι καὶ οἶνον καὶ 

{131 

᾽ ἊΨ 

ἄλλα ἐπαινοῦντες μεταφέρομεν ἀντὶ τοῦ ἀγαθοῦ, τὸ ἐπιει- 
ν᾿ “ν᾿ 

κέςξερον ὅτι βέλτιον δηλοῦντες" ὁτὲ δὲ τῷ λόγῳ ἀκολεθῆσι 
Γ Υ »ΌΛ.Σ τ" ΘΙ ΄ ΄ Ἀν» φαίνεται ἀτοπον εἰ τὸ ἐπιεικὲς παρὰ τὸ δίκαιόν τι ὃν ἔκωι- 
» . Ἂ .) ν Ν Ἀ νετὸν ἐς ιν Ἂ γὰρ τὸ δίκαιον οὐ σπεδαῖον, ἢ τὸ ἐπιεικὲς ὁ 

Υ̓ Ἀν» 
5 δίκαιον, εἰ ἄλλο" ἢ εἰ ἄμφω σπεδαῖα, ταὐτόν ἐςιν. ἡ μὲν 

μ 4 

οὖν ἀπορία σχεδὸν συμβαίνει διὰ ταῦτα περὶ τὸ ἐπιερκές, 
δ᾽ ΄ ΄ Ν,» “Ὁ 7 Δ « , ἔχει δ᾽ ἅπαντα τρόπον τινὰ ὀρθῶς καὶ οὐθὲν ὑπεναντίον 

΄ἷ ἑαντοῖς" τό τε γὰρ ἐπιεικὲς δικαίς τινὸς ὃν βέλτιόν ἐςι δὲ 
- Υ μῚ 

καιον, καὶ ὅχ, ὡς ἄλλο τι γένος ὃν βέλτιόν ἐςι τοῦ δικαία. 
ν, «1 ὔ 

το ταὐτὸν ἄρα δίκαιον καὶ ἐπιεικές, καὶ ἀμφοῖν σπυδαίοιν ὄν- 

τοῖν κρεῖττον τὸ ἐπιεικές. ποιεῖ δὲ τὴν ἀπορίαν ὅτι τὸ ἐπι- 
εἰκὲς δίκαιον μέν ἐςιν, ὁ τὸ κατὰ νόμον δέ, ἀλλ᾽ ἐπανόρ- 
θωμα νομίμι δικαίε, αἴτιον δ᾽ ὅτι ὁ μὲν νόμος καθόλυ πᾶς, 
περὶ ἐνίων δ᾽ οὐχ, οἷόν τε ὀρθῶς εἰπεῖν καθόλου. ἐν οἷς οὖν 

ἐλλέθορον καὶ καῦσιν καὶ τομὴν εἰδέναι ῥάδιον, ἀλλὰ πῶς 15 ἀνάγκη μὲν εἰπεῖν καθόλε, μὴ οἷόν τε δὲ ὀρθῶς, τὸ ὡς ἐπὶ 
δεῖ νῆμαι πρὸς ὑγίειαν καὶ τίνι καὶ πότε, τοσοῦτον ἔργον 
΄ ᾿" Ν .- " ΓΕ Ἀ »“ “ ᾿ Γ 

ὅσον ἰατρὸν εἶναι. δὶ᾽ αὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ τοῦ δικαῖς οἴονται 
Ν 

εἶναι ἀθὲν ἧττον τὸ ἀδικεῖν, ὅτι ὑδὲν ἧττον ὁ δίκαιος ἀλλὰ 
͵ Ὶ » Ἁ καὶ μᾶλλον δύναιτ᾽ ὧν ἕκαστον πρᾶξαι τούτων" καὶ γὰρ 

τὸ πλέον λαμβάνει ὁ νόμος, ἀκ ἀγνοῶν τὸ ἁμαρτανόμενον. 
καὶ ἔςιν οὐδὲν ἧττον ὀρθῶς" τὸ γὰρ ἁμάρτημα οὐκ ἐν τῷ 
νόμῳ οὐδ᾽ ἐν τῷ νομοθέτῃ ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσει τοῦ πράγμα- 
τός ἐςιν' εὐθὺς γὰρ τοιαύτη ἡ τῶν πρακτῶν ὕλη ἐς». ὅταν 

συγγενέσθαι! γυναικὶ καὶ πατάξαι, καὶ ὁ ἀνδρεῖος τὴν 20 οὖν λέγῃ μὲν ὁ νόμος καθύλε, συμβῇ δ᾽ ἐπὶ τούτου παρὰ 
ἀσκίδα ἀφεῖναι καὶ ςραφεὶς ἐφ᾽ ὁποτεραῦν τρέχειν. ἀλλὰ 
τὸ δειλαίνειν καὶ τὸ ἀδικεῖν οὐ τὸ ταῦτα ποιεῖν ἐςί, πλὴν 

κατὰ συμί(βεβηκός, ἀλλὰ τὸ ὡδὶ ἔχοντα ταῦτα ποιεῖν, ὥσ- 

περ καὶ τὸ ἰατρεύειν καὶ τὸ ὑγιαΐζειν οὐ τὸ τέμνειν ἢ μὴ 

τὸ καθόλε, τότε ὀρθῶς ἔχει, ἢ παραλείπει ὁ νομοθέτης καὶ 
ἥμαρτεν ὡπλῶς εἰπών, ἐπανορθοῦν τὸ ἐλλειφθέν, ὃ κἄν ὁ 
νομοθέτης αὐτὸς οὕτως ἂν εἶποι ἐκεῖ παρών, καὶ εἰ ἤδει, ἐνο- 
μοθέτησεν ἄν. διὸ δίκαιον μέν ἐςι, καὶ βέλτιόν τινος δικαΐε, 

τάμνειν ἢ Φαρμακεύειν ἢ μὴ φαρμακεύειν ἐςίν, ἀλλὰ τὸ 25 οὐ τοῦ ἁπλῶς δὲ ἀλλὰ τοῦ διὰ τὸ ὡπλῶς ἁμαρτήμάτος. 
ὡδί ἔς. δὰ τὰ δίκαια ἐν τούτοις οἷς μέτεστι τῶν ἁπλῶς 
ἀγαθῶν, ἔχχυσι δ᾽ ὑπερβολὴν ἐν τούτοις καὶ ἔλλειψιν" τοῖς 
μὲν γὰρ Ὡς ἕς,ν ὑπερβολὴ αὐτῶν, οἷον ἴσως τοῖς θεοῖς, τοῖς 

δ᾽ ὑθὲν μόρεον ὠφέλιμον, τοῖς ἀνιάτως κακοῖς, ἀλλὰ πάντα 
βλάπτει, τοῖς δὲ μέχρι τοῦ" διὰ τῦτ᾽ ἀνθρώπινόν ἐςν. 

Πρρὶ δὲ ἐπιερκείας καὶ τοῦ ἐπιεικοῦς, πῶς ἔχει ἡ μὲν 

ἐχιεῤκειω πρὸς. δικαιοσύνην τὸ δ᾽ ἐπιεικὲς πρὸς τὸ δίκαιον, 
ἐχόμενόν ἐςιν εἰπεῖν" οὗτε γὰρ ὡς ταὐτὸν ὡπλῶς οὗθ᾽ ὡς 
ἕτερον τῷ γένει φαίνεται σκοπυμέροις, καὶ ὁτὲ μὲν τὸ ἐπιει- 

καὶ ἔςιν αὕτη ἡ φύσις ἡ τοῦ ἐπιεικοῦς, ἐπανόρθωμα νόμευ, 
ἢ ἐλλείπει διὰ τὸ καθόλε. τοῦτο γὰρ αἴτιον καὶ τοῦ μὴ 

Ὰ Ν ,ὔ Φ μῷ »4, γΔ7 

πάντα κατὰ νόμον εἶναι, ὅτι περὶ ἐνίων ἀδύνατον θέσθαι 
,ὔ ΄ ἢ ΡῈ » ἜΝ ! »" , 

νόμον, ὥςε ψηφίσματος δεῖ. τοῦ γὰρ ὠορίςυ ἀύριςος καὶ 

30 ὁ κανών ἐςὶν, ὥσπερ καὶ τῆς Λεσβίας οἰκοδομῆς ὁ μολί- 
βδινος κανών" πρὸς γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ λίθε μετακινεῖται 
καὶ ὁ μώει ὁ κανών, καὶ τὸ ψήφισμα πρὸς τὰ πράγματα. 
τί μὲν οὖν ἐςὶ τὸ ἐπιεικές, καὶ ὅτι δίκαιον, καὶ τίνος βέλ- 

τιον δικαΐσ, δῆλον. φανερὸν δ᾽ ἀκ τούτε καὶ ὁ ἐπιεικὴς τίς 

κὸὶς ἐπαινοῦμεν καὶ ἄνδρα τὸν τοιοῦτον, ὥστε καὶ ἐπὶ τὰ 35 ἐςιν᾽ ὁ γὰρ τῶν τοιούτων προαιρετικὸς καὶ πρακτικός, καὶ 

2. κἂν} κὼ Δ . "' 3. ἐκείννι τὸν Ὁ, {Π|ωἠή5.. τὸ δίκαιον οτα 375. ἢ 6. τοῦτο Οὐ. 1] 9. ταυτὸ ΑΨ , ᾿] 13. γινόμενα Ψ ὉΠ), διανεμό- 
μεκι Ὁ". ἢ δίκωακ οὐὐ 28. ἢ 44. κἀκεῖ μὲν μέλι Α(. ῃΠ 15. ἐλέβερον ΚΆ 2 Μ), 1 16. εἶνκι ΑἘ. 1 117. ἰατροῦ εἶναι. διὰ ταυτὸ ΑἘ. ἢ 

18. ὅτι ὑθθγ] ὅτι ὑχ ΧΡ. Π 22. τὸ ροδὶ καὶ οτὰ Ψ225. ἢ" 23. ὧδε ΚΑ. ἢ ποιεῖν οἵη δ, " 25. ἅ μὴ φκρμακεύειν οτα Οὐ. ἢ 21. δ᾽] 
Ἁ καὶ 275. 1} ἐν τούτοις ῃυαβὲ ἔλλεψιν Οὐ, οτὰ ΚΊ2). ἢ" 28. ἐκ οἵὰ ΑΞ. [ τοῖς ἀπῖς θεοῖς ογτὰ 5,75. 1͵ 29. τοῖς] οἷον τοῖς Δ". ἢ ἀπάτοις 

κιὰ κακεῖς 7.5,Μ4205. } βλάπτει πάντα Οἡ, [Π34. ἐπιεικείας πρὸς δικαιοσύνην καὶ ΨΚ. 

2. ὁτὴ] οὔτε ΚΡ. 1 ὦ. ἢ ἀπιθ γὰρ οπι ΚὉ. {Π5. εἰ ἄλλο] εἶναι ἄλλο ΚΡ. Π| ταὐτόν οπὶ .Ψ12, {Π 8. ἐςι οπὶ Ο. 10. καὶ γὰρ 

εμψοῖν 75. ἢ σπυδαίων ὄντων ΑὉ, {{-|19. τὸ οὐα Ὁ, Π 13. δικαίν νομίμν ΧΆ 2,5. ἡ 44. εἰπεῖν ὀρθῶς 1.5. 1} ἀνάγκη μὲν οὖν, ΟΓΟ 5815 ἐν οἷς, 
ἈΠ. 16. τὸ ογὰ 1.5. πλεῖον 'θΟ:, ἢ 19. τοιαύτη ροδὶ ὕλη 1475. }} πρακτέων ΚΆ, πραγμάτων 75. ἢ 20. τούτω 1.54’, τούτοις ΟΣ, ἢ 

σὴ ΜΡ. αὶ 22. καὶ 37᾽, 1 23. αὐτὸς εἶπεν παρὼν Α6, αὐτὸς ἄν εἴποι παρὼν 5. 1 ἤδη Ἀ505. } 2λ. ἄν οτὰ ΄λδΟ", ἢ διὸ καὶ δύκαιον 

Θ᾽. "ἢ 25. τοῦ 45. 1} 28. τινων ΚΑ. 1 80. οἰκοδομίας Ψ5. 1} μολύβδινος 1.5. 1} 33. ὅτι] τί τὸ 4, 

Χχ, 
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ὁ μὴ ἀκριβοδίκαιος ἐπὶ τὸ χεῖρον ἀλλ᾽ ἐλαττωτικός, καίπερ 
Ν ΄, , 3 ΄ 2 ε σ΄ 2 ἔχων τὸν νόμον βοηθόν, ἐπιεικής ἐς, καὶ ἡ ἕξις αὕτη ἐπιεί- 

κειὰ, δικαιοσύνη τις οὖσα καὶ οὐχ, ἑτέρα τις ἕξις. 
Πότερον δ᾽ ἐνδέχεται: ἑαυτὸν ὠδικεῖν ἃ οὖ, φανερὸν ἐκ 

- ᾽ Ν ιἿ ’, ; “ ΄ Ν ΝῚ “ 
τῶν εἰρημένων" τὰ μὲν γάρ ἐς τῶν δικαίων τὰ κατὰ πᾶ- 
σαν ἀρετὴν ὑπὸ τοῦ νόμε τεταγμένα, οἷον οὐ κελεύει ὠπο- 
κτωυγύναι ἑαυτὸν ὁ νόμος, ἃ δὲ μὴ κελεύει, ὠπαγορεύει" ἔτι 
ὅταν παρὼ τὸν νόμον βλάπτη μὴ ἀντιβλάπτων, ἑκών, ὠδὲ- 

κεῖ, ἑκὼν δὲ ὁ εἰδὼς καὶ ὃν καὶ ᾧ, ὁ δὲ δὲ ὀργὴν ἑαυτὸν 
σφάττων ἑκὼν τοῦτο δρᾷ παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον, ὃ οὐκ ἐξ 
.- .ῳ «ὦ δὶ »νν ᾽ ν 2 ἌἍ Δ ΄ .«νΝ »Ψ ὁ νόμος" ἀδικεῖ ἀρα. ἀλλὰ τίνα; ἢ τὴν πόλιν, αὑτὸν δ᾽ ὅ; 

ἑκὼν γὰρ πάσχει, ἀδικεῖται δ᾽ οὐθεὶς ἑκών. διὸ καὶ ἡ πό- 
λις ζημιοῖ, καί τις αἰτιμυία πρόσεςι τῷ ἑαυτὸν διαφθείραντι 
ὡς τὴν πόλιν ἀδικοῦντι. ἔτι καθ᾿ ὃ ἄδικος ὁ μόνον ἀδικῶν 

καὶ μὴ ὅλως φαῦλος, οὐκ ἔστιν ἀδικῆσαι ἑαυτόν. τοῦτο 
γὰρ ἄλλο ἐκείνκ. ἔςι γάρ πως ὁ ἄδικος οὕτω πονηρὸς ὥσ- 
περ ὁ δειλός, ὑχ ὡς ὅλην ἔχων τὴν πονηρίαν, ὥς᾽ δὲ κατὰ 

ταύτην ὠδικεῖ" ἅμα γὰρ ὧν τῷ αὐτῷ εἴη ἀφῃρῆσθαι καὶ 
προσκεῖσθαι τὸ αὐτό" τῦτο δὲ ἀδύνατον, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐν πλείο- 
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λον, κατὰ συμβεβηκὸς δ᾽ ὑδὲν κωλύει μεῖζον εἶναι κακόν, 
ἀλλ᾽ οὐδὲν μέλει τῇ τέχνη, ἀλλὰ πλευρῖτιν λέγει μείζω 
νόσον προσπταίσματος" καΐτοι γένοιτ᾽ ἄν ποτε θάτερον κατὰ 
συμβεβηκός, εἰ προσπταίσαντα διὰ τὸ πεσεῖν συμβαῖ 
ὑπὸ τῶν πολεμίων ληφθῆναι καὶ ἀποθανεῖν. κατὰ μεῖα- 
φορὰν δὲ καὶ ὁμοιότητά ἐςιν οὐκ αὐτῷ πρὸς αὑτὸν δίχαιν 
ἀλλὰ τῶν αὐτοῦ τισίν, οὐ πᾶν δὲ δύκαιον ἀλλὰ τὸ ὃν 

σποτικὸν ἢ τὸ οἰκονομικόν" ἐν τούτοις γὼρ τοῖς λόγοις διέ. 
ςηκε τὸ λόγον ἔχον μέρος τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ ἄλογον, ἐἰ 

40 ἃ δὴ βλέκουσι καὶ δοκεῖ εἶναι ἀδικία πρὸς αὐτόν, ὅτι ἦν 

τούτοις ἔςι πάσχειν τι παρὼ τὰς ἑαντῶν ὀρέξεις" ὥσπερ ἦν 
ἄρχοντι καὶ ἀρχομένῳ εἶναι πρὸς ἄλληλα δίκαιόν τι καὶ 
τούτοις. περὶ μὲν οὖν δικαιοσύνης καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἠόν 
κῶν ἀρετῶν διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον. 

Ζ. 
ἘἘπὲ δὲ τυγχάνομεν πρότερον εἰρηκότες ὅτι δεῖ τὸ μέ: 

σον αἱρεῖσθαι καὶ μὴ τὴν ὑπερβολὴν μηδὲ τὴν ἔλλειψιν, τὶ 

15 

σιν ἀνάγκη εἶναι τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον. ἔτι δὲ ἑκύσιόν 20 δὲ μέσον ἐςὶν ὡς ὁ λόγος ὁ ὀρθὸς λέγει, τοῦτο διέλωμν. 

τε καὶ ἐκ προαιρέσεως καὶ πρότερον. ὁ γὼρ διότι ἔπαθε, καὶ 
τὸ αὐτὸ ἀντιποιῶν οὐ δοκεῖ ἀδικεῖν" αὐτὸς δ᾽ ἑαντόν, τὰ 
αὐτὰ ἅμα καὶ πάσχει καὶ ποιεῖ; ἔτι εἴη ἂν ἑκόντα ἀδὶ- 
κεῖσθαι. πρὸς δὲ τότοις, ἄνευ τῶν κατὰ μέρος ἀδικημάτων 

ἐν πάσαις γὰρ ταῖς εἰρημέναις ἕξεσι, καθαΐπερ καὶ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων, ἐστί τις σκοπὸς πρὸς ὃν ἀποβλέπων ὁ τὸν λόγν 

ἔχων ἐπιτείνει καὶ ἀνίησιν, καί τις ἐςὶν ὅρος τῶν μεσυτήτων, 
ἂς μεταξύ φαμεν εἶναι τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως, 

οὐθεὶς ἀδικεῖ, μοιχεύει δ᾽ οὐδεὶς τὴν ἑαυτοῦ οὐδὲ τουχωρυ- 25 οὔσας κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον. ἔστι δὲ τὸ μὲν εἰπεῖν οὕτω! 
χεῖ τὸν ἑαυτοῦ τοῖχον οὐδὲ κλέπτει τὰ ἑαυτοῦ. ὅλως δὲ 
λύεται τὸ ἑαυτὸν ἀδικεῖν κατὰ τὸν διορισμὸν τὸν περὶ τοῦ 
ἑκυσίως ἀδικεῖσθαι. φανερὸν δὲ καὶ ὅτι ἄμφω μὲν φαῦλα, 
καὶ τὸ ἀδικεῖσθαι καὶ τὸ ἀδικεῖν’ τὸ μὲν γὰρ ἔλαττον τὸ 
δὲ πλέον ἔχειν ἐστὶ τοῦ μέσου καὶ ὥσπερ ὑγιεινὸν μὲν ἐν 30 
ἰατρικῇ, εὐεκτικὸν δὲ ἐν γυμναςικῇ" ἀλλ᾽ ὅμως χεῖρον τὸ 

ἀδικεῖν" τὸ μὲν γὰρ ἀδικεῖν μετὼ κακίας καὶ ψεκτόν, καὶ 
κακίας ἢ τῆς τελείως καὶ ἁπλῶς ἢ ἐγγύς (οὐ γὰρ ἅπαν 
τὸ ἑκούσιον μετὰ ἀδικίας), τὸ δ᾽ ἀδικεῖσθαι ἄνευ κακίας 

καὶ ἀδικίας. καθ᾽ αὐτὸ μὲν οὖν τὸ ὠδικεῖσθαι ἧττον φαῦ- 35 

ἀληθὲς μέν, οὐθὲν δὲ σαφές" καὶ γὰρ ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπε 
μελείαις, περὶ ὅσας ἐςὶν ἐπις μη, τοῦτ᾽ ἀληθὲς μὲν εἰτιὰ, 

ὅτι οὔτε πλείω ὅτε ἐλάττω δεῖ πονεῖν οὐδὲ ῥαθυμεῖν, ἀλλὰ 

τὰ μέσα καὶ ὡς ὁ ὀρθὸς λόγος" τοῦτο [δὲ μόνον ἔχων ἐν 
τις οὐθὲν ἂν εἰδεόη πλέον, οἷον ποῖα δεῖ προσφέρεσθαι τρὸ 
τὸ σῶμα, εἴ τις εἴπειεν ὅτι ὅσα ἡ ἰατρικὴ κελεύει καὶ ὡς 

ὁ ταύτην ἔχων. διὸ δεῖ καὶ περὶ τὰς τῆς ψυχῆς ἕξεις μὲ 

μόνον ἀληθὲς εἶναι τοῦτ᾽ εἰρημένον, ἀλλὰ καὶ διωρισμένον 

τίς τ᾽ ἐςὶν ὁ ὀρθὸς λόγος καὶ τούτα τίς ὅρος. 
Τὰς δὴ τῆς ψυχῆς ἀρετὼς διελόμενοι τὼς μὲν εδει2 

1. καὶ περιέχων ΜΆ. Π ἀ. ἀδικεῖν ἑαυτὸν ". 11 5. τὰ δπῖϊο κατὰ οὐχ ΟἍ. 6. ἑαυτὸν ἀποκτινύναι 25.005, ἑκντὸν ἀποκταεῖν Μ"1 

8. τοὶ Ο". ᾿ 9. ᾧ] ὡς 1975 εἰ σον ΧΈ, ΠΠ αὐτὸν 275. ἢ 10. ὀρθὸν] αὐτὸν ΑΧὉ. 1] νόμον Μ1505..}} “ἀ. ἀδικοῦντι ἢ αὑτόν. ἔτι 23, ὃ 15. 
ὅλως] ἁπλῶς ΚΑΊ, 1 οὐκ ἀδικήσει 72. 1} 18. ἀδικεῖ ἂν ἅμα ΧΡ. ἢ ἄν απο εἴ Χ.521503. 1] τὸ αὐτὸ 15. ἢ 19. τῷ αὐτῶ 15}, 1 31. 

ὁ] καὶ 175..}Ὁ τὼ αὐτὰ] ταῦτα ΚΡ, ἢ 23. καὶ ροβὲ ἅμα οπι 1. Π 24. κατὰ] ἀνὰ 21,75. ἢ 25. δ᾽] γὼρ 1415. ἢ 26. οἶκον 227". ἔ αὐτιῦ 

ἈΑι ἢ 27. αὑτὸν 5, ἢ κατὰ] καὶ κατὰ ΧΆ. || 28. δ᾽ ὅτι καὶ 251, δὲ καὶ Ο5. ἢ μὴ] εἶναι ΟἹ. ἢ 30. ἔχειν οπι 1475. }} 32. ψεηαὰ 

ἥν καὶ τῆς κακίας Ἀ5. 1} 33. τῆς οἵα 2.5. ἢ καὶ οπὶ ὁ. [1] σύνεγγυς Ο5. | πᾶν ΚΞ. 

4. εἶναι ογὰ ΚἸΣ505. ἢ ἅ. προσπταίσαντος Μἴ᾽. ἃ 5. καὶ ἢ 1. 1] 6. οὐχ αὑτῶι ΚΡΙΜΈΟΞ, οὐκ αὐτοῦ 25. ἢ 9. μέμς ροὶ 

ψυχῆς 1, οτὰχ ΑὉ. {Π 10. καὶ οπὶ 1.5. Π 411. περὶ 25. ἢ 138. τῶν ροκῖ ἄλλων οτῃ 275. 11 ἠθικῶν οπι 45. Π 18. εἰρηκότες πρότεμν 

ἈΜ40. 1 19. καὶ οτὰ 'π. {μήτε 2,75, μηδὲ Ο5. ἢ μήτε 5"}Μ1. 21. ἂν οπι Σ᾽. πράξεσι ΨΠ. καὶ οτὰ ΟἍ. ἢΠ 23. ἐσῃ το 
ὁ ὅρος 12. 1] 27. μὺ] μέν ἐστιν 475, ογαὰ 'Ρ. ἢ 30. εἰδῇ Μ75. 1 πρὸς οἵα 4415. }} 31. εἴποιν ΚΟΙΗΜΈΟΣ, ἢ ὅσα] ὡς Κι. ὃ ὁ α 

ὡς οἵὰ 473. ἢ 33. ἀληθῶς Α5. ἢ τοῦτο τὸ εἰρημένον 2.505, {{ 34, τέ οπι ΑΧΡ. [1 τίς ὁ ὅρος ΟὉ. ὶ 35. δὲ ΜΝ. { τὼ ΚΞ, 
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ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ Ζ. ] , 4139 

τοῦ ἥθες ἔφαμεν τὰς δὲ τῆς διανοίας. περὶ μὲν οὖν τῶν αὕτη γὰρ καὶ τῆς ποιητικῆς ἄρχει" ἕνεκα γάρ τοῦ ποιεῖ 
ἡθιιῶν διεληλύθαμεν, περὶ δὲ τῶν λοιπῶν, περὶ ψυχῆς πᾶς ὁ ποιῶν, καὶ οὐ τέλος ἁπλῶς ἀλλὰ πρός τι καὶ 
πρῶτον εἰπόντες, λέγωμεν οὕτως. πρότερον μὲν ἦν ἐλέχθη τινὸς τὸ ποιητόν. ἀλλὰ τὸ πρακτόν" ἡ γὰρ εὐπραξία τέ. ζ,,,....., 
δ εἶναι μέρη τῆς ψυχῆς, τό τε λόγον ἔχον καὶ τὸ ἄλο- λος, ἡ δ᾽ ὄρεξις τούτο" διὸ ἢ ὀρεκτικὸς νοῦς ἡ προαίρεσιξ, 2 οὐ ΗΝ 
γον γῦν δὲ περὶ τῷ λόγον ἔχοντος τὸν αὐτὸν τρόπον δὶαι- 5 ἃ ὄρεξις διανοητική, καὶ ἡ τοιαύτη ἀρχὴ ἄνθρωπος. οὐκ 9 
μιτέον. καὶ ὑποκείσθω δύο τὼ λόγον ἔχοντα, ἷν ὲ μὲν ᾧ ἔστι δὲ προαιρετὸν οὐθὲν γεγονός, οἷόν οὐθεὶς προ νδεῖς 
βιωροῦμεν τὰ τοιαῦτα τῶν ὄντων ὅσων αἱ ἀρχαὶ μὴ ἐνδέ. Ὕλιον πεπορθηκέναι" οὐδὲ γὰρ βελεύεται περὶ τοῦ γεγο- 

| ζρνται ἄλλως ἔχειν, ἣν δὲ ᾧ τὰ ἐνδεχόμενα" πρὸς γὰρ νότος ἀλλὰ περὶ τοῦ ἐσομέν καὶ Ἀβευτται τὸ δὲ γε- 
' τὰ τῷ γύει ἕτερα καὶ τῶν τῆς ψυχῆς μορίων ἅδερον τῷ γονὸς οὐκ ἐνδέχεται μὴ γενέσθαι" διὸ ὀρθῶς ᾿Αγαθων ; ἡ δίσέι γ', ἀοῆπς πὶ ΤῊΣ , 
ἐ γόει τὸ ἡ πρὸς κιίτερον πεφυκός, εἴπερ καθ᾽ ὁμοιότητά τινα 10 μόνε γὰρ αὐτοῦ καὶ θεὸς πρύνπαι, ὦ αΟΧΣ τὰν τος 
ὑμὶ οἰκειότητα ἡ γνῶσίς ὑπάρχει αὐτοῖς. λεγέσθω δὲ τό- ἀγέητα ποιεῖν ἄσσ᾽ ὧν ἧἦ πεκραγ ὼ πν 
τῶν Τὸ μὲν ἐπιςημονικὸν τὸ δὲ λογιςικόν" τὸ γὰρ βελεύε- ἀμφοτέρων δὴ τῶν νοητικῶν μορίων, ἀλήθεια τὸ ΗΝ καθ᾽ ἃς Το γν, τς 
᾿ σθαι καὶ λογίζεσθαι ταὐτόν, οὐθεὶς δὲ βουλεύεται περὶ ἦν μάλις α ἕξεις ἀληθεύσει ἑκάτερον, αὗται ἀρεταὶ ἀμφοῖν. « ἐ, 

᾿ τῶν μὴ ἐνδεχομένων ἄλλως ἔχειν. ὥςε τὸ λογιςικόν ἐςν ᾿Αρξάμενοι οὖν ἄνωθεν περὶ αὐτῶν πάλιν λέγωμεν. ' 
ἦν τι μέρος τοῦ λόγον ἔχοντος. ληπτέον ἄρ᾽ ἑκατέρου τό- ις ἔξω δὴ οἷς ἀληθεύει ἡ ψυχὴ τῷ καταφάναι ἢ ὠποφάναι, 
τῶν τίς ἡ βελτίςη ἔζις" αὕτη γὰρ ἐρέω ἑκατέρα, ἡ δ᾽ πώτε τὸν ἀριθμόν" ταῦτα δ᾽ ἐςὶ τέχνη, ἐπιςήμη, φρόνη- 
ἐρετὴ πρὸς τὸ ἔργον τὸ οἰκεῖον. τρία δ᾽ ἐςξὶν ἐν τῇ ψυχῇ σις, σοφία, νοῦς" ὑπολήψει γὰρ καὶ δόξῃ ἐνδέχεται δια- 
τὰ κύρια πράξεως καὶ ἀληθείας, αἴσθησις νοὺς ὄρεξις. τός ψεύδεσθαι. ἐπιςήμη μὲν οὖν τί ἐςιν, ἐντεῦθεν φανερόν, εἰ 
τῶν δ᾽ ἡ αἴσθησις οὐδεμιᾶς ἀρχὴ πράζεως" δῆλον δὲ τῷ ἢ ἀκριβολογεῖσθαι καὶ μὴ εἰκολυθεῖν ταῖς ὁμοιότησιν. “ἀν- 

, τὰ θηρία αἴσθησιν μὲν ἔχειν, πράξεως δὲ μιὴ κοινωνεῖν. Ὁ τες γὰρ ὑπολαμβάνομεν, ὃ ἐπιστάμεθα, μὴ ἐνδέχεσθαι 
ἔςι δ᾽ ὅπερ ἐν διανοίᾳ κατάφασις καὶ ἀπόφασις, τῶτ᾽ ἐν ἄλλως ἔχειν" τὰ δ᾽ ἐνδεχόμενα ἄλλως, ὅταν ἔξω τοῦ. 
ὀρέξει δίωξις καὶ φυγή" ὥστ᾽ ἐπειδὴ ἡ ἠθικὴ ὠρετὴ ἔξις θεωρεῖν γόηται, λανθάνει εἰ ἕξιν ἢ μή. ἐξ ἀὠνώγκης ἄρα 
προαιρετική, ἡ δὲ προαίρεσις ὄρεξις βουλευτική, δεῖ διὰ ἐςὶ τὸ ἐπιστητόν. ἀΐδιον ἄρα" τὰ γὰρ ἐξ ἀνάγκης ὄντα 

ταῦτα τόν τε λόγον ἀληθὴ εἶναι καὶ τὴν ὄρεξιν ὀρθήν, εἴς ἁπλῶς πάντα ἀΐδια, τὰ δ᾽ ἀΐδια ἀγώητα καὶ ἄφθαρτα. 
τιρ ἡ προαίρεσις σπυδαία, καὶ τὰ αὐτὰ τὸν μὲν φάναι 25 ἔτι διδακτὴ πᾶσα ἐπιςήμη δυκεῖ εἶναι, καὶ τὸ ἐπιςητὸν 
τὴν δὲ διώκειν. αὕτη μὲν οὖν ἡ διάνοια καὶ ἡ ἀλήθειω μιαθητόν. ἐκ προγινωσκομώνων δὲ πᾶσα διδασκαλία, ὥσ-. 

, Τρακτική, τῆς δὲ θεωρητικῶς διανοίας καὶ μιὴ πρακτικῆς περ καὶ ἐν τοῖς ἀναλυτικοῖς λέγομεν" ἡ μὲν γὰρ δὲ ἐπα- ὯΝ ΥῚ 
, μηδὲ ποιητικῆς τὸ εὖ καὶ κακῶς τάληθές ἐςτ καὶ ψεῦδος" γωγῆς, ἡ δὲ συλλογισμῷ. ἡ μὲν δὴ ἐπαγωγὴ ἀρχή ἐς! 
τοῦτο γάρ ἐςι παντὸς διανοητικοῦ ἔργον, τοῦ δὲ πρακτικᾷ }Ἴ;ᾷ᾿καὶ τοῦ καθόλε, ὁ δὲ συλλογισμὸς ἐκ τῶν καθόλν. εἰσὶν 
καὶ διανοητικοῦ ἡ ὠλήθεια ὁμολόγως ἔχουσα τῇ ὀρέξει 3 ἄρα ὠρχαὶ ἐξ ὧν ὁ συλλογισμός, ὧν οὐκ ἔςι συλλογι- 
τῇ ὀρθῇ. πράξεως μὲν οὖν ἀρχὴ προαίρεσις, ὅθεν ἡ κύη- σμός" ἐπαγωγὴ ἄρα. ἡ μὲν ἄρα ἐκιςήμη ἐςὶν ἔξις ὠπο- 
σις ἀλλ᾽ οὐχ, οὗ ἕνεκα, προαιρέσεως δὲ ὄρεξις καὶ λόγος δεικτική, καὶ ὅσα ἄλλα προσδιοριζόμεθα ἐν τοῖς ἀναλυ-  “,. ἃ 
ὁ ἐνεκαώ τινος διὸ οὔτ᾽ ἄνευ νοῦ καὶ διανοίας οὔτ᾽ ἄνευ τικοῖς" ὅταν γάρ πως πιςεύῃ καὶ γνώριμοι αὐτῷ ὦσιν αἱ 

ἠθικῆς ἐστὶν ἔξεως ἡ προαίρεσις" εὐπραξία γὰρ καὶ τὸ ἀρχαί, ἐπίςαται" εἰ γὰρ μὴ μᾶλλον τῷ συμπεράσματος, 
ἐναντίον ἐν πράξει ἄνευ διανοίας καὶ ἤθυς οὐκ ἔςιν. δια 35 κατὰ συμβεβηκὸς ἔξει τὴν ἐπιςήμην. περὶ μὲν οὖν ἐπι- 
νοια δ᾽ αὐτὴ οὐθὲν κινεῖ, ἀλλ᾽ ἡ ἔνεκώ τε καὶ πρακτική" ςήμης διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον. 

---..ὄ. 

8. λέγομεν 2.550, 1 ἦν οἵὰ ΚΙΙΜΊ ἢ ἃ. μέρη ναι 120, }} ἔχον -- 5. λόγον οτὰ 1.5. 1 ἃ. παὶ -- 5. ἔχοντος οὐχ ΚΡ, ἢ 1. 
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4 κι Τοῦ δ' ᾿νδιχομέν ἄλλως ἔχειν ἔς τι καὶ ποιητὸν 
καὶ πρακτόν, ἕτερον δ᾽ ἐπὶ ποίησις καὶ πρᾶξις" πις εύομεν 

δὲ περὶ αὐτῶν καὶ τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις. ὥστε καὶ ἡ 
μετὰ λέγε ἕξις πρακτοτὴ ἕτερόν ἐςι τῆς μετὰ λόγυ ποιη- 
τῆς ἕξεως. διὸ οὐδὲ περιέχονται ὑπ᾿ ἀλλήλων" ὅτε γὰρ 
ἡ πρᾶξις ποίησις οὔτε ἡ ποίησις πρᾶξίς ἐστιν. ἐπεὶ δ᾽ ἡ 

οὐροδὺμοιὴ τέχνη τίς ἐστι καὶ ὅπερ ἔξις τις μετὰ λόγου 
αυπτιιή, καὶ οὐδεμία οὔτε τέχνη ἐςὶν ὅτις οὐ μετὰ λό- 

ν 2 4 Υ͂ ΄ ἃ ᾽ » Ἂν 
γου ἘΟΙΜΤΟΟΘῊ ἕξις ες», ουτὰ τϑοιαυτη Ἢ οὐ τέχνη, ταυτον. 

ἨἩΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ Ζ. 

ἔςι βελεύσασθαι περὶ τῶν ἐξ ἀνώγκης ὄντων), οὐκ ἂν 
ἡ φρόνησις ἐπιςήμη οὐδὲ τέχνη, ἐπιστήμη μὲν ὅτι ἐνδῥ. 

χεται τὸ πρακτὸν ἄλλως ἔχειν, τέχνη δ᾽ ὅτι ἄλλο τὶ 
γόος πράζοως καὶ ποιήσεως. λείπεται ἄρα αὐτὴν εἶναι 

5 ἔξιν ἀληθῆ μετὰ λόγε πρακτικὴν περὶ τὰ ἀνθρώπῳ ὠγαβὰ 
καὶ κακά" τῆς μὲν γὰρ ποιήσεως ἕτερον τὸ τέλος, τῆς δὲ 
πράξεως ὑκ ἂν εἴη" ἧςι γὰρ αὐτὴ ἡ εὐπραξία τέλος. δὰ 
τοῦτο Περικλέα καὶ τοὺς τοιούτυς φρονίμυς οἰόμεθα εἶαι, 
ὅτι τὰ αὐτοῖς ὠγαθὰ καὶ τὰ τοῖς ἀνθρώποις δύνανται ὕτω- 

ἂν εἴη τέχνα κιωὶ ἔξις μετὰ λόγου ἀληθοῦς ποιητική. ἔς! 10 ρεῖν" εἶσαι δὲ τοιούτους ἡγούμεθα τὸς οἰκονομικοὺς καὶ τὸ 
δὲ τέχνη πῶσα περὶ γένεσιν, καὶ τὸ τεχνάζειν, καὶ θεω- 
ρὲν ἕχως ἂν γένηταί τι τῶν ἐνδεχομένων καὶ εἶναι καὶ 
μὴ εἶσαι, καὶ ὧν ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ ποιῦντι ἀλλὼ μὴ ἐν τῷ 
ποιμίνῳ᾽ οὔτε γὰρ τῶν ἐξ ἀνάγκης ὄντων ἢ γινομένων ἡ 

πολιτικός, ἔνθεν καὶ τὴν σωφροσύνην τούτῳ προσαγυρεύο- 
“ 3 4“ - ν ,’ ν μεν τῷ ὀνόματι, ὡς σώζεσαν τὴν φρόνησιν. σώζει δὲ τῷ 

τοιαύτην ὑπόληψιν. οὐ γὰρ ἅπασαν ὑπόληψιν διαφθεῴα 
ὑδὲ διαςρέφει τὸ ἡδὺ καὶ τὸ λυπηρόν, οἷον ὅτι τὸ τρίγω- 

τέχνη ἐςίν, οὔτε τῶν κατὰ φύσιν. ἐν αὑτοῖς γὰρ ἔχυσι ἰδ νον δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει ἢ οὐκ ἔχει, ἀλλὰ τὸς περὶ τὸ 

ταῦτα τὴν ἀρχήν. ἐπεὶ δὲ 'ποίσις καὶ πρᾶξις ἕτερον, πρακτόν. αἱ μὲν γὰρ ἀρχαὶ τῶν πρακτῶν τὸ οὗ ὄσα 
᾿ ἀναύγκη τὴν τέχνην ποιήσεως ἀλλ᾽ οὐ πράξεως εἶναι. καὶ τὰ πρακτά" τῷ δὲ διεφθαρμένῳ δὶ᾽ ἡδονὴν ἢ λύπην εὐθὺς 

τρόπον τινὰ περὶ τὰ αὐτά ἐςὶν ἡ τύχη καὶ ἡ τέχνη, κα- οὐ φαίνεται ἡ ἀρχή, οὐδὲ δεῖν τύτε ἕνεκεν οὐδὲ διὰ τῶϑ' 
θώπερ καὶ ᾿Αγάθων φησὶ “τέχνη τύχην ἔξερξε καὶ τύχη αἱρεῖσθαι πάντα καὶ πράττειν" ἔςι γὰρ ἡ κακχία φϑαρτοιὶ 
Ἠίχνην" ἡ μὲν οὖν τέχνη, ὥσπερ εἴρηται, ἔξις τις μετὰ Ὁ ἀρχᾶς" ὥς ἀνάγκη τὴν φρόνησιν ἔξιν εἶναι μετὰ λόγον 

λόγου ἀληθοῦς ποιηταοή ἐστιν, ἡ δ᾽ ἀτεχνία τοὐναντίν ἀληθῆ, περὶ τὰ ἀνθρώπινα ὠγαθὰ πρακτικήν. ἀλλὰ μὺ 

μετὰ λόγσυ ψευδοῦς ποιντικὴ ἔξις, περὶ τὸ ἐνδεχόμενον τέχνης μὲν ἐςὶν ἀρετή, φρονήσεως δ᾽ ἄκ ἕς:ν" καὶ ἐν μὲν 
ἄλλως ἔχεν. τέχνῃ ὁ ἑκὼν ὡμαρτάνων αἱρετώτερος, περὶ δὲ φρόνησσ 

5 Περὶ δὲ φρυνήσεως οὕτως ἂν λάβοιμεν, θεωρήσαντες ἧττον, ὥσπερ καὶ περὶ τὰς ἀρετάς. δῆλον οὖν ὅτι ἀριτή 
τίνας λέγομεν τοὺς φρονίμας. δυκεῖ δὴ φρονίμη εἶναι τὸ 25 τίς ἐςι καὶ οὐ τέχνη. δυοῖν δ᾽ ὄντοιν μιεροῖν τῆς ψυχῆς 
δύνασθαι καλῶς βελεύσασθαι περὶ τὰ αὐτῷ ἀγαθὰ καὶ τῶν λόγον ἐχόντων, θατέρε ὧν εἴη ἀρετή, τοῦ δοξαςοιοῦ" 
συμφέροντα, υὐ κατὼ μέρος, οἷον ποῖα πρὸς ὑγίειαν ἢ ἥ τε γὰρ δόξα περὶ τὸ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἔχειν καὶ ἡ 
σχύν, ἀλλὰ ποῖα πρὸς τὸ εὖ ζῶν. σημεῖον δ᾽ ὅτι καὶ φρόνησις. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἔξις μετὰ λόγᾳ μόνον" φημεὼν 
τοὺς περί τι φρορίμες λέγομεν, ὅταν πρὸς τέλος τι στυ- δ᾽ ὅτι λήθη τῆς μὲν τοιαύτης ἔξεώς ἐστι, φρονήτεως δ᾽ 

δωῖὸν εὖ Ἀσγίσωνται, ὧν μή ἐς τέχνη. ὥςε καὶ ὅλως ἂν 80 οὐκ ἔς!ν. 

εἴη φρόνιμος ὁ βυλευτικός. βελεύεται δ᾽ οὐθεὶς περὶ τῶν ᾿Επεὶ δ᾽ ἡ ἐπιςήμη περὶ τῶν καθόλον ἐςὶν ὑπόληψεῦ 

ἀδυνάτων ἄλλως ἔχειν, οὐδὲ τῶν μὴ ἐνδεχομένων αὐτῷ 

πρᾶξαι" ὥστ᾽ εἴπερ ἐπιςήμη μὲν μετ᾿ ἀποδείξεως, ὧν δ᾽ 
αἱ ἀρχαὶ ἐνδέχονται ἄλλως ἔχειν, τούτων μή ἐςιν ἀπό- 

καὶ τῶν ἐξ ἀνάγκης ὄντων, εἰσὶ δ᾽ ἀρχαὶ τῶν ἀποδεριτῶν 
καὶ πάσης ἐπιστήμης (μετὰ λόγου γὰρ ἡ ἐπιςήμν), τῆς 

᾽ “ “2 “ γ͵,» ἃ " ΄ Υ μ 
ἀρχῆς τοῦ ἐπιςητου οὐτ ἂν εἐπις μὴ εἴη οὔτε τέχνη τὶ 

δείξις (χάστα γὰρ ἐνδέχεται καὶ ἄλλως ἔχειν, καὶ οὐκ 15 φρόνησις" τὸ μὲν γὰρ ἐπιςητὸν ἀποδεωκτόν, αἱ δὲ τυγχά" 

4. ποιητικὸν καὶ πρακτικόν 357). Π ἀ,, ἕξις --- Ἀόγα οἵα 2. ἵ 5. διὸ] καὶ 250, ἸΠ περιέχεται ΚΆ1.405, ἢ 6. δ' 4] δὴ ΧΡ. Τ 1. 

ἐστι οἷα ΟἍ, [[ 12. γίηταί Ο". 1 καὶ δπῖθ εἶναι οαλ 2,75. 1 414. ἡ οἵὰ 1.305. 16. ταῦτα τὴν] ταύτην Αδ, 1 48. ταῦτ᾽ ΚΑΙ͂". 

τέχνη καὶ ἡ τύχη Ο5. || 22. ποιητικὴ οτὰ 1,75, 24, οὕτως ἀναλάβοιμεν Ἀ75. 11 25. δὴ] οὖν Ζό. ΠΠ 26. αὑτῷ οι ΜΠ. {1 21. ἃ] ἢ πρὸς 

ΜΈ05, πρὸς ΚΟ, ἢ 28. ποῖα οτὰ 1,3. 1} ζῆν] ζῆν ὅλον Ὁ, ζῆν ὅλως 15 Μὸ. ἢ 29. πρὸς τὸ τέλος τι Κὸ, || 30. λογίζωνεκι 27. 

834. ξιδίχεται 75, ΟΥαἰπ5158 τῆοχ τούτων -- 35. ἔχειν. 

2. ἡ κἀὰ 2405, 1} 3. πράττειν 275. 1 ἀ. τέλος 18. ἢ τῆς πράξεως ΠΗ͂", ΠΠ|5. ἀνθρώπινα Ι͂-, 1 7. ὧν εἰ} ἀεί 475. ἢ αὖτε Χ' 
ἍΜ). ἢ 10. τὸς ροβὲ καὶ οα 2505. ἢ 11. ὅθεν 1508. ᾿ 412. ὡς οταὰ ΚΡΙΙ͂Μ5. Ἰ 18. πᾶσαν 1805. ἢ 4ἀ. τὸ ροβὲ καὶ οπι ΧΆ. ἢ 
45. δύο ὀρθὰς ΚΑ. ᾿ 16. γὼρ οπι 75. ἢ 17. 5] καὶ 15, ἡ ΑΑι ἰ5 λύπη. ΠΠ 18, ἡ οτχ Ψ5275. ἢ δεῖ ΚΘ, ᾿Π ἔεκα ΚἜΟΜ|Ί05, 1 0. 

εἶναι ἕξιν ΑΠ6. ἢ 21. ἀληθοῦς ͵2Ζλ. 1 24. ἥττων Χϑ. ΠΟ 29. μὲν τῆς 2} 7503, τῆς μὶν τῆς ἈΦ. 1 82. δ᾽] δ᾽ αἱ ΚΑΔΙ͂Σ ἀτιοδειχτοῖν 

Μ᾿ 38. ἡ οἵὰ ΚΙΙ͂Σ, ἢ τῆς -- 84. ἐπιςήμη οὐχ 103. 



α «ἰξ ἜΣ , 

ἨΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ Ζ. 4144 

τ ὁ κόσμος ἜΉΩΝ οι ἐς 

σοφία τούτων θὲ τοῦ γὰρ σοφῦ τυχὸν ἐνίων ἔχειν ὠπό- δ ρα ἐδ) τῶν ἐδ σὴν δῆλον ὅτι Ἐπ φοφία, ἐστὶ “-“..Δ0.., 
δζίν ἐστιν. εἰ δὴ οἷς ἀληθεύομεν καὶ μηδέποτε διαψευ- καὶ ἐπιςήμη καὶ νᾶς τῶν τιμιωτάτων τῇ φύσει, διὸ ̓ Αν.- - ΄" 
δόμεθα περὶ τὰ μὴ ἐνδεχόμενα ἢ καὶ ἐνδεχόμενα ἄλλως ξαγόραν καὶ Θαλῆν καὶ τοὺς τοιούτες σοφοὺς μέν, ᾧρο- , ΟΠ 
ἔχειν, ἐπιςήμη καὶ φρόνησίς ἐς καὶ σοφία καὶ νοῦς, τό- ς νίμες δ᾽ οὔ φασιν εἶναι, ὅταν ἴδωσιν ἀγνοῦντας τὰ συμ. ΓΞ 
των δὲ τῶν τριῶν μηθὲν ἐνδέχεται εἶνας (λέγω δὲ τρί᾽ φέρονθ᾽ ἑαντοῖς, καὶ περιττὰ μὲν καὶ θαυμας ἃ καὶ χα- 
φρόνησιν ἐπιστήμην σοφίαν), λείπεται νοῦν εἶναι τῶν λεπὼ καὶ δαιμόνια εἰδέναι αὐτός φασιν, ἄχρηςα δ᾽, ὅτι 

ἀρχῶν. οὐ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαθὰ ζητοῦσιν. ἡ δὲ φρόνησις περὶ τὰδ 
Ἴ Τὴν δὲ σοφίαν ἕν τε ταῖς τέχναις τοῖς ἀκριβεςάτοις ἀνθρώπινα καὶ περὶ ὧν ἔς, βυλεύσασδαι" τῷ γὰρ φρονίμα 
τὰς τέχνας ἀποδίδομεν, οἷον Φειδίαν λιϑυργὸν σοφὸν καὶ ὁ μάλιςια τοῦτ᾽ ἔργον εἶναί φαμεν, τὸ εὖ βυλεύεσθαι, 8. 

Πολύκλειτον ὠνδριαντοποιόν, ἐνταῦθα μὲν οὖν οὐθὲν ἄλλο λεύεται δ᾽ οὐθεὶς περὶ τῶν ὠδυνάτων ἄλλως ἔχειν, οὐδ 
σημαίνοντες τὴν σοφίαν ἣ ὅτι ἀρετὴ τέχνης ἐς" εἶναι δέ ὅσων μὴ τέλος: τί ἐςι, καὶ τοῦτο πρακτὸν ὠγαθόν. ὁ δ᾽ 

τας σοφοὺς οἰόμεθα ὅλως οὐ κατὰ μέρος οὐδ᾽ ἄλλο τι ὡπλῶς εὔβυλος ὁ τοῦ ἄριςε ἀνθρώπῳ τῶν πραιτῶν στο- 
σοφούς, ὥσπερ Ομηρός φησιν ἐν τῷ Μαργίτῃ “τὸν δ᾽ ἔτ᾽ χαςικὸς κατὼ τὸν λογισμόν. οὐδ᾽ ἐστὶν ἡ φρόνησις τῶν 
ἀρ σκαπτῆρα θεοὶ θέσαν ὅτ᾽ ἀροτῆρα ὅτ᾽ ἄλλως τι σοφόν" τς καθόλε μόνον, ἀλλὰ δεῖ καὶ τὰ καϑ᾿ ἕκαςα γνωρίζειν" 
ὥςε δῆλον ὅτι ἡ ἀκριβεςάτη ὧν τῶν ἐπιςημῶν εἴη ἡ σο- ' πρακτικὴ γώρ, ἡ δὲ πρᾶξις περὶ τὰ καθ᾿ ἕκαςα. διὸ καὶ 

φία. δεῖ ἄρα τὸν σοφὸν μὴ μόνον τὼ ἐκ τῶν ἀρχῶν εἰδέ- ἔνιοι ἐκ εἰδότες ἑτέρων εἰδότων πρακτικώτεροι, καὶ ἐν τοῖς 
νὰ, ἀλλὰ καὶ περὶ τὰς ἀρχὰς ἀληθεύειν. ὥς᾽ εἴη ἄν, ἡ ἄλλοις οἱ ἔμπειροι" εἰ γὼρ εἰδείη ὅτι τὰ κοῦφα εὕπεπτα 
σοφία, νοῦς καὶ ἐπιςήμη, ὥσπερ κεφαλὴν ἔχεσα ἐπιςήμη κρέα καὶ ὑγιειναί, ποῖα δὲ κοῦφα ἀγνοοῖ, ὁ ποιήσει ὑγί- 
τῶν τιμιωτώτων. ἄτοπον γὰρ εἴ τις τὴν πολιτικὴν ἢ τὴν γὐ εἰαν, ἀλλ᾽ ὁ εἰδὼς ὅτι τὼ ὀρνίθεια κῦφα καὶ ὑγιεινὰ ποιή- 
φρόνησιν σπυδαιοτάτην οἴεται εἶναι, εἰ μὴ τὸ ἄριςον τῶν σεῖ μᾶλλον. ἡ δὲ φρόνησις πρακτική" ὥστε δεῖ ἄμφω 
ὦ τῷ κόσμῳ ἀνθρωτός ἐςιν. εἰ δὴ ὑγιεινὸν μὲν καὶ ἀγωα- ἔχειν, ἢ ταύτην μᾶλλον. εἴη δ᾽ ἂν τις καὶ ἐνταῦθα ἀρ- 
βὸν ἕτερον ἀνθρώποις καὶ ἰχθύσι, τὸ δὲ λευκὸν καὶ εὐθὺ χατεκτονική. ἔςι δὲ καὶ ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ φρόνησις αὶ αὐτὴ 

ταὐτὸν ἀεί καὶ τὸ σοφὸν ταὐτὸν πάντες ἂν εἴποιεν, φρό- μὲν ἕξις, τὸ μέσοι εἶναι οὐ ταὐτὸν αὐταῖς. τῆς δὲ περὶ 
ἡμν δὲ ἔτερεν᾽ τὸ γὰρ τερὶ αὐτὸ ἕκαςα εὖ θεωρῆν φαῖεν ,5 πόλιν ἡ μὲν ὡς ἀρχιτεκτονικὴ φρόνησις γομοθετική, ἡ δὲ 
ἂν εἶναι φρόνιμον, καὶ τούτῳ ἐπιτρέψειαν αὐτά. διὸ καὶ ὡς τὰ καθ᾽ ἕκαςα τὸ κοινὸν ἔχει ὄνομα, πολιτική" αὕτη 
τῶν θηρίων ἔνια φρόνιμα φασιν εἶναι, ὅσα περὶ τὸν αὐτῶν δὲ πρακτικὴ καὶ βελευτική" τὸ γὰρ ψήφισμα πρακτὸν 
βίον ἔχοντα φαίνεται δύναμιν προνοητικήν. φανερὸν δὲ καὶ ὡς τὸ ἔσχατον. διὸ πολιτεύεσθαι τούτυως μόνυς λέγουσιν" 
ὅτι οὐκ ἂν εἴη ἡ σοφία καὶ ἡ πολιτικὴ ἡ αὐτή" εἰ γὰὼρ μόνοι γὰρ πράττυσιν οὗτοι ὥσπερ οἱ χειροτέχναι" δοκεῖ 

τὴν περὶ τὰ ὠφέλιμα τὰ αὑτοῖς ἐροῦσι σοφίαν, πολλαὶ 3 δὲ καὶ φρόνησις μάλις᾽ εἶναι ἡ περὶ αὐτὸν καὶ ἕνα. καὶ 
ἔσονται σοφίαι" ἀ γὰρ μία περὶ τὸ ἁπάντων ἀγαθὸν τῶν ἔχει αὕτη τὸ κοινὸν ὄνομα, φρόνησις" ἐκείνων δὲ αὶ μὲν 
ζῴων, ἀλλ᾽ ἑτέρα περὶ ἔκαςον, εἰ μὴ καὶ ἰατρικὴ μία περὶ οἰκονομία, ἡ δὲ νομοθεσία, ἡ δὲ πολιτική, καὶ ταύτης ἡ 
πάντων τῶν ὄντων. εἰ δ᾽ ὅτι βέλτιςον ἄνθρωπος τῶν ἄλ- μὲν βυλευτροὴ ἡ δὲ δικαστική, εἶδος μὲν οὖν τι ἀν εἴι9 
λων ζῴων, οὐδὲν διαφέρει" καὶ γὰρ ἀνθρώπε ἄλλα πολὺ γνώσεως τὸ αὐτῷ εἰδέναι" ἀλλ᾽ ἔχει διαφορὰν πολλήν" 

1, οὐδ᾽ ἡ σοφία Κῦ. ἢ" 2. ἀπόδειξίς ρν ΑΡ. Π 3. Ψευδόμεθα 75: ἢ ἀ. μὴ ροβῖ καὶ 25. ἢ ὅ οπι 2750, ἢ 1. νοῦν] γοῦν νοῦν 
ΡΓ Κ͵, ὅν νὰν οοτγ. ἢ 9. γε 1.5Μ8. 1 10. ἀποδιδόαμεν 1.}Μ5. ἢ 11. πολύκλητον ἢ. ἢ} οὖν οὐχ 1.205. ἡ 12, ἰςν δηῖϊθ τέχνης 1.9, 
οπὶ Οὁ. {Π 18. τι] τι αὶ 37:02, τἀ. μαργείτη ΚΙΡΟΣ, αὶ 15. ἂν 255. 16. ἡ Ῥοβὲ ὅτι οπι ΚΎ601, [Π 41. μὴ] οὐ 7. ἢ 
19. ὥσπερ] καὶ ὥσπερ 1,50. ἢ] ἐπιςήμην 4575.}} 20. γάρ] δὲ ,Μ1, {ΠῚ τὴν ἐπιςήμην πολιτικὴν 2.50}, Π 21. σπυδαιότατον εἶναι οἴεται 275. ἢ 

22. δ᾽ Μ|ν. ἢ 23. καὶ τὸ εὐθὺ 1.305. 1 84. εἴποιμεν 375. ἢ 25. εἴ} τὸ εὖ ΚΡ1205. 1} φαῖεν ἄν] φησὶν ΚΈ, φαῖνν 1.750... }} 26. 
τούτων 775. 1 ἐπιτρέψει ΨΡ, ἐπιτρέψειν 2.505, 1} ἑαυτούς 75. }} 27. φησιν Ἀϑ. ἢ 28. καὶ οπι 203. 1 80. τὰ αὑτοῖς] τ᾽ αὐτοῖς ΚΊ. ἢ 

31. τῶν ζώων ἀγαθόν }7λ:. ἢ} 33. ὁ ἄνθρωπος 475. ἢ 834. πολλὰ 276, 
1. οἷον τὰ φανερώτατα 1.3. 1 συνέξηκεν ὁ κόσμος 1.50, ἢ 3. καὶ αηἴο ἐπιςήωη οπὶ 20. ΠΠ 12. τέλειόν 475, ἢ πρακτικὸν 545, ἢ 18. 

δ σὰ ΚΑ. ΠΠ 16. πρακτὴ 1475. } 18. οἱ οτα 1). ἢ 19. ἀγνοεῖ 5.}Μ80. }} 20. ὀρνίθια ΚΡ. ᾿Π 23. καὶ ἡ Ροεῖ πολιτρηὴ οπὶ ΑΞ. ΠΠ 25. 

ὡς οαὐ 175. }} 26. αὕτη -- 27. βυλευτική οαχ 75. ἢ 21. καὶ οτὰ ΚΎ15. ᾿Π 28. ἕκαστον ΑΡ. ἢ μόνον ΚΡΙΡΟΡ, ἢ 30. καὶ ἡ φρόνησις 
105, ἢ 33. δικαστική] στοχαστική δ, {Πτι] αὕτη 227... } 834, τὸ] τὸ τὰ 1.275..0 αὑτοῦ 75 οἱ ἴοτιαϑ88 ρν ΑΞ. 
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καὶ δοκεῖ ὁ τὰ περὶ αὐτὸν εἰδὼς καὶ διατρίβων φρόνιμος 
εἶναι, οἱ δὲ πολιτικοὶ πολυπράγμονες" διὸ Ἑὐριπίδης 

τῶς δ᾽ ἀν φρονοΐην, ᾧ παρὴν ἀπρωγμόνως 
ἐν τοῖσι πολλοῖς ἡριθμημένῳ ςρατοῦ 

ἴσον μετασχεῖν: 
τὸς γὰρ περισσὸς καί τι πράσσοντας πλέον.. 

Ὀπῆσι γὰρ τὸ αὑτοῖς ἀγαθόν, καὶ οἴονται τῦτο δεῖν πράτ- 
τειν. ἐκ ταύτης οὖν τῆς δύξης ἐλήλυθε τὸ τούτες φρονί- 
μὲς εἶναι" καίτοι ἴσως οὐκ ἔςι τὸ αὑτοῦ εὖ ἄνευ οἰκονο- 

ἨἩΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ Ζ. 

περὶ ὧν ἴσασιν, ἡ δ᾽ εὐβυλία βυλή τις, ὁ δὲ βυλευόμε.᾿ 

νος ζητεῖ καὶ λογίζεται. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ εὐςοχία" ἄνω 
τε γὰρ λόγε καὶ ταχύ τι ἡ εὐςοχία, βελεύονται δὲ πο- 
λὺν χρόνον, καὶ φασὶ πράττειν μὲν δεῖν ταχὺ τὰ βου- 

5 λευθώτα, βυλεύεσθαι δὲ βραδέως. ἔτι ἡ ἀγχίνοια ἕτερον 

καὶ ἡ εὐβελία" ἔς! δ᾽ εὐςοχία τις ἡ ἀγχίνοια, οὐδὲ δὴ 

δόξα ἡ εὐβυλία ὀδεμία. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὁ μὲν κακῶς βαλευό- 
μενος ἁμαρτάνει, ὁ δ᾽ εὖ ὀρθῶς βυλεύεται, δῆλον ὅτι ὀρ- 
θότης τις ἡ εὐβυλία ἐςΐν, οὔτ᾽ ἐπιστήμης δὲ οὔτε δόξης" 

μίας οὐδ᾽ ἄνευ πολιτείας. ἔτι δὲ τὰ αὐτοῦ πῶς δεῖ δὲοι- το ἐπιςήμης μὲν γὼρ οὐκ ἔςιν ὀρθότης (οὐδὲ γὰρ ἁμαρτία), 

κεῖν, ἄδηλον καὶ σκεπτέον. σημεῖον δ᾽ ἐςὶ τοῦ εἰρημέον δόξης δ᾽ ὀρθότης ὠλήθεια" ἅμα δὲ καὶ ὥριςαι ἤδη πᾶν ἵ 

καὶ διότι γεωμετρικοὶ μὲν νέοι καὶ μαθηματικοὶ γίνονται δόξα ἐςίν. ἀλλὰ μὴν ὑδ᾽ ἄνευ λόγε ἡ εὐβελία. δὲὶωανοίας 
καὶ σοφοὶ τὰ τοιαῦτα, φρόνιμος δ᾽ οὐ δοκεῖ γίεσθαι. ἄρα λείπεται" αὕτη γὰρ οὕπω φάσις" καὶ γὰρ ἡ δόζα 
αἴτιον δ᾽ ὅτι τῶν καθ᾿ ἕκαςα ἐςιν ἡ φρόνησις, ἃ γίνεται οὐ ζήτησις ἀλλὰ φάσις τις ἤδη, ὁ δὲ βυλευόμενος, ἐάν 

γνώριμα ἐξ ἐμπειρίας, νέος δ᾽ ἔμπειρος οὐκ ἔςιν' πλῆθος 15 τε εὖ ἐαν τε κακῶς βουλεύηται, ζητεῖ τι καὶ λογίζεται. 
γὰρ χρόνα ποιεῖ τὴν ἐμπειρίαν" ἐπεὶ καὶ τοῦτ᾽ ἄν τις σκές ἀλλ᾽ ὀρθότης τίς ἐςιν ἡ εὐβελία βυλῇς" διὸ ἡ βυλὴ Ὅν 

ψαιτο, διὰ τί δὴ μαθηματικὸς μὲν παῖς γένοιτ᾽ ἄν, σο- τητέα πρῶτον τί καὶ περὶ τί. ἐπεὶ δ᾽ ἡ ὀρθότης πλεοναχῶς, 
φὸς δ᾽ ἢ φυσικὸς οὔ, ἢ ὅτι τὰ μὲν δι᾽ ἀφαιρέσεώς ἐςιν, δῆλον ὅτι ὁ πᾶσα" ὁ γὼρ ἀκρατὴς καὶ ὁ φαῦλος ὃ προ- 
τῶν δ᾽ αἱ ἀρχαὶ ἐξ ἐμπειρίας" καὶ τὰ μὲν οὐ πιςεύνσιν τίθεται ἰδεῖν ἔκ τοῦ λογισμοῦ τεύξεται, ὥστε ὀρθῶς ἔς αι 
οἱ νέοι ἀλλὰ λέγυσιν, τῶν δὲ τὸ τί ἐςιν οὐκ ἄδηλον. ἔτι Ὁ βεβυλευμένος, κακὸν δὲ μέγα εἰληφώς. δοκεῖ δ᾽ ὠγαθόν 

αὶ ἁμαρτία ἢ περὶ τὸ καθόλε ἐν τῷ βυλεύσασθαι ἢ περὶ τι εἶναι τὸ εὖ βεβελεῦσθαι" ἡ γὰρ τοιαύτη ὀρθότης βυλῆς 

τὸ καθ᾿ ἔκαςον" ἢ γὰρ ὅτι πάντα τὰ βαρύςαθμα ὕδατα 
φαῦλα, ἢ ὅτι τοδὶ βαρύςαθμον. ὅτι δ᾽ ἡ φρόνησις οὐκ 
ἐπιςήμη, φανερόν" τοῦ γὰρ ἐσχάτε ἐςίν, ὥσπερ εἴρηται" 

εὐβυλία, ἡ ἀγαθοῦ τευκτική. ὠλλ᾽ ἔςι καὶ τούτο ψευδεῖ 
συλλογισμῷ τυχεῖν, καὶ ὃ μὲν δεῖ ποιζσαι τυχεῖν, δὲ᾽ 
οὗ δ᾽ οὔ, ἀλλὰ ψευδὴ τὸν μέσον ὅρον εἶναι" ὥστ᾽ οὐδ᾽ 

Ν ,ὔ δ 
τὸ γὼρ πρακτὸν τοίϑτον. ἀντίκειται μὲν δὴ τῷ νῷ" ὁ μὲν γ5 αὕτη πω εὐβυλία, καθ᾽ ἣν οὗ δεῖ μὲν τυγχάνει, ὦ μέ- 
γὰρ νοῦς τῶν ὅρων, ὧν οὐκ ἔςι λόγος, ἡ δὲ τοῦ ἐσχάτν, 

οὗ οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη ἀλλ᾽ αἴσθησις, οὐχ ἡ τῶν ἰδίων, 

τοι δι᾽ οὗ ἔδει. ἔτι ἔςι πολὺν χρόνον βυλευόμενον τυχεῖν, 
τὸν δὲ ταχύ. οὐκοῦν οὐδ᾽ ἐκείνη πω εὐβυλία, ὠλλ᾽ ὀρθέ. 

τῆς ἡ κατὰ τὸ ὠφέλιμον, καὶ ἧ δεῖ καὶ ὡς καὶ ὅτε. ἔτι 
ἔςι καὶ ἁπλῶς εὖ βεβυλεῦσθαι καὶ πρός τι τέλος. ἡ μὲν 

ἀλλ᾽ οἷᾳ αἰσθανόμεθα ὅτι τὸ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς ἔσχα- 

τον τρίγωνον" στήσεται γὰρ κἀκεῖ; ἀλλ᾽ αὕτη μᾶλλον 
αἴσθησις ἢ φρόνησις, ἐκείνης δ᾽ ἄλλο εἶδος. 80 δὴ ἁπλῶς ἡ πρὸς τὸ τέλος τὸ ἁπλῶς κατορθοῦσα, καὶ δί 

1 Τὸ ζυτεῖν δὲ καὶ τὸ βουλεύεσθαι διαφέρει" τὸ γὼρ τις ἡ πρός τι τέλος. εἰ δὴ τῶν φρονίμων τὸ εὖ βεβελεῦ- 
βελεύεσθαι ζητεῖν τι ἐςΐν. δεῖ δὲ λαβεῖν καὶ περὶ εὐβυ- σθαι, ἡ εὐβυλία εἴη ὧν ὀρθότης ἡ κατὰ τὸ συμφέρον πρὸς 

λίας τί ἐστι, πότερον ἐπιςήμη τις ἢ δόξα ἢ εὐστοχία ἢ τι τέλος, οὗ ἡ. φρόνησις ἀληθὴς ὑπόληψίς ἐς ν. 

ἄλλο τι γένος. ἐπιςήμη μὲν δὴ οὐκ ἔςιν" οὐ γὰρ ζητῦσι Ἕςι δὲ καὶ ἡ σύνεσις καὶ ἡ ἀσυνεσία, καθ᾽ ἃς χε 1] 

4. τὼ οπι Ὁ). [] διατρίβων φρόνιμος οἵα ΚΑ . ἢ 2. φιλοπράγμονες 1,50}. [Δ] διὸ] διὸ καὶ Οὐ,  ἀ. ἠριθμημένον ἈΡΙΝΑ, ἢ] ςρατῶ 

Μ|.Ὼἷ 5. ἴσων 175, ἴσον 1.5. 1} 8. τούτυς] περὶ τοὺς 7". ἢ 9. εἶναι οτὰ Χ.. [ τὸ] τὸ τὰ 1473. ἢ εὖ] εἰδέναι 3,75, ὁχα 1.205. ἢ 10. 
αὑτῶν πῶς διοικεῖν δεῖ 75. 1} 11. λεγομένου Οὐ, ἢ 1Δλ.. ὅτι] ὅτι καὶ Α51,505, ἢ 416. γὰρ] δὲ Κ΄. Π 17. διὰ οχαὰ Ο. ἢ δήποτε 2209, ἢ 

19. αἱ οτα Ο". ᾿ 20. οὐκ οπι ΧΗ). 1 24. τὸ] τὼ Αδ. 1 22. γὰρ οπι 2,715. 1 23. τοδὶ τὸ βαρύςαθμον ΚΑ". 1 25. ἀντίκειται} 

ἀγντιληπτικὸν δι ἸΠ μὲὴν ἀπία δὴ οταὰ Ζ8 05. ᾿ 26. γὰρ δὴ νοῦς 175, ἢ 27. οὗ οτὰ Κ͵2Π". {{ 28. οἵα δι αἰσθανόμεθα ΚΑΜ8. ἢ τοῖς οἵα 

47... 80. ἡ ΖΗ Μη0., ᾿ἰ 32. διαλαβεῖν Οὐ. ἢ καὶ ογαὰ Ἀ5175. 1} 33. ἢ ροδὶ δόξα οτὰ ΟΣ, 

8. ταχυτῆτος ἡ ΠΗ͂". ἢ ἀ. δεῖ 4715. ἢ 9. ἡ εὐβυλία τις ἈΠ. ἐπιστήμη 1.3. 1 δὲ οαὰ Ψ1Π7:. δόξα Μὴν Ὁ 44. διώριςαι Α͂-. ὁ 

45. τε καὶ κακῶς ἈΑΜΡ. ἢ τε ΜΆ. ἢ 16. τις οαχλ Οὐ. ἢ 18. ὁ γὰρ] καὶ γὰρ ὁ 315. 1} 20, ὑπειληφώς Ο, ἢ 21. εἶναι αἀὰ 2603. ἴ 
βυλεύεσθαι Οὐ. ἢ 22. ἡ οἷχ 175. 1 23. δι᾽] τούτον δι’ 1.505, ἢ 24. ἀλλὰ] ὥςε ΟἹ. } 25. αὐτή 1503, [ πὼς 1. ΜἼὴλΟ δ, [{ τυγχάνειν 
Ζ5. 1 28. ᾧ δεῖ καὶ ὥς] ὦ δικαίως ρν Αθ, 1 29. εὖ οι 2275. 1} 30. καὶ δέ τις] τὴς δὲ ΑΛ17". 11 31. βυλεύεσθαι ΡΟ. ἢ 32. ὁ δῖε 
κατὰ οἵἷὰ ΚΑ . ἢ 33. οὖ ἡ] ἢ οὐ ΑΞ, 

ι 
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γομεν συνετοὺς καὶ ἀσυνέτες, οὔθ᾽ ὅλως τὸ αὐτὸ ἐπιςήμῃ νοῦς ἐστὶ καὶ οὐ λόγος, καὶ ὁ “μὲν κατὰ τὰς ἀποδείξεις 
ΕῚ δὶ , ν ἈΦ ΐ Υ ΄ - Ἄδ. δ τυ μή ) ΄ . δ᾽ ᾽ - » ἢ δύξῃ (πάντες γὰρ ἄν ἦσαν συνετοί) οὗτε τις μία τῶν τῶν ἀκινήτων ὅρων καὶ πρώτων, ὁ δ᾽ ἐν ταῖς πρακτικαῖς 
κατὰ μέρος ἐπιςημῶν, οἷον ἰατρικὴ περὶ ὑγιεινῶν ἢ γεω- τοῦ ἐσχάτου καὶ ἐνδεχομώνε καὶ τῆς ἑτέρας προτάσεως" 
μετρία περὶ μεγέθους" οὗτε γὰρ περὶ τῶν ἀεὶ ὄντων καὶ ἀρχαὶ γὰρ τοῦ οὗ ἕνεκα αὗται" ἐκ τῶν καθ᾽ ἕκαςα γὰρ 
ἀκινήτων ἡ σύνεσίς ἐςιν οὔτε περὶ τῶν γιγνομένων ὁτέῶν, ς τὸ καθόλκ. τύτων ἕν ἔχειν δεῖ αἴσθησιν, αὕτη δ᾽ ἐςὶ νῦς. 
ἀλλὰ περὶ ὧν ἀπορήσειεν ἄν τις καὶ βελεύσαιτο. διὸ περὶ διὸ καὶ φυσικὰ δοκεῖ εἶναι ταῦτα, καὶ φύσει σοφὸς μὲν 

᾿ ψ.ἿΝ .«“ ,ὔ », ᾽ "ἊΝ , ΝΖ ΄ ᾽ ΄ - - ᾿ 
τὼ αὐτὰ μὲν τῇ φρονήσει ἐςίν, ὑκ ἔςι δὲ ταὐτὸν σύνεσις οὐδείς, γνώμην δ᾽ ἔχειν καὶ σύνεσιν καὶ νοῦν. σημεῖον δ 

καὶ φρόνησις" ἡ μὲν γὰρ φρόνησις ἐπιτακτική ἐςιν" τί γὰρ ὅτι καὶ ταῖς ἡλικίαις οἰόμεῆα ἀκολυθεῖν, καὶ ἥδε ἡ ἡλικία 
- ΄ Ἁ ΄ Ν᾽ έ » ΔΨ δι σο τὰ δὲ ΄΄ Ψ, ἕ ΄ ε “ ΄ ᾿ 4 , δῖ πράττειν ἢ μή, τὸ τέλος αὐτῆς ἐστίν" ἡ δὲ σύνεσις νοῦν ἔχει καὶ γνώμην, ὡς τῆς φύσεως αἰτίας οὔσης. διὸ 

χκριτικὴ μόνον' ταὐτὸν γὰρ σύνεσις καὶ εὐσυνεσία καὶ συ- το καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος νοῦς" ἐκ Τούτων γὰρ αἱ ἀποδείξεις 
γετοὶ καὶ εὐσύνετοι. ἔςι δ᾽ ὅτε τὸ ἔχειν τὴν φρόνησιν ὅτε καὶ περὶ τούτων. ὥστε δεῖ προσέχειν τῶν ἐμπείρων καὶ 

τὸ λαμβάνειν ἡ σύνεσις" ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ μανθάνειν λέγε- πρεσβυτέρων ἢ φρονίμων ταῖς ἀναποδείκτοις φάσεσι καὶ 
ται ξυνιέναι, ὅταν χρῆται τῇ ἐπιςήμῃ, οὕτως ἐν τῷ χρὴ- δόξαις οὐχ, ἧττον τῶν ἀποδείξεων" διὰ γὰρ τὲ ἔχειν ἐκ 

σθαι τῇ δόξῃ ἐπὶ τὸ κρίνειν περὶ τούτων περὶ ὧν ἡ φρό- τῆς ἐμπειρίας ὕμμα ὁρῶσιν ὀρθῶς. τί μὲν οὖν ἐστὶν ἡ 
νησίς ἐςιν, ἄλλε λέγοντος, καὶ κρίνειν καλῶς" τὸ γὰρ εὖ ι5 φρόνησις καὶ ἡ σοφία, καὶ περὶ τίνα ἑκατέρα τυγχάνει ᾿ 

τῷ καλῶς ταύτόν. καὶ ἐντεῦθεν ἐλήλυθε τοὔνομα ἡ σύ- οὖσα, καὶ ὅτι ἄλλου τῆς ψυχῆς μορίου ἀρετὴ ἑκάτερα, ) 
νεσις, καθ᾽ ἣν εὐσύνετοι, ἐκ τῆς ἐν τῷ μανθάνειν" λέγομεν εἴρηται. 

γὰρ τὸ μανθάνειν συνιέναι πολλάκις. Διαωπορήσειε δ᾽ ἄν τις περὶ αὐτῶν τί χρήσιμοί εἰσιν. 13 
δὲ καλουμένη γνώμη, καθ᾽ ἣν εὐγνώμονας καὶ ἡ μὲν γὰρ σοφία οὐδὲν θεωρεῖ ἐξ ὧν ἔςαι εὐδαίμων ἂν- 

ἔχεν φαμὲν γνώμην, ἡ τοῦ ἐπιεικοῦς ἐστὶ κρίσις ὀρθή. 2) θρωπος (οὐδεμιᾶς γάρ ἐςι γενέσεως), ἡ δὲ φρόνησις τῦτο 
σημεῖον δέ" τὸν γὰρ ἐπιεικῆ μάλιςα φαμεν εἶναι συγ- μὲν ἔχει, ὠλλὼ τίνος ἕνεκα δεῖ αὐτῆς, εἴπερ ἡ μὲν φρό- 
ἡνωμονικόν, καὶ ἐπιεικὲς τὸ ἔχειν περὶ ἔνια συγγνώμην. νησίς ἐστιν ἡ περὶ τὰ δίκαια καὶ καλὰ καὶ ὠγαθὰ ἀν- 
ἡ δὲ συγγνώμη γνώμη ἐστὶ κριτικὴ τοῦ ἐπιεικοῦς ὀρθή, θρώπῳ, ταῦτα δ᾽ ἐςὶν ἃ τοῦ ὠγαθοῦ ἐςὶν ἀνδρὸς πράττειν, 
ὀρθὴ δ᾽ ἡ τοῦ ὠληθοῦς. ὑδὲν δὲ πρακτικώτεροι τῷ εἰδέναι αὐτά ἐσμεν, εἴπερ ἕξεις 

Εἰσὶ δὲ πᾶσαι αἱ ἕξεις εὐλόγως εἰς ταὐτὸ τείνεσαι" 5 αἱ ὠρεταί εἰσιν, ὥσπερ οὐδὲ τὰ ὑγιεινὰ ὑδὲ τὼ εὐεκτικά, 
λέγομεν γὰρ γνώμην καὶ σύνεσιν καὶ φρόνησιν καὶ νοῦν ὅσα μὴ τῷ ποιεῖν ἀλλὰ τῷ ἀπὸ τῆς ἕξεως εἶναι λέγεται" 
ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς ἐπιφέροντες γνώμην ἔχειν καὶ νοῦν ἤδη ὑθὲν γὰρ πρακτικώτεροι τῷ ἔχειν τὴν ἰατρικὴν καὶ γυμνα- 
καὶ φρονίμες καὶ συνετός" πᾶσαι γὰρ αἱ δυνώμεις αὗται ςικήν ἐσμεν. εἰ δὲ μὴ τέτων χάριν φρόνιμον θετέον ἀλλὼ 
τῶν ἐσχάτων εἰσὶ καὶ τῶν καθ᾿ ἕκαστον, καὶ ἐν μὲν τῷ τοῦ γίνεσθαι, τοῖς οὖσι σπυδαίοις οὐθὲν ἄν εἴη χρήσιμος, 
κριτικὸς εἶναι περὶ ὧν ὁ φρόνιμος, συνετὸς καὶ εὐγνώμων 30 ἔτι δ᾽ οὐδὲ τοῖς μὴ ἔχεσιν" οὐθὲν γὰρ διοίσει αὐτὲς ἔχειν 
ἢ συγγνώμων" τὰ γὰρ ἐπιεικῇ κοινὰ τῶν ἀγαθῶν ὡπάν- ἢ ἄλλοις ἔχαεσι πείθεσθαι, ἱκανῶς τ᾽ ἔχοι ὧν ἡμῖν ὥσπερ 
των ἐςὶν ἐν τῷ πρὸς ἄλλον. ἔςι δὲ τῶν καθ᾽ ἕκαςα καὶ καὶ περὶ τὴν ὑγίειαν. βουλόμενοι γὼρ ὑγιαίνειν ὅμως οὐ 

τῶν ἐσχάτων πάντα τὼ πρακτά᾽ καὶ γὰρ τὸν φρόνιμον μανθάνομεν ἰατρικήν. πρὸς δὲ τύτοις ἄτοπον ἄν εἶναι δό- 
δεῖ γινώσκειν. αὐτά, καὶ ἡ σύνεσις καὶ ἡ γνώμη περὶ τὰ ἔειεν, εἰ χείρων τῆς σοφίας οὖσα κυριωτέρα αὐτῆς ἔς αι" 

πρακτά, ταῦτα δ᾽ ἔσχατα. καὶ ὁ νοῦς τῶν ἐσχάτων ἐπ᾽ ἃς ἡ γὰρ ποιοῦσα ἄρχει καὶ ἐπιτάττει περὶ ἕκαςον. περὶ δὴ 

ἀμφότερα" καὶ γὰρ τῶν πρώτων ὅρων καὶ τῶν ἐσχάτων τούτων λεκτέον" νῦν μὲν γὰρ ἠπόρηται περὶ αὐτῶν μόνον. 

8. ἐπιςημῶν κατὰ μέρος Οϑ. Ἰ! οἷον] οἷον ἡ ΚΟΜῈ, οἷον ἢ ΟἽ, 1{ ὑγιεινῶν} ὑγιεινῶν γὰρ ἂν ἦν 5150, ἡ ΚΡ. ἸΠ ἀ. μεγέθη ΚΑΙ’ 

ΟΝ} γὰρ οὔτε }ΖλΡ. ἢ καὶ ἀκινήτων οπι 25. 5. ὁτωῦν 5505. ἢ 8. τί --- 9. ἐστίν οτη 75. 9 εἰ 10. ξύνεσις εἴ εὐξυνεσία ἈΦ. ἢ 10. 
συτετο} γὰρ οἱ συνετοὶ 1.5. συνετοὶ καὶ οἵἷὰ Ὁ. ΠΠ 141. τῷ 1.547. 12. τῷ 1.Μ2. 1 ἢ οτὰ ΟἍ. ἢ} 19. συγγνώμονας Ἀ2 2713. ἢ 23. ὀρθή 

οπὰ Αδ, ἢ 27. ἤδη δὲ καὶ 275. ἢ 29. ἕκαστα 1Π᾽. μὲν οὐχ 15. 1} 31. πάντων 1,)05, ἢ 32. ἴςἾ εἰ Οἡ. 33. ἅπαντα ΟὉ, ἁπάντων 

ΚΙΜῈ ἢ πρακτικά ΜΜῊλ. 11 36. ἀμφότερον 1.515, 
4. καὶ ἀπίε ὁ οπὶ 2.205. ὁ] ὁ λόγος ΚΑ, 1 3. ἐσχάτου] τρίτου ΚΡ, Π ἁ. οὗ οπι ΨΆ. ὶ 5. ὦ) δὲ 145, οπι Α(.. ἢ δεῖ ἔχειν 

ἍΠῚ[Ὶ. ἔχει ΜΜὴ02. } 10. αἱ οπι ΧΡ. ΗΠ 14. ὀρθῶς} ἀρχάς ΚΑΜΊ.᾿ 15. τί ΚΡ215. 1 18. ἀπορήσειε 51". ἢ 19. ϑεωρήσει ἈΑΜ. ὃ 

22. ἡ οἷὰ 2. ἢ 24. ἐδὲ δὴ 1.5. 26. μὴ ἐν τῷ ΜΡ, ΠΕ 21. τὸ ΚΡ. καὶ] ἢ Οὐ. καὶ γυμναςικήν οπῃ 7715. ἢ 28. ῥητέον ἈΠΜΠ4. ἢ 

29. γενέσθαι 2215. ΠΠ χρήσιμον Κ͵15. ἢ 30. αὐτοῖς 4145. 1 32. ὅμως οἵχ 175. ἢ 35. 1] οὐ 475. 1} 36. μὲν οπὰ ΜΠ. 

ΥΥ 



4144 ἨΘΙΚΩ͂Ν 

πρῶτον μὲν ἵν λέγομεν ὅτι καθ᾽ αὑτὰς ἀναγκαῖον αἱρετὰς 
αὐτὰς εἶναι, ἀρετάς γ᾽ ὕσας ἑκατέραν ἑκατέρα τῷ μορίε, καὶ 
εἰ μὴ ποιοῦσι μηδὲν μηδετέρα αὐτῶν. ἔπειτα καὶ ποιῶσι 

μέν, οὐχ ὡς ἰατρικὴ δὲ ὑγίειαν, ἀλλ᾽ ὡς ἡ ὑγίεια, ὅτως 

ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ Ζ. 

ἀγαθόν. σκεπτέον δὴ πάλιν καὶ περὶ ἀρετῆς" καὶ γὰρ ἡ 
ἀρετὴ παραπλησίως ἔχει ὡς ἡ φρόνησις πρὸς τὴν δεινότητα" 

οὐ ταὐτὸν μέν, ὅμοιον δέ" ὕτω καὶ ἡ φυσικὴ ἀρετὴ πρὸς 

τὴν κυρίαν. πᾶσι γὰρ δοκεῖ ἕκαστα τῶν ἠθῶν ὑπάρχειν 
ἡ σοφία εὐδαιμονίαν" μέρος γὰρ οὖσα τῆς ὅλης ἀρετῆς 5 φύσει πως᾽ καὶ γὰρ δύταιοι καὶ σωφρονικοὶ καὶ ἀνδρεῖοι 
τῷ ἔχεσθαι ποιεῖ καὶ τῷ ἐνεργεῖν εὐδαίμονα. ἔτι τὸ ἔργον 
᾽ " δ Ν ’, ᾿ » Ν Η δον ετνα ἀποτελεῖται κατὰ τὴν φρόνησιν καὶ τὴν ἠθικὴν ὠρετήν" ἡ 
μὲν γὰρ ἀρετὴ τὸν σκοπὸν ποιεῖ ὀρθόν, ἡ δὲ φρόνησις τὼ 
πρὸς τοῦτον. τοῦ δὲ τετάρτυ μορία τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν 

καὶ τἄλλα ἔχομεν εὐθὺς ἐκ γενετῆς" ἀλλ᾽ ὅμως ζητοῦμεν 
΄ ,, Ν "" ᾽ Ν λ Ν “ γ. , 
ἕτερόν τι τὸ κυρίως ἀγαθὸν καὶ τὼ τοιαῦτα ἄλλον τρόπον 
«- ΄, ν , "ἡ Ἁ . ’, ὑπάρχειν" καὶ γὰρ παισὶ καὶ θηρίοις αἱ φυσικαὶ ὑπάρ- 

χουσιν ἕξεις, ἀλλ᾽ ἄνευ νοῦ βλαβεραὶ φαίνονται οὖσαι. 
᾽ ΝῚ , “ »" » δὴ Ν » 5 ,) ἂν , ᾿ “ Γ .«»ν Ψ Υ̓ ,ὔ ᾽ ἊΣ 
ἀρετὴ τοιαύτη, τοῦ θρεπτικοῦ" οὐδὲν γὰρ ἐπ᾿ αὐτῷ πράτ- 10 πλὴν τοσοῦτον ἔοικεν ὁρᾶσθαι, ὅτι ὥσπερ σώματι ἰσχυρῷ 

τειν ἢ μὴ πράττειν. περὶ δὲ τοῦ μηθὲν εἶναι πρακτικωτέ- 

ρὲς διὰ τὴν φρόνησιν τῶν καλῶν καὶ δικαίων, μικρὸν ἄνω- 

θεν ἀρκτέον, λαβόντας ἀρχὴν ταύτην. ὥσπερ γὰρ καὶ τὰ 
δίκαια λέγδμεν πράττοντάς τινας οὕπω δικαίας εἶναι, οἷον 

ἄνευ ὄψεως κινεμένψῳ συμβαίνει σφάλλεσθαι ἰσχυρὼς διὰ 
τὸ μὴ ἔχειν ὄψιν, οὕτω καὶ ἐνταῦθα" ἐὰν δὲ λάβῃ νοῦν, 

ἐν τῷ πράττειν διαφέρει. ἡ δ᾽ ἕξις ὁμοία οὖσα τότ᾽ ἔςαι 
, ᾽ ΄ “ ΄ » “ -»" ΄ »Δ κυρίως ἀρετή. ὥςε καθάπερ ἐπὶ τοῦ δοξαστικοῦ δύο ἐςὶν 

τοὺς τὰ ὑπὸ τῶν νόμων τεταγμένα ποιοῦντας ἢ ἄκοντας 15 εἴδη, δεινότης καὶ φρόνησις, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ ἠθικοῦ δύο 
ἢ δι᾽ ἄγνοιαν ἢ δι᾽ ἕτερόν τι καὶ μὴ δι᾽ αὐτά (καίτοι πράτ- ἐστί, τὸ μὲν ἀρετὴ φυσικὴ τὸ δ᾽ ἡ κυρία, καὶ τούτων ἡ 

τουσί γε ἃ δεῖ καὶ ὅσα χρὴ τὸν σπουδαῖον), οὕτως, ὡς κυρία οὐ γίνεται ἄνευ φρονήσεως. διόπερ τινές φασι πά- 
ἔοικεν, ἔςι τὸ πῶς ἔχοντα πράττειν ἕκαςα ὥς εἶναι ἀγα- σας τὰς ἀρετὰς φρονήσεις εἶναι, καὶ Σωκράτης τῇ μὲν 
θόν, λέγω δ᾽ οἷον διὰ προαίρεσιν καὶ αὐτῶν ἕνεκα τῶν ὀρθῶς ἐζήτει τῇ δ᾽ ἡμάρτανεν" ὅτι μὲν γὰρ φρονήσεις ᾧετο 

ΝῚ ὲ ΨΦ ΄, » ΔΝ “,“τ» ΄΄, ἡ ΄, ν » , Ω , Ρ, ΠΕ Υ πραττομένων. τὴν μὲν οὖν προαίρεσιν ὀρθὴν ποιεῖ ἡ ἀρετή, 0 εἶναι πάσας τὰς ἀρετάς, ἡμάρτανεν, ὅτι δ᾽ οὐκ ἄνευ ᾧρο- 
τὸ δ᾽ ὅσα ἐκείνης ἕνεκα πέφυκε πράττεσθαι οὐκ ἔστι τῆς νήσεως, καλῶς ἔλεγεν. σημεῖον δέ" καὶ γὰρ νῦν πάντες, 
ἀρετῆς ἀλλ᾽ ἑτέρα: δυνάμεως. λεκτέον δ᾽ ἐπιςήσασι σα- ὅταν ὁρίζωνται τὴν ἀρετήν, προςιθέασι τὴν ἔξιν, εἰπόντες 
φέςερον περὶ αὐτῶν. ἔςι δή τις δύναμις ἣν καλοῦσι δει- καὶ πρὸς ἅ ἐστι, τὴν κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον' ὀρθὸς δ᾽ ὁ 

, Ψ ΠῚ ΄ - δ ν ν - ν Ν ΄ » ἣν ΄ ,ὔ 
νότητα" αὕτη δ᾽ ἐςὶ τοιαύτη ὥςε τὰ πρὸς τὸν ὑποτεθῶτα κατὰ τὴν φρόνησιν. ἐοίκασι δὴ μαντεύεσϑαί πως ἅπαντες 

δ ’ὔ δύ 6 “᾿ς. ΄, Ὶ ΄ ν. « ΄ 2 ᾽ ΄» « ν Ν ΄, δεῖ σχοπὸν συντείνοντα δύνασθαι ταῦτα “πράττειν καὶ τυγχά- 25 ὅτι ἡ τοιαύτη ἕξις ἀρετή ἐςὶν ἡ κατὰ τὴν φρόνησιν. δεῖ 
νον Δ ν : ἈΝΕ νιον Ω ᾽ “΄» ᾿ Ν -» ᾽ Ν ΄ - ἈΝ ν » ΔᾺ ΄ νειν αὐτῶν. ἂν μὲν οὖν ὁ σκοπὸς ἥ καλός, ἐπαινετή ἐςιν, δὲ μικρὸν μεταβῆναι" ἀ γὰρ μόνον ἡ κατὰ τὸν ὀρθὸν λό- 

Ἀ »". ε ᾿ “ ᾿ ἄν δὲ φαῦλος, πανεργία" διὸ καὶ τοὺς φρονίμες δεινοὺς γον, ἀλλ᾽ ἡ μετὰ τοῦ ὀρθοῦ λόγυε ἔξις ἀρετή ἐςιν. ὀρθὸς 
καὶ πανούργοες φαμὲν εἶναι. ἔςιι δ᾽ ἡ φρόνησις ὄχ, ἡ δει- 

νότης, ἀλλ᾽ οὐκ ἄνευ τῆς δυνάμεως ταύτης. ἡ δ᾽ ἕξις τῷ 

δὲ λόγος περὶ τῶν τοιούτων ἡ φρόνησίς ἐστιν. ἸΣωκράτης 
Ἄ- ΗΝ ΄ Ν ᾽ Ν Υ ᾽ ,ὔ ν ν᾿ μὲν ἕν λόγες τὰς ἀρετῶς ᾧετο εἶναι (ἐπιςήμας γὰρ εἶναι 

ὄμματι τούτῳ γίνεται τὴς ψυχῆς οὐκ ἄνευ ἀρετῆς, ὡς 3) πάσας), ἡμεῖς δὲ μετὰ λόγα. δῆλον ὄν ἐκ τῶν εἰρημένων 
εἴρηταί τε καὶ ἔςι δῆλον" οἱ γὰρ συλλογισμοὶ τῶν πρα- 

κτῶν ἀρχὴν ἔχοντές εἰσιν, ἐπειδὴ τοιόνδὲ τὸ τέλος καὶ τὸ 
Υ͂ ε Ψ Υ Ψ . Ψ , Ν ἄριστον, ὁτιδήποτε ὄν" ἔστω γὰρ λόγου χαριν τὸ τυχόν. 

σ ᾽ «, .ψ ,ν .- γ ΄ ᾿ ὅτι οὐχ οἷόν τε ἀγαθὸν εἶναι κυρίως ἄνευ φρονήσεως, ἀδὲ 
φρόνιμον ἄνευ τὴς ἠθικῆς ἀρετῆς. ἀλλὰ καὶ ὁ λόγος 

ταύτῃ λύοιτ᾽ ἄν, ᾧ διαλεχθείη τις ἂν ὅτι χωρίζονται ἀλ- 
τοῦτο δ᾽ εἰ μὴ τῷ ἀγαθῷ, οὐ φαίνεται" διαςρέφει γὰρ ἡ λήλων αἱ ἀρεταί" οὐ γὰρ ὁ αὐτὸς εὐφυέςατος πρὸς ἁπά- 
μοχθηρία καὶ διαψεύδεσθαι ποιεῖ περὶ τὰς πρακτικὰς ὠρ- 365σας, ὥςε τὴν μὲν ἤδη τὴν δ᾽ οὕπω εἰληφὼς ἔς αι" τῦτε 

χρίς. ὥςε φανερὸν ὅτι ἀδύνατον φρόνιμον εἶναι μὴ ὄντα γὰρ κατὰ μὲν τὰς φυσικὰς ἀρετὰς ἐνδέχεται, καθ᾽ ἃς 

1. λέγωμεν 'Ά,. 2, 0] τε ΟΝ. || Ο ἑκατέρας ΚῬ. ἢ τῷ οπὶ 2405. ΠΠ 3. καὶ ποιουσῶν ΚΑ. {Πᾧ. ὡς} ὡς ἃ ΚΟ. ἢ ἡ οα ἈΠΠ 

6. τῷ ἰνεργεῖν} ἱνεργεία Α΄ ὁ, ἐνεργεῖ Οὐ. | εὐδαιμονία ΚΟ, εὐδαιμονίαν 1.503, τὸν εὐδαίμονα ΙΔ. 1 10. οὐδὲ 25. ΠΠ ἐφ᾽ ἑαυτῶ 20, ὃ 

αὐτῶ ὃς 1. ΠΠ 11. λέγομεν οπι 2505. 1} οἷο) ἃ ΧΘ, τος Ῥ᾽αγ] 58 Ποῖα Ἰοσυ5. {Πὀ 15. προστεταγμένα Η͂Ψ, ἢ 18. ἔςι -- 19. αὐτιῦν 

οὶ ΧΆ, [|| 19. διὰ τὴν προαίρεσιν 8. 11 20. τὴν μὲν οἷν] καὶ τὴν μὲν 375. Π 21. πράττεσθαι πέφυκε 25. 1 23. δ᾽ ἡ 5. ἢ τις οπι Δ᾽ 

ΜῈ ἢ 26. οὖν σκοπός ἐστι καλός Μ7". ἢ 27. ἰὰν ΚΆ. || 28. δεινότης] δύναμις Κ1,205, 1 30. ἄνευ} ἄνευ γὰρ 275, ἢ 31. τε οπι 5. 
1. καὶ οπι Ὁ, καὶ περὶ οὐὰ 15. ἢΠ καὶ γὰρ ἡ ἀρετὴ παραπλησίως] παραπλησίως γὰρ 7505, ἢ 3. καὶ οπ; Οὐ. ΠΤ ἃ. ἀγαθῶν Α". Τ 

5. καὶ ἀπίς γὰρ οπὶ 175. Π 12. δὲ οπι ΨὉ. 1143. διαφέρει οπι Η. ἢ ἕςι 1. 1] 16. ἠθικὴ Ψ. 1 20. εἶναι οπλ 25. ἢ 21. καὶ γ᾽ 

Ὑὰρ καὶ πώντες 1,5. ΠΠ 23. τὴν οτχ 2}. δ᾽] γὰρ 215. ἢ 24. τὴν οαι Ὁ. ἢ δὲ ,Μ’. ἢ 25. ἀρίστη ΠΡ. ἢ 26. ἀ γὰρ] ἕξι γὰρ ὁ ΚΑ’ 

205. 21. σιν οπὰ 50. ἢ 29. γὰρ εἶναι] γὰρ ὥετο Οὐ, 1} 31. κυρίως οἱ 33. ταύτῃ οι 345. ἢ 36, γὰρ] δὲ 175. 
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δὲ ἁπλῶς λέγεται, ἀγαθός, οὐκ ἐνδέχεται" ἅμα γὰὼρ τῇ 
φρονήσει μιᾷ οὔσῃ πᾶσαι ὑπάρξουσιν. δῆλον δέ, κἀν εἰ 

ὡς περὶ τῶν αὐτῶν ἔξεων τῇ ἀρετὴ καὶ τῇ μοχθηρίᾳ ἑκα- 
τέραν αὐτῶν ὑπολχπτέον, οὐθ' ὡς ἕτερον γώνος. δεῖ δ᾽, 

μὴ πρακτικὴ ἦν, ὅτι ἔδει ἂν αὐτῆς διὰ τὸ τοῦ μορίυ ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων, τιθέντας τὰ φαινόμενα καὶ πρῶ- ! 
ἀρετὴν εἶναι, καὶ ὅτι οὐκ ἔσται ἡ προαίρεσις ὀρθὴ ἄνεν τον διαποράσαντας οὕτω δεικνύναι μάλιςα μὲν πάντα τὼ. 

φρονήσεως οὐδ᾽ ἄνευ ἀρετῆς" ἡ μὲν γὰρ τὸ τέλος, ἡ δὲ 5 ἔνδοξα περὶ ταῦτα τὰ πάθη, εἰ δὲ μή, τὰ πλεῖστα καὶ 

τὼ πρὸς τὸ τέλος ποιεῖ πράττει. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ κυρία κυριώτατα" ἐὰν γὰρ λύηταί τε. τὰ δυσχερῆ καὶ κατα- 
γ᾽ ἐξὶ τῆς σοφίας οὐδὲ τοῦ βελτίονος μορίε, ὥσπερ οὐδὲ λείκηται τὰ ἔνδοξα, ῥεδειγμένον ἂν εἴη ἱκανῶς, 
τῆς ὑγιείας ἡ ἰατρική" οὐ γὰρ χρῆται αὐτῇ, ἀλλ᾽ ὁρᾷ Δοκεῖ δὴ ἥ τε ἐγκράτεια καὶ καρτερία, τῶν σκεδαίων 2 

ὕτως γίνηται" ἐκείνης ἦν ἕνεκα ἐπιτάττει, ἀλλ᾽ ὑκ ἐκείνῃ. καὶ τῶν ἐπαινετῶν εἶναι, ἡ δ᾽ ἀκρασία τε καὶ μαλακίᾳ 
ἔτι ὅμοιον κἀν εἴ τις τὴν πολιτικὴν φαίη ἄρχειν τῶν θεῶν, 1ο τῶν φαύλων τε καὶ ψεκτῶν, καὶ ὁ αὐτὸς ἐγκρατὴς καὶ 
Ψ Η ΄ ᾿ ,, ΝΣ - ΄ 
ὁτι ἐπιτάττει περί πάντα τὰ ἐν τὴ πόλει. 

Η. 

ἐμμενετικὸς τῷ λογισμῷ καὶ ἀκρατὴς καὶ ἐκςατικὸς τῷ 

λογισμῦ, καὶ ὁ μὲν ἀκρατὴς εἰδὼς ὅτι φαῦλα πράττει διὰ 
πάθος, ὁ δ᾽ ἐγκρατὴς εἰδὼς ὅτι φαῦλαι αἱ ἐπιθυμίαι οὐκ 
ἀκολυθεῖ διὼ τὸν λόγον. καὶ τὸν σώφρονα μὲν ἐγκρατῆ καὶ 

Μετὰ δὲ ταῦτα λεκτέον, ἄλλην ποιησαμένες ὠρχήν, (5 καρτερικόν, τὸν δὲ τοίϑτον οἱ μὲν πάντα σώφρονα οἱ δ᾽ ἵ, 
ὅτι τῶν περὶ τὰ ἤθη φευκτῶν τρία ἐςὶν εἴδη, κακία ἀκρα.- 

σία θηριότης. τὰ δ᾽ ἐναντίᾳ τοῖς μὲν δυσὶ δῆλα" τὸ μὲν 

γὰρ ἀρετὴν τὸ δ᾽ ἐγκράτειαν καλῦμεν᾽ πρὸς δὲ τὴν θηριό- 
τῆτὰ μάλιστ᾽ ὧν ὡρμόττοι λέγειν τὴν ὑπὲρ ἡμᾶς ἀρετήν, 

καὶ τὸν ὠκόλαςον ἀκρατὴ καὶ τὸν ἀκρατῇ ἀκόλαςον συγκε- 
χυμένως, οἱ δ᾽ ἑτέρες εἶναί φασιν. τὸν δὲ φρόνιμον ὁτὲ μὲν 

ἤ φασιν ἐνδέχεσθαι εἶναι ἀκρατῆ, ὁτὲ δ᾽ ἐνίες φρονίμες ὄντας 
καὶ δεινὺὲς ἀκρατεῖς εἶναι. ἔτι ἀκρατεῖς λέγονται καὶ θυμξ 

ἡρωβοίν τινα καὶ θείαν, ὥσπερ Ὅμηρος περὶ Ἕκτορος πε- 20 καὶ τιμῆς καὶ κέρδος. τὰ μὲν ἦν λεγόμενα ταῦτ᾽ ἐς ν. 

τούριε λέγοντα τὸν Πρίαμον ὅτι 'σφόδρα ἦν ἀγαθός, “ὑδὲ 
ἐῴκει ἀνδρός γε θνητοῦ πάϊς ἔμμεναι ἀλλὰ θεοῖο. ὥστ᾽ 
εἰ καθάπερ φασίν, ἐξ. ἀνθρώπων γίνονται θεοὶ δὶ ἀρετῆς 
ὑπερβολήν, τοιαύτη τις ὧν εἴη δῆλον ὅτι ἡ τῇ θηριώδει 

᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν τις πῶς ὑπολαμβάνων ὀρθῶς ὠκρα;- 3 
΄ Γὰ Η ,ὔ " μ  ὰ Φφ«; 

τεύεταί τις. ἐπιστάμενον μὲν οὖν οὗ φασί τινες οἷόν τε 

εἶναι" δεινὸν γὰρ ἐπιστήμης ἐνούσης, ὡς ᾧετο ἸΣωκράτης, ἡ 
ἄλλο τι κρατεῖν καὶ περιέλκειν αὐτὸν ὥσπερ ἀνδρώκποδον. ν' 

ἀντιτιθεμένη ἕξις" καὶ γὼρ ὥσπερ σὐδὲ θηρίου ἐστὶ κακία 25 Ἰξωκράτης μὲν γὰὼρ ὅλως ἐμαΐχετο πρὸς τὸν λόγον ὡς ἕως 
ὑδ᾽ ἀρετή, ὕτως ἀδὲ θεξ, ἀλλ᾽ ἡ μὲν τιμιώτερον ἀρετῆς, ἡ 
δ᾽ ἕτερόν τι γένος κακίας. ἐπεὶ δὲ σπάνιον καὶ τὸ θεῖον 
ἄνδρα εἶναι, καθώπερ οἱ Λάκωνες εἰώθασι προσαγορεύειν, 

ὅταν ἀγασθῶσι σφόδρα τε (σεῖος ἀνήρ φασιν), ὅτω καὶ ὑ 

ὅσης ἀκρασίας" ὑθένα γὰρ ὑπολαμβάνοντα πράττειν παριὲ 
Ν ᾽ ιν » ψΨ “.- Α Ϊ᾿ ΄,΄ ᾿ 

τὸ βέλτιςον, ἀλλὰ δὲ ἄγνοιαν. τος μὲν ὃν ὁ λόγος ὠμ» 
φισβητεῖ τοῖς φαινομένοις ἐναργῶς, καὶ δέον ζητεῖν περὶ 

τὸ πάθος, εἰ δι᾿ ἄγνοιαν, τίς ὁ τρόπος γίνεται τῆς ἀγνοίας. 
Διριώδης ἐν τοῖς ἀνθρώποις σπάνιος. μάλιστα δ᾽ ἐν τοῖς 30 ὅτι γὰρ οὐκ οἴεταί γε ὁ ἀκρατευόμενος πρὶν ἐν τῷ πάθει 
βαρβάροις ἐς ΐν, γίνεται δ᾽ ἔνια καὶ διὰ νόσυς καὶ πηρώ- 
σεις καὶ τὸς διὰ κακίαν δὲ τῶν ἀνθρώπων ὑπερβάλλον- 

τας οὕτως ἐπιδυσφημῦμεν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς τοιαύτης 
διαθέσεως ὕστερον ποιητέον τινὰ μνείαν, περὶ δὲ κακίας 

γενέσθαι, φανερόν. εἰσὶ δέ τινες οἱ τὰ μὲν συγχωροῦσι 

τὰ δ᾽ ζ᾽ τὸ μὲν γὰρ ἐπιςήμης μηθὲν εἶναι κρεῖττον ὁμο- 
λογοῦσι, τὸ δὲ μηθένα πράττειν παρὼ τὸ δόξαν βέλτιον 

οὐχ ὁμολογῶσι, καὶ διὰ τῦτο τὸν ἀκρατὴ φασὶν ὑκ ἐπ 
ἐἶἴδηται πρότερον" περὶ δὲ ἀκρασίας καὶ μαλακίας καὶ τρυ- 35 στήμην ἔχοντα κρατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἀλλὰ δόξαν. 

φὴς λεκτέον, καὶ περὶ ἐγκρατείας καὶ καρτερίας' ὅτε γὰρ ἀλλὰ μὴν εἴγε δύζα καὶ μὴ ἐπιςήμη, μηδ᾽ ἰσχυρὼ ὑπό- 

2. ὑπαρχούση ΚΡ. ἢ ἄπασαι Ο. ᾿ἰ ὑπάρχουσι 1.205. ἵ καὶ Οὐ, 3. πρακτικὴν, Οπη1580 ἥν, ΑὉ, αὶ ἄν οπὶ ΑΙ 1). 1 τοῦ οὐὰ 
1. ἢ 6. τὰ οχὰ ΚΈ. ᾿᾿ 7. γε οπὶ ,,72. 1 8. ὁ οὰ ΑὙΜ|. ἢ 9. ἱκείη Χο. ᾿Π ἦν) 5. ΜΈΝ}. Ἡ 1. πε οἷν 3,75. 1 ροβὶ πίλει ΜΠ’ 
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τώτες 15, πάντως οοὐτ 1.5. 1 46. οἷ ὁτὲ 1.205, 11 ἑτέρως .375,.} 411. τοτὶ 1.305, ἡ 18. ἔτι ἀκρατεῖς οἵα 1.3. 1 22. μὲν οὰ Αὐ 
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ληψις ἡ ἀντιτεΐνουσα ἀλλ᾽ ἡρεμαία, καθάπερ ἐν τοῖς ὃ- μὴ ἐπέπειστο ἃ πράττει, μεταπεισθεὶς ὧν ἐπαύσατο" νῦν 
ςαζουσι, συγγνώμη τῷ μὲὴ μένειν ἐν αὐταῖς πρὸς ἐπιθυ- δὲ πεπεισμένος οὐδὲν ἧττον ἄλλω πράττει. ἔτι εἰ τιὰ 
μίας ἰσχυράς" τῇ δὲ μοχθηρίᾳ οὐ συγγνώμη, οὐδὲ τῶν πάντα ἀκρασία ἐςὶ καὶ ἐγκράτεια, τίς ὁ ἁπλῶς ἀκρατής; 
ἄλλων οὐδενὶ τῶν ψεκτῶν. φρονήσεως ἄρα ἀντιτεινούσης" ὑθεὶς γὼρ ἁπάσας ἔχει τὰς ὠκρασίας, φαμὲν δ᾽ εἶναί τε 
αὕτη γὰρ ἰσχυρότατον. ἀλλ᾽ ἄτοπον' ἔσται γὼρ ὁ αὐτὸς 6 νας ἁπλῶς. 

᾿ γῦν» ἃ ᾿ »“ 
ἅμα φρόνιμος καὶ ἀκρατής, φήσειε δ᾽ ὑδ᾽ ἂν εἷς φρονίων Αἱ μὲν ἕν ἀπορίαι τοιαῦταί τινες συμβαίνεσιν, τότωνα 
εἶναι τὸ πράττειν ἑκόντα τὰ φαυλότατα. πρὸς δὲ τύτοις δὲ τὼ μὲν ἀνελεῖν δεῖ τὰ δὲ καταλιπεῖν" ἡ γὰρ λύσις 
δέδεικται πρότερον ὅτι πρακτικός γε ὁ φρόνιμος" τῶν γὼρ τῆς ὠπορίας εὕρεσίς ἐςιν. πρῶτον μὲν ὧν σκέπτέον πότεριν 
ἐσχάτων τις καὶ τὰς ἄλλας ἔχων ἀρετώς. ἔτι εἰ μὲν ἐν εἰδότες ἢ οὗ, καὶ πῶς εἰδότες, εἶτα περὶ ποῖα τὸν ἀκρατὰ 
τῷ ἐπιθυμίας ἔχειν ἰσχυρὰς καὶ φαύλας ὁ ἐγκρατής, ὑκ 10 καὶ τὸν ἐγκρατῇ θετέον, λέγω δὲ πότερον περὶ πᾶσαν 
ἔσται ὁ σώφρων ἐγκρατὴς οὐδ᾽ ὁ ἐγκρατὴς σώφρων" οὔτε ἡδονὴν καὶ λύπην ἢ περί τινας ὠφωρισμένας, καὶ τὸν 
γὰρ τὸ ἄγαν σώφρονος ὅτε τὸ φαύλας ἔχειν. ἀλλὰ μὴν ἐγκρατὴ καὶ τὸν καρτερικόν, πότερον ὁ αὐτὸς ἢ ἕτερός 
δεῖ γε" εἰ μὲν γὰρ χρησταὶ αἱ ἐπιθυμίαι, φαύλη ἡ κω- ἐστιν" ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα σνγγινὴ τῆς 
λύουσα ἔξις μὴ ἀκολουθεῖν, ὥσθ᾽ ἡ ἐγκράτεια οὐ πᾶσα θεωρίας ἐστὶ ταύτης. ἔστι δ᾽ ἀρχὴ τῆς σκέψεως, πότερον 

. σαυδαία" εἰ δ᾽ ὠσθενεῖς καὶ μὴ φαῦλαι, ὑθὲν σεμνόν, ἐδ’ 15 ὁ ἐγκρατὴς καὶ ὁ ἀκρατής εἰσι τῷ περὶ ἃ ἢ τῷ τῶς 
εἰ φαῦλαι καὶ ὠσθενεῖς, οὐθὲν μέγα. ἔτι εἰ πάσῃ δόξῃ ἔχοντες τὴν διαφοράν, λέγω δὲ πότερον τῷ περὶ ταδὶ εἶναι 
ἐμμενετικὸν ποιεῖ ἡ ἐγκράτεια, φαύλη, οἷον εἰ καὶ τῇ μόνον ἀκρατὴς ὁ ἀκρατής, ἢ οὗ ὠλλὰ τῷ ὥς, ἢ ὃ ἀλλ᾽ 

ψευδεῖ" καὶ εἰ πάσης δύζης ἡ ἀκρασία ἐκστατικόν, ἔσται ἐξ ἀμφοῖν" ἔπειτ᾽ εἰ περὶ παντ᾽ ἐστὶν ἡ ἀκρασία καὶ ἡ 
τις σπουδαία ἀκρασία, οἷον ὁ ΣΣοφοκλέις Νεοπτόλεμος ἐν ἐγκράτεια ἢ ὅ" οὔτε γὰρ περὶ πάντ᾽ ἐςὶν ὁ ὡπλῶς ἀκρα- 
τῷ Φιλοκτήτῃ ἐπαινετὸς γὰρ ὑκ ἐμμένων οἷς ἐπείσθη ὑπὸ 20 τής, ἀλλὰ περὶ ἅπερ ὁ ἀκόλαςος, οὔτε τῷ πρὸς ταῦτο 
τῷ ᾽Οδυσσέως διὰ τὸ λυπεῖσθαι ψευδόμενος. ἔτι ὁ σοφι- ὡπλῶς ἔχειν (ταὐτὸν γὰρ ὧν ἦν τῇ ἀκολασίᾳ), ἀλλὰ τῷ 
στριὸς λόγος ψευδόμενος ἀπορία" διὰ γὼρ τὸ παράδοξα ὡδὶ ἔχειν. ὁ μὲν γὰρ ἄγεται προαιρούμενος, νομίζων ἀὰ 
βούλεσθαι ἐλέγχειν, ἶνα δεινοὶ ὦσιν ὅταν ἐπιτύχωσιν, ὁ δεῖν τὸ παρὸν ἡδὺ διώκειν" ὁ δ᾽ οὐκ οἴεται μέν, διώκει 

γινόμενος συλλογισμὸς ἀπορία γίνεται" δέδεται γὰρ ἡ δέ. περὶ μὲν οὖν τοῦ δύξαν ἀληθῆ ἀλλὰ μὴ ἐπιστήμηνϑ 
διάνοια, ὅταν μένειν μὲν μὴ βέληται διὰ τὸ μὴ ἀρέσκειν 25 εἶναι παρ' ἣν ἀκρατεύονται, οὐθὲν διαφέρει πρὸς τὸν λύ- 
τὸ συμπερανθέν, προϊέναι δὲ μὴ δυνήται διὰ τὸ λῦσαι μὴ γον’ ἔνιοι γὰρ τῶν δοξαϊζόντων οὐ διςἄζασιν, ἀλλ᾽ οἴονται 
ἔχειν τὸν. λόγον. συμβαίνει δ᾽ ἔκ τινος λόγε ἡ ἀφροσύνη ἀκριβῶς εἰδέναι. εἰ ἦν διὰ τὸ ἠρέμα τις εὐειν οἱ δοξάζον» 
μετὰ ἀκρασίας ἀρετή" τἀναντία γὰρ πράττει ὧν ὑπο- τες μᾶλλον τῶν ἐπιςαμένων παρὰ τὴν ὑπόλγψιν πράζν- 
λαμβάνει διὰ τὴν ἀκρασίαν, ὑπολαμβάνει δὲ τὠγαθὰ [ σιν, οὐθὲν διοίσει ἐπιςήμη δόξης" ἔνιοι γὰρ πιςεύνσιν ὑδν 
κακὰ εἶναι καὶ ὁ δεῖν πράττειν, ὥςε τἀγαθὰ καὶ οὐ τὰ ᾧ ἧττον οἷς δοξαζυσιν ἢ ἕτεροι οἷς ἐπίςανται" δηλοῖ δ᾽ Ἥρά- 

κακὰ πράξει. ἔτι ὁ τῷ πεπεῖσθαι πράττων καὶ διώκων ἱ κλειτος. ἀλλ᾽ ἐπεὶ διχῶς λέγομεν "τὸ ἐπίς ασϑαι (καὶ γὼ 
τὼ ἡδέα καὶ προαιρόμενος βελτίων ἂν δόξειεν τῇ μὴ διὰ Ν᾽ ἔχων μὲν ὦ χρώμενος δὲ τῇ ἐπιστήμη καὶ ὁ χρώμενος 
λογισμὸν ἀλλὰ δὶ ἀκρασίαν' εὐϊατότερος γὼρ διὰ τὸ με- λέγεται ἐπίς ασθαὺν, διοίσει τὸ ἔχοντα μὲν μὴ θεωροῦντα 
ταπεισθῆναι ἄν. ὁ δ᾽ ἀκρατὴς ἔνοχος τῇ παροιμίᾳ ἐν ἢ δὲ ἃ μὴ δεῖ πράττειν ,τοῦ ἔχοντα, καὶ θεωροῦντα" τοῦτι 

τεῦ φαμὲν “ὅταν τὸ ὕδωρ πνίγῃ, τί δεῖ ἐπιπίνειν;" εἰ μὲν γὰρ 35 γὰρ δοκεῖ δεινόν, ἀλλ᾽ οὐκ εἰ μὴ θεωρῶν. ἔτι ἐπεὶ δύο 

4. ἠρεμία Κ᾽. ἢ 2. τὸ ΚΑ, ΠΠ 5. ἰσχυροτάτη 4475, }} 6. φησὶ με ἈΠ. ΠΠ ἂν ἐδ 2500, ἢ" 8. τε Μ͵|Ρ, ἢ τῶν ἰσχάτων γὰρ 250). 

11. ἔστι. 1.0, ᾿ ὃ ροϑὶ ἔσται οἵα Αλ. ΠΠ 14. μὴ οχ 1205, 1 πᾶσα οὐ ΟΡ. ἢ 45. σανδαῖον Κ᾿. ἢ ἀγεννεῖς ΑΠ᾿. ΠΠ μὴ οπι 

Μ||. ἡ 18. ὑιστατικέ 75. ΠΠ ἔσται τις οἵα 275. 1} 24. δέδεκται γὰρ καὶ διάνοια 175. ἢ 25. μὲν οἷα ΑὙΖΔΜ᾽. ἢ 26. συμτιρεόὶν 
15. ἘΠ 29. δὲ] γὰρ ΜΗ. 1} 30. κακὰ] καὶ κακὰ ΑὉ. 1} 32. ὧν οἵα 75 εἱ μν Ψδ, ἢ 33. δι διὰ τὴν 275, 1} 35. πηγει 47}. ἢ ἔπι 
πίνειν 1.5. 

1. μὴ οτα ΚΡΙΑ. 1" νυὺὴ 15. ἢ 3. ἅπαντα 1.04, ἢ ἀκρατής ἔσγιν; οὐθὴὲς Οδ, Π ὰ. πάσας 1.305. 9. ἐγκρατῆ καὶ τὸν ἀκρατῆ 
25. " 10. πότερον οπὶ .1,}. }Π}1ὀ13.. συγγενῆ οπι 25. ἢ 41. δ᾽] δ᾽ ἡ 1205. {{ 15. ὃ ροεῖ καὶ οτα 2205. |} τῶν πεὶ (᾽. 1 16. λέγω] λὲ- 

ἥοντες Χο. ΠΠ ταδὶ] ὦ δεῖ ΚΟ, ΠΠ 17. ἢ ὃ ἀλλ᾽ ἐξ ἀμφοῖν οὐχ 2.50, ἢ 18. ἡ οπι Ψ21,}, }} ἡ οπι Κ΄. || 19. ροβὶ ὅ 1.50 ἀλλ᾽ ἐξ ἐμ- 
φοῖν. ἢ ὦπκαντ᾽ Κ΄ΑΔΠ᾽. ᾿ 20. τὸ ΜΠ’. Π 21. ἀν οπχλ 1505, ἢ 22. ὧδε ΚΡ, 27. εἰδέναι] εἶναι Οὐ, ἢ δόξαντες 1.5. 1 29. δδιοί τε γὰρ : 
ΟΣ, ἢ 34. ροϑὶ δὲ 121,20 καὶ τὸ θεωροῦντα, ἢ ἔχοντος καὶ θεωροῦντος 1.5, ἢ 385. ἔτι δ᾽ ἐχὰ 1", 



ἨἩΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΩΝ Η. 

τρόποι τῶν προτάσεων, ἔχοντα μὲν ἀμφοτέρας οὐθὲν κω- 
λύει πράττειν παρὼ τὴν. ἐπιστήμην, χρώμενον μέντοι τῇ 
καθόλε ἀλλὰ μὴ τῇ κατὰ μέρος" πρακτὼ γὰρ τὰ καθ᾽ 
ἕιαςα. διαφέρει δὲ καὶ τὸ καθόλκε᾽ τὸ μὲν γὼρ ἐφ᾽ ἑαντῇ 
τὸ δ᾽ ἐπὶ τοῦ πρώγματός ἐστιν, οἷον ὅτι παντὶ ἀνθρώπῳ 
συμφέρει. τὰ ξηρά, καὶ ὅτι οὗτος ἄνθρωπος ἢ ὅτι ξηρὸν 
τὸ τοιόνδε" ἀλλ᾽ εἰ τόδ τοιόνδε, ἢ ἀκ ἔχει ἢ ὑκ ἐνεργεῖ. 

’ Ν ΄ Ἂν ΄ νγ7 ἐγ Ὑ υ 
κατά τε δὴ τότες διοίσει τὸς τρόπος ὠμήχανον ὅσον, ὥς ε 

δικεῖν οὕτω μὲν εἰδέναι μηθὲν ἄτοπον, ἄλλως δὲ θαυμα- 
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ὑπὸ λόγε πως καὶ δόζης ἀκρατεύεσθαι, οὐκ ἐναντίας δὲ 
καθ᾿ αὐτήν, ἀλλὼ κατὰ συμβεβηκός. ἡ γὼρ ἐπιθυμία 
ἐναντία, ὠλλ᾽ ὑχ ἡ δύξα, τῷ ὀρθῷ λόγῳ" ὥςε καὶ διὰ 
τῦτο τὰ θηρία ὑκ ἀκρατῆ, ὅτι ἀκ ἔχει τῶν καθόλε ὑπό- 

Ν .- 

5 ληψιν, ἀλλὰ τῶν καθ᾽ ἕκαστα φαντασίαν καὶ μνήμην. 
πῶς δὲ χύεται ἡ ἄγνοια καὶ πάλιν γίνεται ἐπιστήμων ὁ 
᾽ “εὐ νον , ᾿ ᾿ , ΄ ἀκρατής, ὁ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ οἰνωμώς καὶ καθεύδον- 
τος καὶ οὐκ ἴδιος τούτε τοῦ πάθους, ὃν δεῖ παρὰ τῶν φυ- 
σιολόγων ὠκούειν. ἐπεὶ δ᾽ ἡ τελευταία πρότασις δόξα τε 

, ν .»,3Ἣακυχ ᾿ , ᾽, » Ρ » , ᾿- ᾿ 4 
στόν. ἔτι τὸ ἔχειν τὴν ἐπιστήμην ἄλλον τρόπον τῶν νῦν 10 αἰσθητοῦ καὶ κυρίω τῶν πράξεων, ταύτην ἢ οὐκ ἔχει ὁ 

ῥηθέντων ὑπάρχει τοῖς ὠνθρώποις" ἐν τῷ γὼρ ἔχειν μὲν 
Ἰ μὴ χρῆσθαι δὲ διαφέρουσαν ὁρῶμεν τὴν ἔξιν, ὥστε καὶ 
᾿ ἔχεν πως καὶ μὲὴ ἔχειν, οἷον τὸν καθεύδοντα καὶ μαινό- 
᾿ μενον καὶ οἰνωμένον. ἀλλὰ μὴν οὕτω διατίθενται οἱ ἐν 

ἐν τῷ πάθει ὦν, ἢ οὕτως ἔχει ὡς οὐκ ἦν τὸ ἔχειν ἐπί- 

ξασθαι ἀλλὰ λέγειν ὥσπερ ὁ οἰνωμένος τὼ ᾿Ἐμπεδοκλέες, 

καὶ διὰ τὸ μὴ καθόλε μηδ᾽ ἐπιστημονικὸν ὁμοίως εἶναι 
δοκεῖν τῷ καθόλι τὸν ἔσχατον ὅρον. καὶ ἔοικεν ὃ ἐζήτει 

: τοῖς πάθεσιν ὄντες" θυμοὶ γὰρ καὶ ἐπιθυμίαι ἀφροδισίων 15 Σξωκράτης συμβαίνειν" ὁ γὰρ τῆς κυρίως ἐπιςήμης εἶναι 

καὶ ἔνια τῶν τοιούτων ἐπιδήλως καὶ τὸ σῶμα μεθις ἂσιν, 

ὀίοις δὲ καὶ μανίας ποιοῦσιν. δῆλον ἔν ὅτι ὁμοίως ἔχειν 
λικτέον τὸς ἀκρατεῖς τύτοις. τὸ δὲ λέγειν τὸς λόγος τοὺς 
ἀπὸ τῆς ἐπιςήμης ὑδὲν σημεῖον" καὶ γὼρ οἱ ἐν τοῖς πά- 
βεσι τότοις ὄντες ἀποδείξεις καὶ ἔχη λέγυσιν ᾿Εμπεδοκλέυς, 20 
καὶ οἱ πρῶτον μαθόντες συνείρεσι μὲν τοὺς λόγους, ἴσασι 
δ᾽ ὕπω" δεῖ γὰρ συμφῦναι, τύτῳ δὲ χρόνε δεῖ" ὥςε κα- 
βάπερ τὸς ὑποκρινομένες, ὅτως ὑποληπτέον λέγειν καὶ τὸς 
ἀχρατευομένους. ἔτι καὶ ὧδε φυσικῶς ὧν τις ἐπιβλέψειε 

δοϊουσης παρύσης γίνεται τὸ πάθος, δ᾽ αὕτη περιέλκεται 

διὼ τὸ πάθος, ἀλλὰ τῆς αἰσθητικῆς. περὶ μὲν ὃν τῇ εἰδότα, 
καὶ μή, καὶ πῶς εἰδότα ἐνδέχεται ἀκρατεύεσθαι, τοσαῦτα 
εἰρήσθω. 

Πότερον δ᾽ ἐστί τις ἁπλῶς ὠκρατὴς ἢ πάντες κατὰ 6 
μέρος, καὶ εἰ ἔς, περὶ ποῖζ ἐςι, λεκτέον ἐφεξῆς. ὅτι μὲν 

ἦν περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας εἰσὶν οἱ τ᾽ ἐγκρατεῖς καὶ καρ- 
τερικοὶ καὶ οἱ ἀκρατεῖς καὶ μαλακοί, φανερόν. ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶ 

ν Α ᾽ »-" - ’ὔ ε ͵ » ᾿ « Ν τὰ μὲν ἀναγκαῖα τῶν ποιόντων ἡδονήν, τὰ δ᾽ αἱρετὰ μὲν 
τὴν αἰτίαν. ἡ μὲν γὰρ καθόλε. δόξα, ἡ δ᾽ ἑτέρα περὶ τῶν 25 καθ᾽ αὐτὰ ἔχοντα δ᾽ ὑπερβολήν, ἀναγκαῖα μὲν τὼ σω- 
καθ᾿ ἕκαςα, ἐστιν, ὧν αἴσθησις ἤδη κυρία" ὅταν δὲ μία 
γόηται ἐξ αὐτῶν, ἀνάγκη τὸ συμπερανθὲν ἔνθα μὲν φώ- 

, ’ ᾿ » »" ,’ ἐ ν᾽ 

ναι τὴν ψυχήν, ἐν δὲ ταῖς ποιητικαῖς πράττειν εὐθύς, 

οἷον, εἰ παντὸς γλυκέος γεύεσθαι δεῖ, τετὶ δὲ γλυκὺ ὡς 

ματικά. λέγω δὲ τὰ τοιαῦτα, τά τε περὶ τὴν τροφὴν καὶ 
, [ω ᾽ ,ὔ ,’ ᾿ “ »“» τὴν τῶν ἀφροδισίων χρείαν, καὶ τὼ τοιαῦτα τῶν σωμα- 

τικῶν περὶ ἃ τὴν ἀκολασίαν ἔθεμεν καὶ τὴν σωφροσύνην. 
τὰ δ᾽ ἀναγκαῖα, μὲν ὅ, αἱρετὰ δὲ καθ᾿ αὑτά. λέγω δ᾽ 

᾿» ΄ , ᾿. ’ 4᾿ λ “ Ἁ “ »“Ἥ αὐ. ἦν τι τῶν καθ᾽ ἕκαστον, ἀνάγκη τὸν δυνάμενον καὶ μυὴ 30 οἷον νίκην τιμὴν πλῦτον καὶ τὼ τοιαῦτα τῶν ἀγαθῶν καὶ 

κωλυόμενον ἅμα τῦτο καὶ πράττειν. ὅταν ἕν ἡ μὲν κα- 
θόλου ἐνῇ κωλύουσα γεύεσθαι, καὶ δέ, ὅτι πᾶν τὸ γλυκὺ 

ἡδύ, τυτὶ δὲ γλυκύ (αὕτη δὲ ἐνεργεῖ), τύχῃ δ᾽ ἐπιθυμία 
ὑοῦσα, ἡ μὲν λέγει φεύγειν τοῦτο, ἡ δ᾽ ἐπιθυμία ἄγει" 

ἡδέων. τοὺς μὲν οὖν πρὸς ταῦτα παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον 
ὑπερβάλλοντας τὸν ἐν αὐτοῖς ἁπλῶς μὲν αὶ λέγομεν ἀκρα- 
τεῖς, προστιθῶτες δὲ τὸ χρημάτων ἀκρατεῖς καὶ κέρδους 
καὶ τιμῆς καὶ θυμὰ, ἁπλῶς δ᾽ ἃ ὡς ἑτέρες καὶ καθ᾽ ὁμοιό- 

καὶ γὰρ ἕκαστον δύναται τῶν μορίων" ὥστε συμβαίνει 36 τητα λεγομώντς, ὥσπερ ἄνθρωπος ὁ τὰ ᾿Ολύμκια νενικη- 

2. πεὶ ΑΜ’. ἢ 6. οὗτος] ὁ αὐτὸς ΚΙΖΡ, αὐτὸς οὗτος 1.305. 1 17. ὅ ροδὶ τοιόνδε οἵα ἈΆ175, 1 9. ναι 1505. ἢ 10. τὴν οτα 

ΚΡ ἢ ἄλλων τρόπων 1.8, 1 1λ. μὲν Οὐ. 1} οἵ γε ἐν 1505. } 16. μεθιςῶσιν 415. ἢ 19. ροϑὶ σημεῖον 1.) 0 τοῦ ἱνεργεῖν κατὼ τὴν ἐπιςή- 

μῃ. ἢ 21. οἱ τὸ ΟΝ. ᾿ πρῶτοι μαθόντες συνεργσι ἈΆ275. 1 ἴασι 1.8. 22. συμφυῆναι Ἀπ, 1 τῶτο ἈἈΜΡ. [ἢ 26. ὅτε 1.3. ἢ" 21. 
εὐτῶν ὡς ἀνάγκη 78. 0 συμπεραθὶν 1.5. Ὦ:Ἡ 30. ἔν τι τῶν] τὸν γα Ἀπ, || 31, τύτω Οὐ, ἢ 82, ἐνῇ ἡ χωλύνσα 505. {δὲ ογα 2 εἰ 

ΡΥ Χλ, ἢ} τὸ οἵα Ψ4215. ἢ 33. τύχῃ] αὕτη 145. 1} 84. μὲν οὖν λίγει ΑὙ 75. 11 35. δύναται οτὰ 295. 

1, ἀχρατοῦσθαι ΜΡ. 1 2. αὑτάς 2715. 1} 3. ἐναντία] ἐναντίᾳ δόξα 17. ἢ} ἀ. τῶν οἷα Κ4215. 1} 6. καὶ ἄγνοια οτα ρν Ψδ. 1. καὶ 

τι] ὁ περὶ Αϑ, ὁ καὶ περὶ Δ". 11 9. δ᾽ 4] δὴ 105. ἢ 10. αἰσθητῆς 475. }} ὃ οἷπ ΑΥΖΗΜΗ ἢ 41. ἣν τῷ 1.305, ὃν τῷ Μ". ὃ 13. καὶ 
οἱὰ ΑΓ᾿͵ 1 14, τῶν δι 1] τὸν ὅρον τὸν ἔσχατον Μ᾽. 16. παρυσίας Οὐ. ἢ αὐτὴ 1505, ἢ 417. ἦν οπι Ζ Ὁ. 1] 418. δδέχεται εἰδότα 1} 

Οὐ, 1 21. ποῖόν 1,2. ἢ 22. καὶ οἱ καρτερικὰ 1.2, ἢ 23. καὶ οἱ μαλακὸ 2 }1205. ἢ 24. ποιόντων ἡδονήν] τοιότων ἡδονῶν 1", Ι 28. 

ἀβέμην 25. ἢ 29. ὑχὶ 1525. ἢ δὲ ἀπῖο λέγω ἈΦ, οτὰ 1215. ῃ} 31. οὖν οἵα Κ͵21. 35. νικῶν ΑΞ. 

“σξοσζ 



1148 

κώς' ἐκείνῳ γὰρ ὁ κοινὸς λόγος τῷ ἰδίς μικρῷ διέφερεν 

ἀλλ᾽ ὅμως ἕτερος ἦν. σημεῖον δέ" ἡ μὲν γὰρ ὠκρασία 
ψέγεται οὐχ ὡς ἁμαρτία μόνον ἀλλὰ καὶ ὡς κακία τις 
ἢ ἁπλῶς ὅσα ἢ κατά τι μέρος, τούτων δ᾽ ὑϑείς. τῶν δὲ 

ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΩΝ Η.1 

πάτωρ ἐπικαλούμενος περὶ τὸν πατέρα" λίαν γὰρ ἐδόκει 
μωραίνειν. μοχϑηρία μὲν ὅν ὑδεμία περὶ ταῦτ᾽ ἐςὶ διὰ τὸ 
εἰρημένον, ὅτι φύσει τῶν αἱρετῶν ἑκαστόν ἐστι δι᾽ αὑτό" 

φαῦλαι δὲ καὶ φευκταὶ αὐτῶν εἰσὶν αἱ ὑπερβολαΐί, ὁμοίως 
περὶ τὰς σωματικὰς ἀπολαύσεις, περὶ ἃς λέγομεν τὸν 5 δὲ ὁδὲ ἀκρασία" ἡ γὰρ ἀκρασία οὐ μόνον φευκτὸν ἀλλὰ 
σώφρονα καὶ ἀκόλαστον, ὁ μὴ τῷ προαιρεῖσθαι τῶν τε 
ἡδέων διώκων τὰς ὑπερβολὰς καὶ τῶν λυπηρῶν φεύγων, 

πεΐης καὶ δίψης καὶ ἀλέας καὶ ψύχες καὶ πάντων τῶν 
Π . “ ᾿ ΑῚ Ν Ν ,ὔ ν περὶ ἁφὴν καὶ γεῦσιν, ἀλλὰ παρὰ τὴν προαίρεσιν καὶ τὴν 

καὶ τῶν ψεκτῶν ἐς ν. δι᾿ ὁμοιότητα δὲ τῷ πάθες προσ- 
ἐπιτιθέντες τὴν ἀκρασίαν περὶ ἑκάστε λέγνσιν, οἷον κακὸν 
3 ν ᾿ ν Π ,΄ ὰ “,,,, » Δ Ψ ἰατρὸν καὶ κακὸν ὑποκριτήν, ὃν ὡπλῶς ὑκ ἀν εἴποιεν κα- 
,, Υ̓ ’“ »"- 2 » Ν Ν Ἶ ΄ ᾿» ς 4“ κόν' ὥσπερ ὃν ὑδ ἐνταῦθα, διὰ τὸ μὴ κακίαν εἶναι ἑκώ- 

διάνοιαν, ἀκρατὴς λέγεται, οὐ κατὰ πρόσθεσιν, ὅτι περὶ 10 ςὴν αὐτῶν, ἀλλὰ τῷ ἀνάλογον ὁμοίαν, ὕτω δῆλον ὅτι κὠ- 

τάδε, καθώπερ ὀργῆς, ἀλλ᾽ ὡπλῶς μόνον. σημεῖον δέ" 
καὶ γὰρ μαλακοὶ λέγονται περὶ ταύτας, περὶ ἐκείνων δ᾽ 
᾿ ’΄ Ὁ» » ΔΝ Ἀ ᾽ “ Ν ,» 
ὑδεμίαν. καὶ διὰ τῶτ᾽ εἰς ταὐτὸν τὸν ὠκρατὴ καὶ τὸν ἀκό- 
λαςον τίθεμεν καὶ ἐγκρατὴ καὶ σώφρονα, ἀλλ᾽ ὑκ ἐκείνων 

ὑδίνα, διὰ τὸ περὶ τὰς αὐταῖς πως ἡδονὰς καὶ λύπας εἶναι" 

οἱ δ᾽ εἰσὶ μὲν περὶ ταὐτά, ἀλλ᾽ ἐχ ὡσαύτως εἰσίν, ἀλλ᾽ 
« ᾿ » ε ᾿»»ἦ » ΝΥ “-ὄ. ν . 

οἱ μὲν προαιρόνται οἱ δ᾽ ὁ προαιρῦνται. διὸ μᾶλλον ὠκό- 
Ἄ » ως νι» »ν ὰν , ν 

λαςὸον ἄν εἴποιμεν, ὅςις μὴ ἐπιθυμῶν ἢ ἠρέμα, διώκει τὰς 

ὑπερβολὰς καὶ φεύγει μετρίας λύπας, ἢ τῦτον ὅςις διὰ 

45 

κεὶ ὑποληπτέον μόνην ἀκρασίαν καὶ ἐγκράτειαν εἶναι ἥτις 
ἐςὶ περὶ ταὐτὰ τῇ σωφροσύνῃ καὶ τῇ ἀκολασίᾳ, περὶ δὲ 
θυμὸν καθ᾽ ὁμοιότητα λέγομεν" διὸ καὶ προςιθέντες ἀκρατῆ 

θυμξ ὥσπερ τιμῆς καὶ κέρδυς φαμέ. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἐστὶν ἔνια μὲν ἡδέα φύσει, καὶ τούτων τὼ 

μὲν ἁπλῶς τὰ δὲ κατὰ γένη καὶ ζῴων καὶ ἀνθρώπων, 
τὰ δ᾽ ὑκ ἔςιν ἀλλὰ τὰ μὲν διὰ πηρώσεις τὼ δὲ δι᾽ ἔθη 
γίνεται, τὰ δὲ διὰ μοχθηρὰς ᾧύτσεις, ἔςι καὶ περὶ τύτων 
ἕκαςα παραπλησίας ἰδεῖν ἕξεις. λέγω δὲ τὰς θηριώδεις, 

Ἁ ΄ ΓΝ τὸ ἐπιθυμεῖν σφόδρα" τί γὰρ ὧν ἐκεῖνος ποιήσειεν, εἰ προσ-- 20 οἷον τὴν ἄνθρωπον ἣν λέγοσι τὼς κυόσας ἀνασχίζυσαν τὰ 
γένοιτο ἐπιθυμία, νεανικὴ καὶ περὶ τὰς τῶν ἀναγκαίων ἐν- 
δείας λύπη ἰσχυρά; ἐπεὶ δὲ τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ἡδὸ- 
“ ς ᾽ -“ -“ »“» Ν 

γῶν αἱ μέν εἰσι τῷ γένει καλῶν καὶ σπεδαίων' τῶν γὰρ 

ἡδέων ἔνια φύσει αἱρετά, τὰ δ᾽ ἐναντία τούτων, τὰ δὲ 

παιδία κατεσθίειν, ἢ οἷοις χαίρειν φασὶν ἐνίως τῶν ἀπη- 

γριωμένων περὶ τὸν Πόντον, τὸς μὲν ὠμοῖς τὸς δὲ ἀνθρώ- 
πὼν κρέασιν, τὸς δὲ τὰ παιδία δανείζειν ἀλλήλοις εἰς εὐω- 
χίαν, ἢ τὸ περὶ Φάλαριν λεγόμενον. αὗται μὲν θηριώδεις, 

μεταξύ, καθάπερ διείλομεν πρότερον, οἷον χρήματα καὶ 25 αἱ δὲ διά τε νόσους γίνονται καὶ μανίαν ἐνίοις, ὥσπερ ὁ 
κέρδος καὶ νίκη καὶ τιμή" πρὸς ἅπαντα δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα 
καὶ τὰ μεταξὺ ὦ τῷ πάσχειν καὶ ἐπιθυμεῖν καὶ φιλεῖν 
ψέγονται, ἀλλὰ τῷ πως ὑπερβάλλειν. διὸ ὅσοι μὲν παρὰ 
τὸν λόγον δ κρατοῦνται ἢ διώκουσι τῶν φύσει τι καλῶν 

τὴν μητέρα καθιερεύσας καὶ φαγών, καὶ ὁ τῷ συνδόλου 

τὸ ἧπαρ. αἱ δὲ νοσηματώδεις ἢ ἐξ ἔθος, οἷον τριχῶν τῶ- 

σεις καὶ ὀνύχων τρώξεις, ἔτι δ᾽ ἀνθράκων καὶ γῆς, πρὸς 

δὲ τύτοις ἡ τῶν ὠφροδισίων τοῖς ἄρρεσιν" τοῖς μὲν γὰρ Φύ- 
καὶ ἀγαθῶν, οἷον οἱ περὶ τιμὴν μᾶλλον ἢ δεῖ σπυδαζοντες 30 σει τοῖς δ᾽ ἐξ ἔθους συμβαίνουσιν, οἷον τοῖς ὑβριζομένοις 
ἢ περὶ τόινα καὶ γονεῖς" καὶ γὰρ ταῦτα τῶν ἀγαθῶν, καὶ 

ἐπαινοῦνται οἱ περὶ ταῦτα σπεδαάζοντες" ἀλλ᾽ ὅμως ἔστι 
τις ὑπερβολὴ καὶ ἐν τούτοις, εἴ τις ὥσπερ ἡ Νιόβη μά- 

χριτο καὶ πρὲς τοὺς θεούς, ἢ ὥσπερ Σάτυρος ὁ φιλο- 

4 ἐκ παίδων. ὅσοις μὲν ἦν φύσις αἰτία, τότες μὲν ὑδεὶς ἂν 
᾽ ᾽ - -“ ᾿ ν “ ᾿ ». 4 εἴπειεν ἀκρατεῖς, ὥσπερ ὑδὲ τὰς γυναῖκας, ὅτι ὑκ ὀπνά- 

,΄ - 

σιν ἀλλ᾽ ὀπυίονται' ὡσαύτως δὲ καὶ τοῖς νοσηματωδῶς 
,ὔ - 

ἔχουσι δι᾽ ἔθος. τὸ μὲν ἦν ἔχειν ἕκαστα τύότων ἔξω τῶν 

1. μικρὸν 5.5. ἢ 2. γὰρ οὐ Ζὴ. 1 ὅ. τε δὲ ΚΑ ὁ, οαχλ Ζ. 2475. 7. καὶ τῶν λυπηρῶν φεύγων οἵη 27". ἢ 13. τὸν ροβῖ καὶ οπι 
110Ὁς 1 17. οἱ δ᾽ ὁ προαιρᾶνται οχ Οὐ. ἢ 18. μηδ᾽ ΟἹ. ἢ ὃ οπι ΑΡ. ΠΠ 20. σφόδρα οτὰ 7,15. ἢ 23. τῶν Κϑ. ΠΠ γὰρ] δ᾽ Ψτ. ἢ 

25. διειλόμεν ΑΑΠΡ. ἢ 27. ὁ τῷ] ὅτω ΚΑ. 1 28. πῶς] πῶς καὶ 2505. {ὅσω μὲν πρὸς 25. 1} 29. ἀκρατοῦνται 1". ἢ τε ἈΠ, 
30. περὶ τὴν τιμὴν 27}. 1} 3Λλ. καὶ οἵη ΚΊΉ2ι. 

1. καλούμενος πρὸς 7". ἡ. φαῦλαι δὲ καὶ φευκταὶ καὶ ἁμαρτήματα αὐτῶν αἱ ὑπέρβολαί 3, φαῦλα δὲ καὶ φευκτιὰὶ καὶ ἁμαρτᾷ- 

ματα ΚΡ, [6. προσεπιθέντες Ζ. 1 7. πρὸς ΚΑ. ᾿ ἕκαστον Κ 41... ἢ 8. εἴποιμεν 1.5. ἢ 10. τὸ ΚΡ, [ὅτι οπι 175. ἢ 11. μόνον 

ΟἍ. 12. τῇ ροβὶ καὶ οπὶ Αὐ,ΜηΟΣ, 1 13. θυμοῦ ΚΡ. 118. μοχϑηρίαν φύσεως Α7᾽. ἃ 19. ἕκαςον ζ,5, οτὰ 1’. ᾿ παραπλησίως 

{6.1} δὴ τὼς θηριωδίας 15. 1} 20. κύνας ΨὉ. ἢ 21. οἷς δ᾿ ἢ 22. μὴ} μὲν οὖν 125. ἢ ἀνδρῶν ΚΑ). ἢ 23. ἄλλοις δανείζειν 250.. Τὶ 

2λ. περὶ τὸν φάλαριν 75. ἡ θηριώδεις εἰσὶν αἱ ΟΡ. Π 25. τε οτὰ 15. ἢ καὶ διὰ μανίαν ΚΡ. "ΠΕ 27. ἣ οπι Αὐ. ἢ οἷον αἱ τῶν ΖΨΕ0 

Ο". ᾿ 28. τρώσεις 75. 1} 29. ἡ οτὰ 775. ἢ 30. γυμναζομένοις ΚΑ Λ5, ἰθιζομένοις ΝᾺ, ἢ 31. τότυς μὲν οὖν οὐδ᾽ ἄν τις 2475. αὶ 832. εἴτειαν 

ΚΊΠ2217), εἴποι Οἡ, ἢ ὑχ, ὁπύνσιν ἀλλ᾽ ὁπύονται ΚΊΛΙ͂ΣΝ". ἢ 38. δὲ ογχ 2215. ἢ 34. δι’ ἤθους ΚΑ, ἐξ ἔθους 15. 1} ἑκάστοις 1". 



ἨΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ Η. 

ὅρων ἐστὶ τῆς κακίας, καθάχερ καὶ ἡ θηριότης" τὸ δ᾽ 

ἔχοντα κρατεῖν ἢ κρατεῖσθαι οὐχ καὶ ἁπλῆ ἀκρασία ἀλλ᾽ 
ἡ καθ᾽ ὁμοιότητα, καθάπερ καὶ τὸν περὶ τὸς θυμὸς ἔχοντα 

»“ ’, »“ »-“»Σ Ὲ 

τῆτον τὸν τρόπον τῷ πάθους, ἀκρατῆ δ᾽ οὐ λεκτέον. πᾶσα, 
γὰρ ὑπερβάλλυσα καὶ ἀφροσύνη καὶ δειλία καὶ ἀκολα- 
σία καὶ χαλεπότης αἱ μὲν θηριώδεις αἱ δὲ νοσηματώδειξ 
Ἰ εἰσ ὁ μὲν γὰρ φύσει τοῶτος οἷος δεδιέναι πάντα, κῶν 
᾿ ψοφήσῃ μῦς, θηριώδη δειλίαν δειλός, ὁ δὲ τὴν γαλῆν ἐδε- 
ἱ δέει διὰ νόσον" καὶ τῶν ἀφρόνων οἱ μὲν ἐκ φύσεως ἀλό- 

{40 

ἀπόλαυσιν. ὥσθ᾽ ὁ μὲν θυμὸς ἀκολεθεῖ τῷ λόγῳ πως, ἡ 
δ᾽ ἐπιθυμία ἴ. αἰσχίων ἦν" ὁ μὲν γὰρ τῷ θυμδ ἀκρατὴς 

τῷ λόγε πως ἡττᾶται, ὁ δὲ τῆς ἐπιθυμίας καὶ ὁ τῇ λόγν. 
ἔτι ταῖς φυσικαῖς μᾶλλον συγγνώμη ὠκολνυθεῖν ὁρέξεσιν, 

5. ἐπεὶ καὶ ἐπιθυμίαις ταῖς τοιαύταις μᾶλλον ὅσαι κοιναὶ 
χᾶσι, καὶ ἐφ᾽ ὅσον κοιναί“ ὁ δὲ θυμὸς φυσικώτερον καὶ 
ἡ χαλεπότης τῶν ἐπιθυμιῶν τῶν τὴς ὑπερβολῆς καὶ τῶν 
μὴ ἀναγκαίων, ὥσπερ ὁ ἀπολογούμενος ὅτι τὸν πατέρα 
τύπτοι. “καὶ γὰρ ὅτος" ἔφη “τὸν ἑαυτῇ κἀκεῖνος τὸν ἄνω- 

; Ἴξοι καὶ μόνον τῇ αἰσθήσει ζῶντες θηριώδεις, ὥσπερ ἕνια 10 θεν," καὶ τὸ παιδίον δείξας “καὶ ὅτος ἐμέ" ἔφη, “ὅταν ἀνὲρ 

γόη τῶν πόρρω βαρβάρων, οἱ δὲ διὰ νόσυς, οἷον τὼς ἐπι- 
ληπτικάς, ἢ μανίας νοσηματώδεις. τύτων δ᾽ ἔςι μὲν ἔχειν 

τινὰ ἐνίοτε μόνον, μὴ κρατεῖσθαι δέ, λέγω δὲ οἷον εἰ Φά- 
λαρις κατεῖχεν ἐπιθυμῶν παιδίον φαγεῖν ἢ πρὸς ἀφροδὶ- 

γίνηται" συγγενὲς γὰρ ἡμῖν καὶ ὁ ἑλκόμενος ὑπὸ τῷ νυ 

παύεσθαι ἐκέλευε πρὸς ταῖς θύραις" καὶ γὰρ αὐτὸς ἑλκύ- 
σαι τὸν κατέρα μέχρις ἐνταῦθα. ἔτι ἀδικώτεροι οἱ ἐκιβυ- 
λότεροι. ὁ μὲν ἦν θυμώδης οὐκ ἐπκίβελος, οὐδ᾽ ὁ θυμές, 

τοπὸν ἡδονὴν ἔστι καὶ κρατεῖσθαι, μὴ μόνον 15 ἀλλά φανερός" ἡ δ᾽ ἐπιθυμία, καθάπερ τὴν ροδίτην σίων ἄτοπον ἡδονήν" ἔστι δὲ καὶ κρατεῖσθαι, μὴ μόνον τις ἀλλὰ φανερός" ἡ δ᾽ ἐπιθυμί (περ τὴν ̓Αφροδ ἔτη 
ἔχεν. ὥσπερ ὅν καὶ μοχθηρία ἡ μὲν κατ᾽ ἄνθρωπον ἁπλῶς 

λέγεται μοχθηρία, ἡ δὲ κατὰ πρόσθεσιν, ὅτι θηριώδης ἢ 
νυσηματώδης, ἁπλῶς δ᾽ ὅ, τὸν αὐτὸν τρόπον δῆλον ὅτι καὶ 

ἀκρασία ἐςὶν ἡ μὲν θηριώδης ἡ δὲ νοσηματώδης, ἁπλῶς 

δὲ ἡ κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην ἀκολασίαν μόνη. 

Ἰ Ὅτι μὲν ἦν ἀκρασία καὶ ἐγκράτειά ἐςι μόνον περὶ 
ἅπερ ἀκολασία καὶ σωφροσύνη, καὶ ὅτι κερὶ τὰ ἄλλα 
ἐστὶν ἄλλο εἶδος ἀκρασίας, λεγόμενον κατὰ μεταφορὰν 
καὶ ὑχ ἁπλῶς, δῆλον" ὅτι δὲ καὶ ἧττον αἰσχρὰ ἀκρασία 

φασί" “δυλοπλόκε γὰρ κυπρογενῶς"" καὶ τὸν κεςὸν ἱμάντα 
"Ὅμηρος" “πάρφασις, ἥ τ᾽ ἔκλεψε νόον πύκα περ φρο- 
νέοντος." ὥστ᾽ εἴπερ ἀδικωτέρα καὶ αἰσχίων ἡ ὠκρασία 

αὕτη τὴς περὶ τὸν θυμόν ἐστι, καὶ ἁπλῶς ἀκρασία καὶ 
2 κακία πως. ἔτι ἐδεὶς ὑβρίζει λυπόμενος, ὁ δ᾽ ὀργῇ ποιῶν 

χᾶς ποιεῖ λυπύμενος, ὁ δ᾽ ὑβρίζων μεθ᾿ ἡδονῆς. εἰ ὅν οἷς 
2 ΄΄ ,ὔ .« ᾿ ΄ λει» ὀργίζεσθαι μάλιςα δίκαιον, ταῦτα ἀδικώτερα, καὶ ἡ ἀκρα- 
σία ἡ δι᾿ ἐπιθυμίαν" ὦ γάρ ἐςιν ἐν θυμῷ ὕβρις. ὡς μὲν 
τοίνυν αἰσχίων ἡ περὶ ἐκιβυμίας ἀκρασία τῆς περὶ τὸν θυ- 

ἡ τὸ θυμὲ ἢ ἡ τῶν ἐπιθυμιῶν, θεωρήσωμεν. - ἔοικε γὼρ ὁ 25 μέν, καὶ ὅτι ἔςιν ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ ἀκρασία περὶ ἐπιθυ- 
ὡυμὸς ἀκύειν μὲν τι τῷ λέγν, παρακύειν δέ, καθάπερ οἱ μίας καὶ ἡδονὰς σωματικαῖς, δῆλον, αὐτῶν δὲ τύτων τὼς 
ταχεῖς τῶν διακόνων, οἱ πρὶν ἀκῦσαι πᾶν τὸ λεγόμενον διαφορὰς ληπτέον. ὥσπερ γὰρ εἴρηται κατ᾽ ἀρχάς, αἱ 
ἐχδέισιν, εἶτα ἁμαρτάνεσι τῆς προς ξεως, καὶ οἱ κύνες, πρν μὲν ἀνθρωποιαί εἰσι καὶ φυσικαΐ, καὶ τῷ γίνει καὶ τῷ 
σκέψασθαι εἰ φίλος, ὧν μόνον ψοφήσῃ, ὑλακτῦσιν" ὕτως μεγέθει, αἱ δὲ θηριώδεις, αἱ δὲ διὰ πηρώσεις καὶ νοσής- 
ὁ θυμὸς διὰ θερμότητα καὶ ταχυτῆτα τῆς φύσεως ἀκύ- 30 ματα. τύτων δὲ περὶ τὰς πρώτας σωφροσύνη καὶ ἀκολα- 

᾿ φὰς μέν, ὑκ ἐπίταγμα δ᾽ ὠκύσας, ὑρμᾷ πρὸς τὴν τιμω- 
βίαν. ὁ μὲν γὼρ λόγος ἢ ἡ φαντασία ὅτι ὕβρις ἢ ὀλι- 

γωρίᾳ ἐδήλωσεν, ὁ δ᾽ ὥσπερ συλλογισάμενος ὅτι δεῖ τῷ 
τούτῳ πολεμεῖν χαλεπαίνει δὴ εὐθύς" ἡ δ᾽ ἐπιθυμία, ἐὰν 

σία μόνον ἐςν' διὸ καὶ τὰ θηρία ὅτε σώφρονα ὅτ᾽ ἀκό- 
λαςα, λέγομεν ἀλλ᾽ ἢ κατὰ μεταφορὰν καὶ εἴ τινι ὅλως 
ἄλλο πρὸς ἄλλο διαφέρει γένος τῶν ζῴων ὕβρει καὶ σι- 
ναμωρίᾳ καὶ τῷ παμφάγον εἶναι" ὁ γὰρ ἔχει προαίρεσιν 

μόνον εἴπῃ ὅτι ἡδὺ ὁ λόγος ἢ ἡ αἴσθησις, ὁρμᾷ πρὸς τὴν 35 ἐδὲ λογισμόν, ἀλλ᾽ ἐξέςηκε τῆς φύσεως, ὥσπερ οἱ μαι- 

1. ἡ οπὶ 2), ἢΠ τὸν ΑὉ. {|2. κρατεῖν] καρτερεῖν ΚΙοε. ἢ" αὶ οπι ΜΠ). ἢ 3. ἡ ὁπ Κϑ. "} 5. καὶ δηΐθ ἀφροσύνη οτι 1.5, αυὶ ἴῃ 

πιλγρίηο τινὰ δὲ ἔχουσι κακία καὶ ἀφροσύνη. 9. ἀφροδισίων ΚΡ. ἢ 10. ὥσπερ -- 11. νόσες οτα ΚΡ. ΠΠ 13. μόνον] μὲν μόνον ΚΑΙ). ἢ 
λἤω δὲ οαι 205. 414. πρὸς οπι .,'. ἢ 16. μοχθηρίας Α5. ἢ 20. τὴν οπι 275. ἢ μόνην ΚὙΔη. 1 21. μένον ἁπλῶς περὶ 1.1 

32, ἀκρασίᾳ "75, ἡ ἀκολασία 1.5. ᾿ 2. ὅτι δὲ καὶ] καὶ ὅτι 175. ἢ 25. ἡ Ροϑῖ ἥ οἷἱ Α275. || 28. πράξεως 7505, ᾿ὶ 29. ἐὰν : 

ἡ, ἢ 30. ὁ οπι ΑΜ. ἢ 34. δὴ αἀὰ ΧΡ. 35. ἡ Ροβὲ ἡ οπὶ 7,7. 
2. αἴσχιον Α'. ΠΤ 3. δὲ ὑπὸ τῆς ΟἹ, || καὶ οτχ 1.52. ἢ ἀ οἵα Κϑ.  ἅ. ἀκολεθεῖ 1.415, ἢ Ἴ. τῶν αηῖθ τῆς ογὰ .,75. ἢ 9. 

τύπτει ΖΜ, 1 12. γὰρ] γὰρ καὶ Αἴ5. 11 ἑλκύσαι οὐ 375. 16. δολοπλόκας 1.6. {Π[|Ο 17. φρονεόντων Αἴ». 19. αὕτη οτα 475. 

ἱσὶ δὲ καὶ ,7ι, ἢ 90. ὁ -- 21. λυπύμενος οπι 175, 1] 21. λυπέμενος ποιεῖ 1.8. ἢ 24. ἐπιθυμίαν Αἴ. ΠΟ 25. ἡ υἱγυπιαυθ. ὁπ 
ἢ " 28. ἀνθρώπιναί ΨΣ, Π 29. δὲ καὶ διὰ ΟΡ. |[|ω30. μόνον καὶ ἀκολασίᾳ 1". 33. γένος] λέγω 175, 1} σινομωρίαι Κ͵1), ! 

34. τὸ 7. 
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νόμενοι τῶν ἀνθρώπων. ἔλαττον δὲ θηριότης κακίας, φοβε- 
ρώτερον δέ" ὁ γὰρ διέφθαρται τὸ βέλτιςον, ὥσπερ ἐν τῷ 
ἀνθρώπῳ, ἀλλ᾽ ὧς ἔχει. ὅμοιον ἦν ὥσπερ ἄψυχον διμα 
βάλλειν πρὸς ἔμψυχον, πότερον κάκιον" ἀσινεςέρα γὰρ ἡ 

ἨἩΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ Η. 

τεια καρτερίας ἐςίν. ὁ δ᾽ ἐλλείπων πρὸς ἃ οἱ πολλοὶ καὶ 
ἀντιτείνεσι καὶ δύνανται, ὅτος μαλακὸς καὶ τρυφῶν᾽ καὶ 
γὰρ ὴ τρυφὴ μαλακία τίς ἐςίν' ὃς ἕλκει τὸ ἱμάτιον, ἶνα 
μὴ πονήσῃ τὴν ἀπὸ τῷ αἴρειν λύπην, καὶ μιμύμενος τὸν 

φαυλότης ἀὲ ἡ τοῦ μὴ ἔχοντος ἀρχήν, ὁ δὲ νῦς ἀρχή. 5 κάμνοντα, ὅκ οἴεται ἀθλιος εἶναι,. ἀθλίῳ ὅ ὅμϑιὲ ὦν. ὁμοίως 

παραπλήσιον οὖν τὸ συμβάλλειν ἀδικίαν πρὸς ἄνθρωπον 
Υ Ἁ «- « ’, , ᾿ Ν Γ ἄδικον" ἔς: γὰρ ὡς ἑκάτερον κάκιον" μυριοσκλάσια γὰρ ἄν 
κακὰ ποιήσειεν ἄνθρωπος κακὸς θηρία. 

Πρφὶ δὲ τὰς δι᾽ ἁφῆς καὶ γεύσεως ἡδονὰς καὶ λύ- 

δ᾽ ἔχει καὶ περὶ ἐγκράτειαν καὶ ἀκρασίαν" ἀ γὰρ εἴ τις 

ἰσχυρῶν καὶ ὑπερβαλλουσῶν ἡδονῶν ἡττᾶται ἢ λυπῶν, 
θαυμαςέν, ἀλλὼ συγγνωμονικόν, εἰ ἀντιτείνων, ὥσπερ ὁ 

«Θεοδέκτου Φιλοκτήτης ὑπὸ τοῦ ἔχεως πεπληγμένος ἢ ὁ 

χας καὶ ἐπιθυμίας καὶ φυγάς, περὶ ἃς ἥ τε ἀκολασία καὶ (0 Καρκίνκ ἐν τῇ ᾿Αλόπῃ Κερκύων, καὶ ὥσπερ οἱ κατέχειν 
ἡ σωφροσύνη διωρίσθη πρότερον, ἔςι μὲν ὕτως ἔχειν ὥςε 

ἡττῶσθαι καὶ ὧν οἱ πολλοὶ κρείττος, ἔστι δὲ κρατεῖν καὶ 

ὧν οἱ πολλοὶ ἥττυς" τότων δ᾽ ὁ μὲν περὶ ἡδονὰς ὠκρατὰς 
ὁ δ᾽ ἐγκρατής, ὁ δὲ περὶ λύπας μαλακὸς ὁ δὲ καρτερι- 

πειρώμενοι τὸν γέλωτα ἀθρόον ἐκκαγχαζεσιν, οἷον συνέπεσε 
Ξενοφάντῳ, ἀλλ᾽ εἴ τις πρὸς ὡς οἱ πολλοὶ δύνανται ἀντέ. 
χειν, τότων ἡττῶται καὶ μὴ δύναται ἀντιτείνειν, μὴ διὰ 
φύσιν τῷ γένες ἢ διὰ νόσον, οἷον ἐν τοῖς Σκυθῶν βασι- 

κός. μεταξὺ δ᾽ ἡ τῶν πλείςων ἔξις, κἂν εἰ ῥέπυσι μᾶλ- τις λεῦσιν ἡ μαλακία διὰ τὸ γώος, καὶ ὡς τὸ θῆλυ πρὸς τὸ 
Ν Ν ,ὔ Ω 2 »- ᾿ -“ ᾽ -.Ἅἦ, 

λον πρὸς τὼς χείρες. ἐπεὶ δ᾽ ἔνιαι τῶν ἡδονῶν ἀναγκαϊαί 

εἰσιν αἱ δ᾽ ὃ καὶ μέχρι τινός, αἱ δ᾽ ὑπερβολαὶ ὅ, ὑδ᾽ αἱ 

ἐλλείψεις, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ ἐπιθυμίας ἔχει καὶ λύπας, 
ὁ μὲν τὰς ὑπερβολὰς διώκων τῶν ἡδέων ἢ καθ᾽ ὑπερβολὰς 

ἄρρεν διέςηκεν. δοκεῖ δὲ καὶ ὁ παιδιώδης ἀκόλαςος εἶναι, 
ἔςι δὲ μαλακός" ἡὶ γὰρ παιδιὰ ἄνεσίς ἐςιν, εἴπερ ἀνά- 
παυσις" τῶν δὲ πρὸς ταύτην ὑπερβαλλόντων ὁ παιδιώδης 
ἐςίν. ἀκρασίας δὲ τὸ μὲν προπέτεια τὸ δ᾽ ἀσθένεια" οἱ 

ἢ διὰ προαίρεσιν, δι᾽ αὑτὰς καὶ μηδὲν δι᾿ ἕτερον ἀποβαῖ- Ὁ μὲν γὰρ βιυλευσάμενοι ἐκ ἐμμένεσιν οἷς  ἐβυλεύσαντο διὰ τὸ 

νον, ἀκόλαςος᾽ ἀνώγκη γὰρ τῦτον μὴ εἶναι μεταμελητικόν, 
ὥς᾽ ἀνίατος" ὁ γὰρ ἀμεταμέλητος ἀνίατος. ὁ δ᾽ ἐλλείπων 
ὁ ἀντικείμενος, ὁ δὲ μέσος σώφρων. ὁμοίως δὲ καὶ ὁ φεύ- 
γων τὼς σωματικεὶς λύπας μὴ δι᾽ ἧτταν ἀλλὰ διὰ προ- 
αίρεσιν. τῶν δὲ μὴ τροάφουμθων ὁ μὲν ἄγεται διὰ τὴν )ς ἀν ἡδὺ ἢ 
ἡδονήν, ὁ δὲ διὰ τὸ φεύγειν τὴν λύπην τὴν ἀπὸ τῆς ἐπι- 

θυμίας, ὥςε διαφέρεσιν ἀλλήλων. παντὶ δ᾽ ἀν δόξειε χεί- 

ρὼν εἶναι, εἴ τις μὴ ἐπιθυμῶν ἢ ἠρέμα πράττοι τι αἰσχρόν, 
Ἔν ,, Η -»“ ᾽ ν» , ΄ Ἁ ἢ εἰ σφόδρα ἐπιθυμῶν, καὶ εἰ μὴ ὀργιζόμενος τύπτοι ἢ 

παθος, οἱ δὲ διὰ τὸ μὴ βελεύσασθαι ἃ ἄγονται ὑπὸ τὰ πώ- 

θυς" ἶνιοι γάρ, ὥσπερ προγαργαλίσαντες ἃ γαργαλίζονται, 
οὕτω καὶ προαισθόμενοι καὶ προϊδόντες καὶ προεγείραντες 
ἑαυτὺς καὶ τὸν λογισμὰν ἄχ ἡττῶνται ὑπὸ τῷ πάθος, ὅτ 

ὅτ᾽ ἀν λυπηρόν. μάλιςα δ᾽ οἱ ὀξεῖς καὶ μελαγ- 
χολικοὶ τὴν προπετὴ ἀκρασίαν εἰσὶν ἀκρατεῖς" οἱ μὲν γαρ 
διὰ τὴν ταχυτῆτα, οἱ δὲ διὰ τὴν σφοδρότητα οὐκ ἀνα- 

μένυσι τὸν λόγον, διὰ τὸ ὠκολυθητικοὶ εἶναι τῇ φαντασίᾳ. 
Ἕςι δ᾽ ὁ μὲν ἀκόλαςος, ὥσπερ ἐλέχθη, ὁ μεταμε-9 

εἰ ὀργιζόμενος" τί γὼρ ὧν ἐποίει ἐν πάθει ὦν; διὸ ὁ ἀκό- 3) λητικός" ἐμμένει γὰρ τῇ προαιρέσει" ὁ δ᾽ ἀκρατὴς μετα- 
λαςὸος χείρων τῷ ὠκρατῦς. τῶν δὴ λεχθέντων τὸ μὲν μα- 
λακίας εἶδος μᾶλλον, ὁ δ᾽ ἀκόλαστος. ἀντίκειται δὲ τῷ 

μὲν ἀκρατεῖ ὁ ἐγκρατής, τῷ δὲ μαλακῷ ὁ καρτερικός" τὸ 
μὲν γὰρ καρτερεῖν ἐστὶν ἐν τῷ ἀντέχειν, ἡ δ᾽ ἐγκράτεια 

μελητικὸς πᾶς. διὸ ὑἐχ ὥσπερ ἠπορήσαμεν, ὅτω καὶ ἔχει, 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἀνίατος, ὁ δ᾽ ἰατός" ἔοικε γὰρ ἡ μὲν μοχθη- 
ρίᾳ τῶν νοσημάτων οἷον ὑδέρῳ καὶ φθίσει, ἡ δ᾽ ἀκρασία 

τοῖς ἐπιληπτικοῖς" ἡ μὲν γὰρ συνεχής, ἡ δ᾽ οὐ συνεχὴς 
ἐν τῷ κρατεῖν, ἕτερον δὲ τὸ ἀντέχειν καὶ κρατεῖν, ὥσπερ 35 πονηρία. καὶ ὅλως δ᾽ ἕτερον τὸ γένος ἀκρασίας καὶ κα- 

, νε ιυμῳ αν » ΝὟ - Ψ, " ,ὔ 
καὶ τὸ μὴ ἡττᾶσθαι τῷ νικᾶν" διὸ καὶ αἱρετώτερον ἐγκρά- 

2. βίλτιον Κα. }ΠῊὴ, Ι 3. ἀλλ᾽ ἡμάρτηται καὶ ἐκ Οὐ, {ὥσπερ τὸ ἄψνχον Ζ". 

κίας" ἡ μὲν γὰρ κακία λανθάνει, ἡ δ᾽ ἀκρασία ἃ λανθάνει. 
᾿ 
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ΒΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ Η. 

αὐτῶν δὲ τούτων βελτίους οἱ ἐκστατικοὶ ἢ οἷ τὸν λόγον 
ἔχοντες μέν, μὴ ἐμμένοντες δί" ὑπ᾽ ἐλάττονος γὰρ πάθος 
ἡττῶνται, καὶ ὑκ ὠπροβόλευτοι ὥσπερ ἅτεροι" ὅμοιος γὼρ 
ὁ ἀκρατής ἐστι τοῖς ταχὺ μεθυσκομένοις καὶ ὑπ᾽ ὀλίγου 
εὖκ καὶ ἐλώττονος ἢ ὡς οἱ πολλοί. ὅτι μὲν ἦν κακία ἡ 5 
ἀκρασία οὐκ ἔστι, φανερόν. ἀλλά πῃ ἴσως" τὸ μὲν γὰρ 
ταρὼ προαίρεσιν τὸ δὲ κατὰ προαίρεσίν ἐςιν. ὁ μὴν ἀλλ᾽ 
ὅμοιόν γε κατὰ τὰς πράξεις ὥσπερ τὸ Δημοδόκε εἰς Μι- 
λησίες “ Μιλήσιοι ἀξύνετοι μὲν οὐκ εἰσίν, δρῶσι δ᾽ οἷπερ 
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αἱρεῖται ἢ διώκει, καθ᾿ αὐτὸ μὲν τῶτο διώκει καὶ αἱρεῖται, " 

κατὰ συμβεβηκὸς δὲ τὸ πρότερον. ἁπλῶς δὲ λέγομεν τὸ 
καθ᾽ αὐτό, ὥςε ἔςι μὲν ὡς ὁποιᾳῦν δόξῃ ὁ μὲν ἐμμώει 
ὁ δ᾽ ἐξίξαται, ἁπλῶς δὲ ὁ τῇ ἀληθεῖ εἰσὶ δέ τινες καὶ 

ἐμμενετικοὶ τῇ δόξῃ, οὺς καλοῦσιν ἰσιχυρογνώμονας, οἷον 
δύσπειςοι καὶ ἀκ εὐμετάκειςοι" οἱ ὅμοιον μέν τι ἔχουσι 
τῷ ἐγκρατεῖ, ὥσπερ ὁ ὥσωτος τῷ ἐλευθερίῳ καὶ ὁ θρωσὺς 
τῷ θαρραλέῳ, εἰσὶ δ᾽ ἕτεροι κατὰ πολλα. ὁ μὲν γὼρ διὰ 
πάθος καὶ ἐπιθυμίαν οὐ μεταβάλλει, ὁ ἐγκρατής, ἐπεὶ 

εἷἱ ἀξύνετοι" καὶ υἱ ἀκρατεῖς ἄδικοι μὲν ἀκ εἰσίν, ὠδιῶσι το εὔπειςος, ὅταν τύχῃ, ἔςαι ὁ ἐγκρατής" ὁ δὲ ὑχ ὑπὸ λό- 
δέ, ἐπεὲὶ δ᾽ ὁ μὲν τοίῦτος οἷος μὴ διὰ τὸ πεπεῖσθαι διώ- 

κειν τὰς καθ᾿ ὑπερβολὴν καὶ παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον σω- 
ματικὼς ἡδυνάς, ὁ δὲ πέπειςαι διὰ τὸ τοίζτος εἶναι οἷος 

διώκειν αὐτάς, ἐκεῖνος μὲν οὖν εὐμετάκπειστος, ὁ δ᾽ ὕ 

γου, ἐπεὶ ἐπιθυμίας γε λαμβάνεσι, καὶ ἄγονται πολλοὶ 
ὑπὸ τῶν ἡδονῶν. εἰσὶ δὲ ἰσχυρογνώμονες οἱ ἰδιογνώμονες 
καὶ οἱ ὠμαθεῖς καὶ οἱ ἄγροικοι, οἱ μὲν ἰδιογνώμονες δὲ᾽ 
ἡδονὴν καὶ λύπην" χαίρυσι γὰρ νικῶντες, ἐὼν μὴ μετα- 

γὰρ ἀρετὴ καὶ ἡ μοχθηρία τὴν ἀρχὴν ἡ μὲν φθείρει ἡ 15 πείθωνται, καὶ λυπῦνται, ἐὰν ἄκυρα τὰ αὐτῶν ἢ ὥσπερ 
δὲ σώζει, ἐν δὲ ταῖς πράξεσι τὸ Ὦ ἕνεκα ἀρχή, ὥσπερ ἐν 

τοῖς μαθηματικοῖς αἱ ὑποθέσεις" ὅτε δὴ ἐκεῖ ὁ λόγος δὲ- 
δασκαλικὸς τῶν ὠρχῶν ὅτε ἐνταῦθα, ἀλλ᾽ ἀρετὴ ἢ φυσικὴ 
ἡ ἐθιςὴ τῷ ὀρθοδοξεῖν περὶ τὴν ἀρχήν. σώφρων μὲν ὧν ὁ 

ψηφίσματα" ὥςε μᾶλλον τῷ ἀκρατεῖ ἐοίκασιν ἢ τῷ ἐγ- 
κρατεῖ, εἰσὶ δέ τινες οἱ τοῖς δόξασιν ἐκ ἐμμένουσιν ὁ δὲ 
ἀκρασίαν, οἷον ἐν τῷ Φιλοκτήτῃ τῷ Σοφοκλέους ὁ Νεο- 
“τόλεμος. καΐτοι δὶ ἡδονὴν Ὡς ἐνέμεινεν, ἀλλὰ καλήν" τὸ 

τοῦτος, ἀκόλαςος δ᾽ ὁ ἐναντίος. ἔς δέ τις διὰ πάθος ἐκ- 20 γὼρ ἀληθεύειν αὐτῷ καλὸν ἦν, ἐπείσθη δ᾽ ὑπὸ τῷ ᾿Οδυσ- 

ξατικὸς παρὰ τὸν ορθὸν λόγον, ὃν ὥςε μὲν μὴ πράττειν 
κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον κρατεῖ τὸ πάθος, ὥςε δ᾽ εἶναι τοι - 
τὸν οἷον πεπεῖσθαι δ᾽ώκειν ἀνέδην δεῖν τὰς τοιαύτας ἠδὸ- 

νὰς ὁ κρατεῖ" ὅτός ἐςιν ὁ ἀκρατής, βελτίων τῦ ἀκολάςυ, 

ἐδὲ φαῦλος ἁπλῶς" σώζεται γὰρ τὸ βέλτιςον, ἡ ἀρχή. 25 τότε καὶ τῷ ἀκρατὴς μέσος ὁ 
ἄλλος δ᾽ ἐναντίος, ὁ ἐμμενετικὸς καὶ ἐκ ἐκςατικὸς διά γε 
τὸ πάθος, φανερὸν δὴ ἐκ τότων ὅτι ἡ μὲν σπυδαία ἔξις, 
ἡ δὲ φαύλη. 

Ἰ Πότερον ὧν ἐγκρατής ἐςιν ὁ ὑποιῳὲν λόγῳ καὶ ὅποι- 

σέως ψεύδεσθαι. ὁ γὰρ πὰς ὁ δὲ ἡδονήν τι πράττων ὅτ᾽ 
ἀκόλαςος ὅτε φαῦλος ὅτ᾽ ὠκρατής, ἀλλ᾽ ὁ δὶ᾽ αἰσχράν. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἐςί τις καὶ τοῦτος οἷος ἧττον ἢ δεῖ τοῖς σω- 11 
ματικοῖς χαίρων, καὶ οὐκ ἐμμώων τῷ λόγῳ ᾧ τοιοῦτος, 

ἐγκρατής" ὁ μὲν γὰρ ἀκρα- 
τὴς ὑκ ἐμμένει τῷ λόγῳ διὰ τὸ μᾶλλόν τι, ὅτος δὲ διὰ 
τὸ ἧττόν τι" ὁ δ᾽ ἐ ἐγκρατὴς ἐμμένει καὶ ἐδὲ δὶ ἕτερον με- 
ταβάλλει. δεῖ δέ, εἴπερ ἡ ἐγκρώτεια σπυδαῖον, ἀμφοτέ- 

ρας τὼς ἐναντίας ἔξεις φαύλας εἶναι, ὥσαερ καὶ φαίνον- 
φὺν προαιρέσει ἐμμένων ἢ ὁ τὴ ὀρθῇ, καὶ ἀκρατὴς δὲ ὁ 30 ται ἀλλὰ διὼ τὸ τὴν ἑτέραν ἐν ὀλίγοις καὶ ὀλιγάκις εἶναι 
ὑχοιαῦν μὴ ἐμμένων προαιρέσει καὶ ὁποιῳοῦν λόγῳ ἢ ὁ 
τῷ ψευδεῖ λόγῳ καὶ τῇ προαιρέσει τῇ μὴ ὀρθῇ, ὥσπερ 
ἠχορήθη πρότερον; ἢ κατὰ μὲν συμβεβηκὸς ὁποιᾳοῦν, 

χαθ᾽ αὐτὸ δὲ τῷ ἀληθεῖ λόγῳ καὶ τῇ ὀρθὴ προαιρέσει 

, -΄ ς« , “ ν᾽ ’ “» φανεράν, ὥσπερ ἡ σωφροσύνη τῇ ἀκολασίᾳ δυκεῖ ἐναντίον 
ν- ἴὰ 4 ἱ: ΄ “ } ΄ ) ὶ δὲ εἶναι μόνον, οὕτω καὶ ἡ ἐγκρώτεια τῇ ἀκρασίᾳ. ἐπε 

καθ᾽, ὁμοιότητα πολλὰ λέγεται, καὶ ἡὶ ἐγκράτεια ἡ τοῦ 
σώφρονος καθ᾽ ὁμοιότητα ἠκολόθηκεν' ὅ τε γὰρ ἐγκρατὴς 

ὁ μὲν ἐμμένει ὁ δ᾽ ἐκ ἐμμέώει; εἰ γάρ τις τοδὶ διὰ τοδὶ 35 οἷος μηδὲν παρὼ τὸν λόγον διὼ τὼς σωματικὰς ἡδονὼς 
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ποιεῖν καὶ ὁ σώφρων, ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἔχων ὁ δ᾽ οὐκ ἔχων 
φαύλας ἐπιθυμίας, καὶ ὁ μὲν τοιοῦτος οἷος μὴ ἥδεσθαι 
παρὰ τὸν λόγον, ὁ δ᾽ οἷος ἥδεσθαι ἀλλὰ μὴ ἄγεσθαι. 
ὅμοιοι δὲ καὶ ὁ ἀκρατὴς καὶ ὁ ὠκόλαςος, ἕτερον μὲν ὄντες, 
ἀμφότεροι δὲ τὰ σωματικὰ ἡδέα διώκεσιν, ἀλλ᾽ ὁ μὲν καὶ 
οἰόμενος δεῖν, ὁ δ᾽ οὐκ οἰόμενος. ἐδ’ ἅμα φρόνιμον καὶ 
ἀκρατῇ ἐνδέχεται εἶναι τὸν αὐτόν" ἅμα γὰρ φρένιμος καὶ 
σπυδαῖος τὸ ἦθος δέδεικται ὦν. ἔτι ὁ τῷ εἰδέναι μόνον ᾧρό- 
νιμος ἀλλὰ καὶ τῷ πρακτικός" ὁ δ᾽ ἀκρατὴς ἃ πρακτικός. 

ἨἩΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΩΝ Η, 

Περὶ δὲ ἡδονῆς καὶ λύπης θεωρῆσαι τῷ τὴν πολιτοιὴν!} 
φιλοσοφῖντος" τος γὰρ τῷ τέλες ἀρχιτόιτων, πρὸς ὃ βλέ. 
ποντες ἔκαςον τὸ μὲν κακὸν τὸ δ᾽ ὠγαθὸν ἁπλῶς λέγομεν. 
ἔτι δὲ καὶ τῶν ἀναγκαίων ἐπισκέψασθαι περὶ αὐτῶν" τήν 

5 τε γὰρ ἀρετὴν καὶ τὴν κακίαν τὴν ἠθικὴν περὶ λύπας καὶ 

ἡδονὰς ἔθεμεν, καὶ τὴν εὐδαιμονίαν οἱ πλεῖςοι μεθ᾽ ἡδυνῆς 

εἶναί φασιν, διὸ καὶ τὸν μακάριον ὠνομάκασιν ἀπὸ τῷ χαΐ 
βειν. τοῖς μὲν ὅν δοκεῖ ὑδεμίω ἡδονὴ εἶναι ἀγαθόν, ὅτε κα 

αὑτὸ τε κατὰ συμβεβηκός" οὐ γὰρ εἶναι ταὐτὸν ἀγαδὸ 
τὸν δὲ δεινὸν οὐδὲν κωλύει ἀκρατῆ εἶναι" διὸ καὶ δυκοῦσιν 0 καὶ ἡδονήν" τοῖς δ᾽ ἔνιαι μὲν εἶναι, αἱ δὲ πολλαὶ φαῦλαι 
ἐνίοτε φρόνιμοι μὲν εἶναί τινες ἀκρατεῖς δέ, διὰ τὸ τὴν δει- 

͵ὕ -“ , Ν » ,ὔ 2 
γότητα διαφέρειν τῆς φρονήσεως τὸν εἰρημένον τρόπον ἐν τοῖς 

,΄ ,ὔ Ὶ ΝῚ ν ΄ 2 Ν “, 
πρώτοις λόγοις, καὶ κατὰ μὲν τὸν λόγον ἐγγὺς εἶναι, δια- 

φέρειν δὲ κατὰ τὴν προαίρεσιν. ἐδὲ δὴ ὡς ὁ εἰδὼς καὶ θεω- 

ἔτι δὲ τότων τρίτον, εἰ καὶ πᾶσαι ἀγαθόν, ὅμως μὴ ἐδ 
χεσθαι εἶναι τὸ ἄριςον ἡδονήν. ὅλως μὲν ἦν ὡκ ὠγαθέν, ὅτι 

πᾶσα ἡδονὴ γένεσίς ἐςιν εἰς φύσιν αἰσθητή, ἐδεμία δὲ γέ 

νεσις συγγενὴς τοῖς τέλεσιν, οἷον ὑδεμία οἰκοδόμησις οἰκίᾳ. 

ρῶν, ἀλλ᾽ ὡς ὁ καθεύδων ἢ οἰνωμένος. καὶ ἑκὼν μέν (τρό- 5 ἔτι ὁ σώφρων φεύγει τὰς ἡδονάς. ἔτι ὁ φρόνιμος τὸ ἄλυ» 
πον γάρ τινα εἰδὼς καὶ ὃ ποιεῖ καὶ ἧ ἕνεκα), πονηρὸς δ᾽ ὅ" 

ἡ γὼρ προαίρεσις ἐπιεικής" ὥσθ᾽ ἡμυκόνηρος. καὶ ἀκ ἄδικος" 
ὦ γὼρ ἐπίβυλος" ὁ μὲν γὼρ αὐτῶν ὑκ ἐμμενετικὸς οἷς ὧν 
βυλεύσηται, ὁ δὲ μελαγχολικὸς ἀδὲ βελευτικὸς ὅλως. καὶ 

πον διώκει, ὦ τὸ ἡδύ. ἔτι ἐμπόδιον τῷ φρονεῖν αἱ ἡδιναί, 
καὶ ὅσῳ μᾶλλον χαίρει, μᾶλλον, οἷον τὴν τῶν ἀφροδ)σίων' 

ὑδένα γὰρ ἀν δύνασθαι νοῦσαί τι ἐν αὐτῇ. ἔτι τέχνη ὑὸν 
μία ἡδονῆς" καίτοι πᾶν ἀγαθὸν τέχνης ἔργον. ἔτι ταιδία 

ἔοικε δ ὁ ὠκρατὴς πόλει αὶ ψηφίζεται μὲν ἅπαντα τὰ Ὁ καὶ θηρία διώκει τὼς ἡδονάς. τοῦ δὲ μὴ πάσας σπουδαίας, 
δέοντα καὶ νόμες ἔχει σπυδαΐις, χρῆται δὲ ὑδέν, ὥσπερ 

,, ᾿Αναζανδρίδης ἔσκωψεν 
ἡ πόλις ἐβύλεθ᾽, ἢ νόμων ἐδὲν μέλει" 

ὁ δὲ πονηρὸς χρωμένῃ μὲν τοῖς νόμοις, πονηροῖς δὲ χρωμένη. 

ὅτι εἰσὶ καὶ αἰσχραὶ καὶ ὀνειδιζόμεναι, καὶ ἔτι βλαβεραί' 
νοσώδη γὰρ ἔνια τῶν ἡδέων. ὅτι δ᾽ ὑκ ἄριςον ἡ ἡδονή, ὅτι 
ὁ τέλος ἀλλὼ γένεσις. τὰ μὲν ὄν λεγόμενα σχεδὸν ταῦτ᾽ 
ἐστίν. 

ἔςι δ᾽ ἀκρασία καὶ ἐγκράτεια περὶ τὸ ὑπερβάλλον τῆς τῶν 5 Ὅτι δ᾽ ὑ συμβαΐει διὰ ταῦτα μὴ εἶναι ὠγαθὸν μηδ") 
πολλῶν ἔξεως" ὁ μὲν γὰρ ἐμμένει μᾶλλον ὁ δ᾽ ἧττον τῆς τὸ ἄριστον, ἐκ τῶνδε δῆλον. πρῶτον μέν, ἐπεὶ τὸ ἀγαθὴν 
τῶν πλείςων δυνάμεως. εὐϊατοτέρα δὲ τῶν ἀκρασιῶν, ἣν οἱ διχῶς (τὸ μὲν γὰρ ἁπλῶς τὸ δὲ τινῦ, καὶ αἱ φύσεις καὶ 

μελαγχολικοὶ ὠκρατεύονται, τῶν βυλευομένων μὲν μὴ ἐμ- αἱ ἔξεις ἀκολυθήσυσιν, ὥςε καὶ αἱ κινήσεις καὶ αἱ γυέσει 
μενόντων δέ, καὶ οἱ δὶ᾽ ἐθισμῷ ἀκρατεῖς τῶν φυσιχῶν" ῥᾷον καὶ αἱ φαῦλαι δυκῦσαι εἶναι αἱ μὲν ἁπλῶς φαῦλαι τοὶ 
γὰρ ἔθος μετακινῆσαι φύσεως" διὰ γὰρ τῦτο καὶ τὸ ἔθος 30 δ᾽ ἃ ἀλλ᾽ αἱρεταὶ τῷδε, ἔνιαι δ᾽ ἐδὲ τῷδε ἀλλὰ ποτὲ καὶ 

χαλεπόν, ὅτι τῇ φύσει ἔοικεν, ὥσπερ καὶ Εὔηνος λέγει 
φημὶ πολυχρόνιον μελέτην ἔμεναι, φίλε, καὶ δή 
ταύτην ἀνθρώποισι τελευτῶσαν φύσιν εἶναι. 

τί μὲν ἕν ἐςὶν ἐγκράτεια καὶ τί ἀκρασία καὶ τί καρτερία 

ὀλέγον χρόνον, αἱρεταὶ δ᾽ ὅ" αἱ δ᾽ ὁδ᾽ ἡδοναί, ἀλλὰ φαξ 

νονται, ὅσαι μετὰ λύπης καὶ ἰατρείας ἕνεκεν, οἷον αἱ τῶν 
καμνόντων. ἔτι ἐπεὶ τῷ ἀγαθῷ τὸ μὲν ἐνέργεια τὸ δ᾽ ἕξι, 
κατὰ συμβεβηκὸς αἱ καθιςσαι εἰς τὴν φυσικὴν ἕξιν ἡδεῖα! 

καὶ τί μαλακία, καὶ πῶς ἔχεσιν αἱ ἕξεις αὗται πρὸς ἀλ-- 35 εἰσιν. ἔς, δ᾽ ἡ ἐνέργεια ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ὑπολοίπου 

λήλας, εἴρηται. ἕξεως καὶ φύσεως, ἐπεὶ καὶ ἄνεν λύπης καὶ ἐπιθυμίας εἰσὺ 

Δ. ὃ διΐα ὠκόλαφος οπι ΨΈ. Π 11. μὲν ογτα 272. } 415. 5] καὶ 276. 1 16. γάρ] μὲν γώρ 275. 1 19. ἐδὲ} ὁ 2205. ἢ 20. δ᾽ Α'. 1 

21. ὑδιὴὰ 8410, 1} καθάπερ 1.505. }} 23. ἰἐβυλεύετο 1.505. ἢ] 25. δ᾽ ἡ ἀκρασίω, καὶ κἡὶ ἐγκράτεια 2.5. Π 28. βυλενσαμένων ΚΙ", Ι 31. 

εὐηνὸς ΚΘ, ἡ εὔηνος 25, εὖ ἧνος Ν, ἢ 32. φησὶ ΚΑ, 1 ἔμμεναι ΚΙΖΈΝΈ, ἔμμεν 272. ἢ 38. τί αηἴὸ καρτερία οἱ 35. οτὰ 6. 
1. λύπης δεῖ τοῦ λοιποῦ θεωρῆσαι, 5. ἢ 2. τελείν 74. 11 ὃν 75, ὃ ἂν ΚΙ. ἢ 3. λέγομεν ὡπλῶς. ἔςι 74. 1 ἀ. σκέψασθαι Μ 5.1 

Ἴ. τῇ μάλιςα χαίρειν "δ, ἢ 9, ταὐτὸν} ταυτὸ τὸ Αδ, ἢ ἡδονὴν καὶ ἀγαθόν 37. {Π10.. εἶνα:] εἰσιν 321... ἢ 11. τῦῶτον Αι ἢ 13. ἂ] ὦ 

Οὐ. "117. τῆι Κ͵ἼΜῈ εἰ οοιτ. 28. {{|18. τι νοῆσαι ΟἹ. ἢ 19. ἔτι τὰ παιδία καὶ τὰ θηρία Δ᾽. 11 21. ἔτι] ὅτι Κ͵271, 1 22. Σ] ἵπ 

||. καὶ ἡ οτὰ Κο. ἢ 23. τὰ -- 21. ἐστίν ογα 237. ἢ 23. σχεδὸν τοιαῦτ᾽ ἐστ ΟΣ, ταῦτ᾽ ἐσὴ σχεδόν Αϑ. ΠΠ| 98, αἱ αὐῖα ἕξεις οπὰ Χό. 
Ροβὶ γενέσεις Οὐ ἀκολυθήσωσι. 30. ἔπαι αἱ δ᾽ 2375. Π ἀλλα] τα [οτίβ ἀλλ᾽ 1 831. αἱρεῖται Χδ. Π 584. φύσιν ἕξεις 14". ἵ 85. ἰᾳ 

-- ταῖς} ὅτι αἱ ἱνέργειαι μὲν ταῖς Ἀὐ, ἢ] ὑπολύπου 172, ἐπιλοίπου 1.20. 
Α: ᾿ 
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ΗἩΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ Β, 4188 

ἡδοναί, οἷον αἱ τῷ θεωρεῖν ἐνέργειαι, τῆς φύσεως ὑκ ἐνδεῦς ᾿Αλλ μὴν ὅτι καὶ ἡ λύκη κακόν, ὁμολογεῖται, καὶ 14 

ὕσης. σημεῖον δ᾽ ὅτι ὁ τῷ αὐτῷ χαίρυσιν ἡδεῖ ἀναπλήρου- ᾧφευκτόν" ἡ μὲν γὼρ ὡπλῶς κακόν, ἡ δὲ τῷ πῇ ἐμποὸν. 
μόης τε τῆς φύσεως καὶ καθεςηκνίας, ὠλλὰ καθεςηκυίας ςική, τῷ δὲ φευκτῷ τὸ ἐναντίον ἢ φευκτόν τε καὶ κακόν, 
μὲν τοῖς ὡπλῶς ἡδέσιν, ἀναπληρεμώνης δὲ καὶ τοῖς ἐναντίοις ἀγαθόν. ἀνώγκη ὧν τὴν ἡδονὴν ἀγαθόν τι εἶναι. ὡς γὼρ 

καὶ γὰρ ὀξέσι καὶ πικροῖς χαίρυσιν, ὧν ὑδὲν ὅτε φύσει ἡδὺ ς Σπεύσιππος ἔλυεν, ὁ συμβαίνει ἡ λύσις, ὥσπερ τὸ μεῖζον 
ὅδ᾽ ἁπλῶς ἡδύ. ὥς ἐδ᾽ ἡδοναί" ὡς γὼρ τὰ ἡδέα πρὸς ἄλ- τῷ ἐλάττονι καὶ τῷ ἴσῳ ἐναντίον" ὦ γὰρ ἂν φαΐ ὅπερ κα- 
ληλα συνέςηκεν, ὕτω καὶ αἱ ἡδοναὶ αἱ ἀπὸ τότων. ἔτι Ὡς κόν τι εἶναι τὴν ἡδονήν. ἄρις ν τ᾽ ὑδὲν κωλύει ἡδονήν τινα 

! ἀνάγκη ἕτερόν τι εἶναι βέλτιον τῆς ἡδονῆς, ὥσπερ τινές φασι εἶναι, εἰ ἔνιαι φαῦλαι ἡδοναί, ὥσπερ καὶ ἐπιστήμην τινὰ 

τὸ τέλος τῆς γενέσεως" ὁ γὰρ γενέσεις εἰσὶν ἐδὲ μετὰ γενέ. ἐνίων φαύλων ἐσῶν. ἴσως δὲ καὶ ἀναγκαῖον, εἴπερ ἑκάςης 
ἡ τως πᾶσαι, ἀλλ᾽ ἐνέργειαι καὶ τέλος" ἐδὲ γινομένων συμ- 10 ἔξεώς εἰσιν ἐνέργειαι ἀνεμπόδιστοι, εἶθ᾽ ἡ πασῶν ἐνέργειά 
βαύνσιν, ἀλλὼ χρωμένων" καὶ τέλος ὁ πασῶν ἕτερόν τι, ἐςιν εὐδαιμονία εἶτε καὶ τινὸς αὐτῶν, ἂν ἢ ἀνεμπόδις ος͵ αἷρο- 

ὠλλὼ τῶν εἰς τὴν τελέωσιν ὠγομένων τῆς φύσεως. διὸ καὶ τωτάτην εἶναι" τῶτο δ᾽ ἐςὶν ἡδονή. ὥς ε εἴη ἂν τις ἡδονὴ τὸ 

ὑ καλῶς ἔχει τὸ αἰσθητὴν γένεσιν φάναι εἶναι τὴν ἡδονήν, ἄριςον, τῶν πολλῶν ἡδονῶν φαύλων ὑσῶν, εἰ ἔτυχεν, ὡπλῶς. 

ἀλλὰ μᾶλλον λεκτέον ἐνέργειαν τῆς κατὰ φύσιν ἔξζεως, καὶ δια τῦτο πάντες τὸν εὐδαίμονα ἡδὺν οἴονται βίον εἶναι, 
ἐντὶ δὲ τῷ αἰσθητὴν ἀνεμπόδιςον. δοκεῖ δὲ γένεσίς τις εἶναι, τι καὶ ἐμπλέκουσι τὴν ἡδονὴν εἰς τὴν εὐδαιμονίαν, εὐλόγως" 
ὅτι κυρίως ὠγαθόν" τὴν γὼρ ἐνέργειαν γένεσιν οἴονται εἶναι, ὑδεμία γὰρ ἐνέργεια τέλειος ἐμποδιζομένη, ἡ δ᾽ εὐδαιμονία 
ἕξι δ΄ ἕτερον. τὸ δ᾽ εἶαι φαύλας ὅτι νοσώδη ἔνια ἡδέα, τῶν τελείων" διὸ προσδεῖται ὁ εὐδαίμων τῶν ἐν σώματι ἀγα- 

τὸ αὐτὸ καὶ ὅτι ὑγιεινὰ ᾿ια φαῦλα πρὸς χρηματισμόν. θῶν καὶ τῶν ἐκτὸς καὶ τῆς τύχης, ὅπως μὴ ἐμποδίχζηται 
ταύτῃ ἦν φαῦλα ἄμφω, ἀλλ᾽ οὐ φαῦλα κατά γε τοῦτο, ταῦτα. οἱ δὲ τὸν τροχιζόμενον καὶ τὸν δυςυχίαις μεγάλαις 
ἐτὲ καὶ τὸ θεωρεῖν ποτὲ βλάπτει πρὸς ὑγίειαν, ἐμποδίζει 2) περιπίπτοντα εὐδαίμονα φάσκοντες εἶναι, ἐὰν ἧ ὠγαθός, ἢ 
δὲ ὅτε φρονήσει ὅθ᾽ ἔξει ὑδεμιᾷ ἡ ἀφ᾽ ἑκαίςης ἡδυνή, ἀλλ᾽ ἑκόντες ἢ ἄκοντες οὐδὲν λέγυσιν. διὰ δὲ τὸ προσδεῖσθαι τῆς 
αἱ ἀλλότριαι, ἐπεὶ αἱ ὠπὸ τῷ θεωρεῖν καὶ μανθάνειν μᾶλ- τύχης δοκεῖ τισὶ ταὐτὸν εἶναι ἡ εὐτυχία τῇ εὐδαιμονίᾳ, ὑκ 
λον ποιήσυσι θεωρεῖν καὶ μανθάνειν. τὸ δὲ τέχνης μὴ εἶναι ὅσα, ἐπεὶ καὶ αὐτὴ ὑπερβάλλεσα ἐμπόδιός ἐςιν, καὶ ἴσως 
ἔγγον ἡδονὴν μηδεμίαν εὐλόγως συμβέβηκεν" ὑδὲ γὰρ ἄλ- οὐκέτι εὐτυχίαν καλεῖν δίκαιον" πρὸς γὰρ τὴν εὐδαιμονίαν 
λης ἐνεργείας οὐδεμιᾶς τέχνη ἐστίν, ἀλλὰ τῆς δυνάμεως" 25 ὁ ὅρος αὐτῆς. καὶ τὸ διώκειν δ᾽ ἅπαντα καὶ θηρία καὶ ἀν- Ἶ 
καίτοι καὶ ἡ μυρεψικὴ τέχνη καὶ ἡ ὀψοποιητοιὴ δοκεῖ ἡδο- θρώπευς τὴν ἡδονὴν σημεῖόν τι τῷ εἶναί πως τὸ ἄριςον αὐτήν. 
ἧς εἶναι. τὸ δὲ τὸν σώφρονα φεύγειν καὶ τὸν φρόνιμον διώ- φήμη δ᾽ ὅ τί γε πώμπαν ἀπόλλυται, ἥν τινα λαοί 
κεν τὸν ἄλυπον βίον, καὶ τὸ τὰ παιδία καὶ τὰ θηρία διώ- πολλοί... 

χει, τῷ αὐτῷ λύεται πάντα. ἐπεὶ γὰρ εἴρηται πῶς ἀγαθαὶ ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὑχ ἡ αὐτὴ ὅτε φύσις ἴθ᾽ ἔξις ἡ ἀρίςη ὅτ᾽ ἕξιν 
ὁπλῶς καὶ πῶς ἐκ ἀγαθαὶ πᾶσαι αἱ ἡδοναί, τὼς τοιαύτας 30 ὅτε δοκεῖ, ἀδ᾿ ἡδονὴν διώκεσι τὴν αὐτὴν πάντες, ἡδονὴν μώ- 

τὼ θηρία καὶ τὰ παιδία διώκει, καὶ τὴν τύτων ἀλυπίαν ὁ . τοῖ πάντες. ἴσως δὲ καὶ διώκεσιν ὑχ ἣν οἴονται ὑδ᾽ ἣν ἂν 

φρόνιμος, τὰς μετ᾽ ἐπιθυμίας καὶ λύπης καὶ τὼς σωμα- φαῖεν, ἀλλὰ τὴν αὐτήν" πάντα γὰρ φύσει ἔχει τι θεῖον. 
τοκύς (τοιαῦται γὼρ αὗται καὶ τὰς τότων ὑπερβολάς, καθ᾽ ἀλλ᾽ εἰλήφασι τὴν τῷ ὀνόματος κληρονομίαν αἱ σωματικαὶ Ι 

ἃς ὁ ἀκόλαςος ἀκόλαςος. διὸ ὁ σώφρων φεύγει ταύτας, ἡδυναὶ διὰ τὸ πλειστάκις τε παραβάλλειν εἰς αὐτὼς καὶ 
ἐκὴ εἰσὶν ἡδοναὶ καὶ σώφρονος. 85 πάντας μετέχειν αὐτῶν" διὰ τὸ μόνας ὧν γνωρίμους εἶναι 

.-»-- . 

4. ἡ τὸ θεωρεῖν ἐνέργεια ΚΡ. ἢ ἰνδεώσης ΚΣ, ἐνδεώσης ὕσης Οὐ, 1 2. ἡδεῖ χαίρυστη 70, ἤδη χαίρυσν Κ᾽. 15. ἡδὺ φύσει ἅ{5, ἢ 1. 

αἱ ἡδοναὶ ἀπὸ τώτων ᾿Γ ΑΞ, αἱ ἀπὸ τύτων ἡδοναί 175. 1 12. τὴν ογὐὰ Ζ,5}75. ἢ τελείωσιν 1.410}, καὶ οχν ΨὉ, 1] 13. εἶναι ογὰ 65. ' 
48. τὸ δ᾽ αὐτὸ 315. 21. ἀλλὰ καὶ αἱ 145. }} 22. μᾶλλον --- 23. μανθάνειν ογα 2}, ἢ 23. ποῶσι .475..}} τέχνης μὴ εἶναι ἔργον μηδεμίαν 

ἡδονὴν Χδ, μὴ εἶναι τέχνην μηδεμίαν ἡδονῆς 7). 1 24. ὅτε 275. ἢ 28. παιδία διώκειν καὶ τὰ θηρία τῶ αὐτῷ λέγεται Μὲ. 1 29, γὰρ] καὶ 
Κι ἢ 29 εἰ 30. ἀγαθὰ Α5. 1] 30. πῶς εἴ αἱ οἵ 7». || τοιαύτας καὶ τὰ ΚΑ, ἢ 81. παιδία καὶ θηρία ΜΡ. ἢ ὁ ογὰ ΧΆ. ἢ 32. τὰς 
ἀπ Χδ, || μετ᾽] δ᾽ 272, ἢ λύπας τὰς 27". 1] 33. καϑ᾽] φεύγει καϑ᾿ 25. 

1. καὶ δοίο ἡ οπὶ ΧΟΡ. ἢ 8. τι ἈἸΉΜΈΟΣ, ἢ κακὸν ἢ ἀγαθόν ΚΑ. ἃ 5. ἔλεγον ΑΗ... ἢ 1. τὴν --- χωλύει ογχ 2. [{πυτ’ οἱ 

ἯπΠ|Ὶ. τι. 4] εἴ 215..;ξ 21. τῆς οπὰ 75. ἡ 22. τισὶ ογτὰ .,75. 1} ἡ εὐδαιμσία τῇ εὐτυχία 3". }} 23. αὕτη 1.525, αὐτὴ Ν᾽, ἢ 24. 
ὡκ ἴστιν ἈΠ᾿', οὐκ ἔστιν ἔτι 1,). ἢ 25. πάντα Ζδο), ἢ 26. πως τέως ΚΑ. ἢ 217. ἕτις πάμπαν ΖΡ, || λα] οἱ ᾽ϑ, οχὰ ΖΚ ΜΈΝΈΕΟ,, ἢ 
80. ἅταιτεος 1.}05, 1} ἡδοτὴν μίστοι πάττες οἵ 315. 32. τι τὸ ΑΡ. 1! 33. εἰλόφασί γε τὴν Φ1.Ν10:, 

2:2 
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ταύτας μόνας οἶοννται εἶναι. φανερὸν δὲ καὶ ὅτι, εἰ μὴ ἡδονὴ γίνεσθαι. αἱ δὲ συμβαίνεσι τελευμώων" κατὰ συμβεβη- 
ὠγαθὸν καὶ ἡ ἐνέργεια, ὑκ ἔςαι Ὧν ἡδέως τὸν εὐδαίμονα" κὸς οὖν σπυδαῖαι. ἔτι διώκονται διὰ τὸ σφοδραὶ εἶναι ὑπὸ 
τύος γὰρ ἕνεκα δέοι ὧν αὐτῆς, εἴπερ μὴ ὠγαθόν, ἀλλὰ τῶν ἄλλαις μὴ δυναμένων. χαίρειν" αὐτοὶ γῶν αὐτοῖς δέψας 
καὶ λυπηρῶς ἐνδέχεται ζῆν; ὅτε κακὸν γὰρ οὔτ᾽ ὠγαθὸν ἡ τινὰς παρασκευαζυσιν. ὅταν μὲν ἦν ὠβλαβεῖς, ἀνεπιτίμητον, 
λύπη, εἴχερ μηδ᾽ ἡδονή" ὥστε διὰ τί ἂν φεύγοις οὐδὲ 5 ὅταν δὲ βλαβεράς, φαῦλον" ὅτε γὰρ ἔχυσιν ἕτερα ἐφ᾽ οἷς 
δὴ ἡδίων ὁ βίος ὁ τοῦ σπουδαίου, εἰ μὴ καὶ αἱ ἐνέργειαι χαίρεσιν, τό τε μηδέτερον πολλοῖς λυπηρὸν διὼ τὴν φύσιν" 
αὐτοῦ. ἀεὶ γὼρ πονεῖ τὸ ζῷον, ὥσπερ καὶ οἱ φυσικοὶ λόγοι μαρ- 

Πρρ δὲ δὴ τῶν σωματικῶν ἡδονῶν ἐπισκεπτέον τοῖς τυροῦσι, τὸ ὁρῶν καὶ τὸ ἀκούειν φάσκοντες εἶναι λυπηρόν" 

λέγυσιν ὅτι ἐνιαΐ γε ἡδοναὶ αἱρεταὶ σφόδρα, οἷον αἱ καλαί, ἀλλ᾽ ἤδη συνήθεις ἐσμέν, ὡς φασίν. ὁμοίως δ᾽ ἐν μὲν τῇ 
ἀλλ᾽ ἐχ αἱ σωματικαὶ καὶ περὶ ὡς ὁ ἀκόλαςος. διὰ τί ἕν αἱ 10 νεότητι διὼ τὴν αὔζησιν ὥσπερ οἱ οἰνωμένοι διάκεινται, καὶ 
ἐναντίαι λῦπαι μοχθηραί; κακῷ γὰρ ὠγαθὸν ἐναντίον. ἢ ἡδὺ ἡ νεότης. οἱ δὲ μελαγχολικοὶ τὴν φύσιν ἀεὶ δέονται 
οὕτως ὠγαθαὶ αἱ ἀναγκαῖαι, ὅτι καὶ τὸ μὴ κακὸν ἀγαθόν ἰατρείας" καὶ γὰρ τὸ σῶμα δακνόμενον διατελεῖ διὼ τὴν 
ἐςιν; ἢ μέχρι τε ἀγαθαΐ; τῶν μὲν γὰρ ἕξεων καὶ κινήσεων κρᾶσιν, καὶ ἀεὶ ἐν ὀρέξει σφοδρᾷ εἰσίν. ἐξελαύνει δὲ ἡδονὴ 
ὅσων μή ἐςι τῇ βελτίονος ὑπερβολή, ὑδὲ τῆς ἡδονῆς" ὅσων λύπην ἥ τ᾽ ἐναντία καὶ ἡ τυχῦσα, ἐὰν ἢ ἰσχυρά" καὶ διὰ 
δ᾽ ἐστί, καὶ τῆς ἡδονῆς ἐστίν. τῶν δὲ σωματικῶν ἀγαθῶν 15 ταῦτα ἀκόλαστοι καὶ φαῦλοι γύονται. αἱ δ᾽ ἄνευ λυπῶν 
ἐστὶν ὑπερβολή, καὶ ὁ φαῦλος τῷ διώκειν τὴν ὑπερβολήν οὐκ ἔχεσιν ὑπερβολήν. αὗται δὲ αἱ τῶν φύσει ἡδέων καὶ 

ἐςιν, ἀλλ᾽ ὁ τὰς ἀναγκαίας" πάντες γὰρ χαίρυσί πως καὶ μὴ κατὰ συμβεβηκός. λέγω δὲ κατὼ συμβεβηκὸς ἡδέα 
ὄψοις καὶ οἶνοις καὶ ὠφροδὶισίοις, ἀλλ᾽ ὑχ ὡς δεῖ, ἐναντίως τὼ ἰατρεύοντα" ὅτι γὰρ συμβαίνει! ἰατρεύεσθαι τοῦ ὑπο- 
δ᾽ ἐπὶ τὴς λύπης" ὁ γὰρ τὴν ὑπερβολὴν φεύγει, ἀλλ᾽ ὅλως" μίνοντος ὑγιοῦς πράττοντός τι, διὰ τοῦτο ἡδὺ δυκεῖ εἶναι" 
οὐ γάρ ἐςὶ τῇ ὑπερβολῇ λύπη ἐναντία ἀλλ᾽ ἢ τῷ διώκοντι ἢ φύσει δ᾽ ἡδέα, ἃ ποιεῖ πρῶξιν τῆς τοιῶσδε φύσεως. οὐκ 

τὴν ὑπερβολήν. ἀεὶ δ᾽ ὑθὲν ἡδὺ τὸ αὐτὸ διὰ τὸ μὴ ὡπλῆν ἡμῶν εἶναι τὴν 

15 Ἐπεὶ δ᾽ οὐ μόνον δεῖ τὠληθὲς εἰπεῖν ἀλλὰ καὶ τὸ φύσιν, ἀλλ᾽ ἐνεῖναί τι καὶ ἕτερον, καθὸ φϑαρτά, ὥστε ἄν 
αἴτιον τῷ ψεύδους" τῦτο γὼρ συμβάλλεται. πρὸς τὴν πίξιν᾽ τι θατερον πράττῃ, τῦτο τῇ ἑτέρᾳ φύσει παρὰ φύσιν, ὅταν 
ὅταν γὰρ εὔλογον φανῇ τὸ διὰ τί φαίνεται ἀληθὲς οὐκ ὃν δ᾽ ἰσάζη, οὔτε λυπηρὸν δοκεῖ ὅθ᾽ ἡδὺ τὸ πραττόμενον" ἐπὲ 
ἀληθές, πιστεύειν ποιεῖ τῷ ἀληθεῖ μᾶλλον" ὥστε λεκτέον 25 εἴ του ἡ φύσις ὡπλῆ εἴη, ἀεὶ ἡ αὐτὴ πρᾶξις ἡδίστη ἔςαι. 
διὰ τί φαίνονται αἱ σωματικαὶ ἡδοναὶ αἱρετώτεραι. πρῶτον διὸ ὁ θεὸς ἀεὶ μίαν καὶ ἁπλῆν χαίρει ἡδονήν" ὁ γὰρ μόνον 
μὲν ὅν δὴ ὅτι ἐκκρώει τὴν λύπην" καὶ διὰ τὰς ὑπερβολὰς κινήσεώς ἐστιν ἐνέργεια ἀλλὰ καὶ ἀκινησίας, καὶ ἡδονὴ 
τῆς λύπης, ὡς ὅσης ἰατρείας, τὴν ἡδονὴν διώκυσι τὴν ὑπερ’ μᾶλλον ἐν ἠρεμίᾳ ἐςὶν ἢ ἐν κινήσει. μεταβολὴ δὲ πάντων 
βάλλεσαν καὶ ὅλως τὴν σωματικήν. σφοδραὶ δὲ γίνονται γλυκύτατον, κατὰ τὸν ποιητήν, διὰ πονηρίαν τινά" ὥσπερ 

αἱ ἰατρεῖαι, διὸ καὶ διώκονται, διὰ τὸ παρὰ τὸ ἐναντίον 3) γὰρ ἄνθρωπος εὐμετάβολος ὁ πονηρός, καὶ κἡὶ φύσις ἡ δὲο- 
φαίνεσθαι. καὶ ὁ σπεδαῖον δὴ δοκεῖ ἡ ἡδονὴ διὰ δύο ταῦτα, μώη μεταβολῆς" ὁ γὰρ ἁπλῇ ὑδ᾽ ἐπιεικής. 

ὥσπερ εἴρηται, ὅτι αἱ μὲν φαύλης φύσεως εἰσι πράξεις, ἢ Περὶ μὲν ἵν ἐγκρατείας καὶ ἀκρασίας καὶ περὶ ἡδονῆς 
ἐκ γενετῆς, ὥσπερ θηρίον, ἢ δὶ ἔθος, οἷον αἱ τῶν φαύλων καὶ λύπης εἴρηται, καὶ τί ἔκαςον καὶ πῶς τὼ μὲν ὠγαθὰ 

ἀνθρώπων. αἱ δ᾽ ἰατρεῖαι, ὅτι ἐνδεοῦς, καὶ ἔχειν βέλτιον ἢ αὐτῶν ἐςὶ τὰ δὲ κακά" λοιπὸν δὲ καὶ περὶ φιλίας ἐρῦμεν. 

1. εἶναι ογὰ 475. ἢ μὴ ἡ ἡδονὴ ΑΡΟΣ, Π 2. ἡ οἵα 245. 11 ὑκ οπὶ Ψϑ. Π 3. δεκεν 15. Π 4. οὔτ᾽ ἀγαθὸν γὰρ ὅτε κακὸν ΨΡ. ἵ 

5. φεύγοιμεν 15. 1 8. γε Οὐ. 1 δὴ οἵα 775. 1} σκεπτέον 275. 1 9. ἀλλ᾽ οτι ΑΨ). {Π 11. μοχθηρία, Κ᾿. ἢ κακὸν γὰρ ἀγαθῷ ἵΙ͂". 1 

.418. μὲν οπὰ 2, {[ 14. ὅσον ΚΡ. |ἰ ὅσων] τούτων ΚΟ. 1 15. δὲ τῶν ΚΡ, 1 16. ἐστὶν οπι δ. 1} 18. ἐναντίοις Κα. ἡ 24. οὐκ] τὸ εἰπ 

ΜΗ. ἃ 21. ἕν ογα Ζ"}. 1 29. σφόδρα 'δ. Ἰὶ γὰρ 215. ἢ 30. αἱ οι Αλ25. 1} τῶ ἐναντίω Μ75. 1.32. ἃ οἵα Α΄). ἢ 33. οἷνῆ 
ὥσκερ Ο". 

4. ἃ Καὶ ἢ τελειυμένων 705, ἢ 3. μὴ οἵα 25. ἢ ἵν 14,725. Π ἑαυτοῖς 5505. ἢ 4. ἀνεπιτίμητοι ΜΡ. ἢ 6. βλαβεραὶ 1505. 

φαῦλαι τε 475. 11 ἑτέραν ΚΔ, ἕτερον 75. 1 7, ἀὰ] εἰ ΚΑ. 1 λόγοι οτὰ Ἀ . [} 8. καὶ αἀά 375. 1} 9. ὅμως ΑΞ, οἱ μοιχοὶ Μ{5, ἢ μὺ 

σὰ ΑΔ. ἢ 10. διάκεινται Δαῖα ὥσπερ Ζ5 05, [Π11. δέονται ἀὰ Κ΄ 78. 12. ϑιραπείας 1.,05. ἃ διὰ οὐχ 315. 1 14. ὧν 1. [ 15. 
λύπης 7205, ἢ 16, ἔχυσι τὴν ὑπερβολήν Ζ,}.. ἢ αἱ οἵα ΑΖ, ΠΟ 17. λέγων δὲ κατὰ συμβεβηκὸς οτὰ 2 Δ{". ἢ ἡδία δὲ τὰ 275. 11 419. τ΄ 

οτὰ ΚΡ, [τοῦτο] τοῦτο δὲ ΚΟ, |[ δυκεῖ ἡδὺ 2.375. 1 21. δ᾽ οχχ 6. 1! εἶναι ἡμῶν 5. 22. φθαρτόν .. || 25. εἰ τούτον φύσις 

ΜῈ. ᾿ 29. γλυκύτατον! ἡδὺ ΜΖ), 1 80. ἡ ροϑῖ καὶ οτα 2605. ἢ 32. περ οπὶ 375. ἴ 34. καὶ οπι 'ῤΟ0.. ᾿ὶ ἐρῆμον] ἔξιν εἰπεῖν κῶ 
ποῖόν τι καὶ τίς ὁ φῇλος 2.505. 



ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΩΝ Θ. 41δὅ 

Θ τοὺς τοιότες ἀλλήλοις φασὶν εἶναι. καὶ περὶ αὐτῶν τότων 
᾿ “ ἀνώτερον ἐπιζητῆσι καὶ φυσρεώτερον, Ἐὐριπίδης μὲν φάσκων 

Μετὰ δὲ ταῦτα περὶ φιλίας ἔποιτ᾽ ἂν διελθεῖν" ἔστι ἐρῶν μὲν ὄμβρε γαῖαν ξηρανθεῖσαν, ἐρᾶν δὲ σεμνὸν ὑρανὸν 
γὰρ ἀρετή τις ἢ μετ᾽ ἀρετῆς, ἔτι δ᾽ ἀναγκαιότατον εἰς τὸ πληρούμενον ὄμβρου πεσεῖν ἐς γαῖαν, καὶ Ἡράκλειτος τὸ 
βίον" ἄνευ γὰρ φίλων ὑδεὴς ἕλοιτ᾽ ἄν Ὡῶν, ἔχων τὰ λοιπὰ 5 ἀντίξεν συμφέρον καὶ ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίζην ὠρ- 
ἀγαθὰ πάντα" καὶ γὰρ πλυτῦσι καὶ ἀρχὰς καὶ δυναςείας μονίαν καὶ πάντα κατ᾽ ἔριν γίνεσθαι" ἐξ ἐναντίας δὲ τότοις 
κεκτημένοις δοκεῖ φίλων μάλις᾽ εἶναι χρεία" τί γὰρ ὄφελος ἄλλοι τε καὶ ᾿Εμπεδυκλῆς᾽ τὸ γὰρ ὅμοιον τῷ ὁμοίς ἐφίο- 
ς τοιαύτης εὐετηρίας ὠφαιρεθείσης εὐεργεσίας, ἢ γίγνεται σθαι. τὰ μὲν ἦν φυσικὼ τῶν ὠπορημάτων ἀφείσθω (ὦ γὰρ 
μάλιςα καὶ ἐπαινετωτάτη πρὸς φίλες; ἢ πῶς ἂν τηρηθεΐη οἰκεῖα τῆς παρύσης σκέψεως)" ὅσα δ᾽ ἐστὶν ἀνθρωποιὼ καὶ 
καὶ σώζοιτ᾽ ἄνευ φίλων; ὅσῳ γὰρ πλείων, τοσύτῳ ἐπισφα- 10 ἀνήκει εἰς τὰ ἤθη καὶ τὰ πάθη, ταῦτ᾽ ἐπισκεψώμεθα, οἷον 

λεστέρα. ἐν πενίᾳ τε καὶ ταῖς λοιπαῖς δυστυχίαις μόνην πότερον ἐν πῶσι γίνεται φιλία καὶ ἐχ οἷόν τε μοχθηρὸς ὅν- 
ονται καταφυγὴν εἶναι τοὺς φίλες. καὶ νέοις δὲ πρὸς τὲ τας φίλους εἶναι, καὶ πότερον ἣν εἶδυς τῆς φιλίας ἐστὶν ἢ 
ἀναμάρτητον καὶ πρεσβυτέροις πρὸς θεραπείαν καὶ τὸ ἐλ- πλείω. οἱ μὲν γὰρ ἣν οἰόμενοι, ὅτι ἐπιδέχεται τὸ μᾶλλον 
λεῖτον τῆς πράξεως δι᾽ ἀσθένειαν βοηθεῖ, τοῖς τ᾽ ἐν ἀκμῇ καὶ τὸ ἧττον, ὑχ ἱκανῷ πεπιςεύκασι σημείῳ" δέχεται γὰρ 
τρὸς τὼς καλὰς πράξεις" “σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω"" καὶ γὰρ 15 τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον καὶ τὰ ἕτερα τῷ εἴδει. εἴρηται δ᾽ 
νῆσαι καὶ πρᾶξαι δυνατώτεροι. φύσει τ᾽ ἐνυπάρχειν ἔοικε ὑπὲρ αὐτῶν ἔμπροσθεν. 
πρὸς τὸ γεγεννημένον τῷ γεννήσαντι καὶ πρὸς τὸ γεννῆσαν Τάχα δ᾽ ἂν γένοιτο περὶ αὐτῶν φανερὸν γνωρισθέστος 
τῷ γωνηθέντι, οὐ μόνον ἐν ἀνθρώποις ἀλλὰ καὶ ἐν ὄρνισι τῷ φιλητθ" δοκεῖ γὰρ ὁ πᾶν φιλεῖσθαι ἀλλὰ τὸ φιλητόν, 
καὶ τοῖς πλείστοις τῶν ζῴων, καὶ τοῖς ὁμοεθνέσι πρὸς ἄλ- τῶτο δ᾽ εἶναι ὠγαθὸν ἢ ἡδὺ ἢ χρήσιμον. δόξειε δ᾽ ἂν χρή- 
ληλα, καὶ μάλιςια τοῖς ἀνθρώποις, ὅθεν τοὺς φιλανθρώπυς Ὁ) σιμον εἶναι δὶ᾽ τ γίνεται ἀγαθόν τι καὶ ἡδονή, ὥστε φιλητὰ 

ἐπαινέμεν. ἴδοι δ᾽ ἄν τις καὶ ἐν ταῖς πλάναις ὡς οἰκεῖον ἂν εἴη τὠγαθόν τε καὶ τὸ ἡδὺ ὡς τέλη. πότερον ὃν τὠγαθὸν 

ἅτας ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ καὶ φίλον. ἔοικε δὲ καὶ τὼς πό- φιλῖσιν ἢ τὸ αὐτοῖς ἀγαθόν; διαφωνεῖ γὰρ ἐνίοτε ταῦτα. 
λεις συνέχειν ἡ φιλία, καὶ οἱ νομοθέται μᾶλλον περὶ αὐτὴν ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὸ ἡδύ. δοκεῖ δὲ τὸ αὐτῷ ἀγαθὸν φε- 
σπουδάζειν ἢ τὴν δικαιοσύνην" ἡ γὰρ ὁμόνοια ὅμοιόν τι τῇ λεῖν ἕκαςος, καὶ εἶναι ἁπλῶς μὲν τἀγαθὸν φιλητόν, ἑκάςῳ 
φιλίᾳ ἔοικεν εἶναι, ταύτης δὲ μάλις᾽ ἐφίενται καὶ τὴν ςα΄- 25 δὲ τὸ ἑκάςῳ. φιλεῖ δ᾽ ἕκαςος ἃ τὸ ὃν αὐτῷ ἀγαθὸν ἀλλὼ 
σν ἔχθραν σαν μάλιςα ἐζελαύνυσιν. καὶ φίλων μὲν ὄντων τὸ φαινόμενον. διοίσει δ᾽ ἐδέν" ἔςαι γὰρ τὸ φιλητὸν φα.» 
οὐδὲν δεῖ δικαιοσύνης, δίκαιοι δ᾽ ὄντες προσδέονται φιλίας, νόμενον. τριῶν δ᾽ ὄντων δι᾽ ἃ φιλῦσιν, ἐπὶ μὲν τῇ τῶν ὠψύ- 
καὶ τῶν δικαίων τὸ μάλιςα φιλικὸν εἶναι δοκεῖ; οὐ μόνον χων φιλήσει ἃ λέγεται φιλία" ὁ γάρ ἐςιν ἀντιφίλασις, ὑδὲ 
δ᾽ ἀνωγκαῖόν ἐςιν ἀλλὰ καὶ καλόν" τοὺς γὰρ φιλοφίλους βόλησις ἐκείνων ὠγαθῶ" γελοῖον γὰρ ἴσως τῷ οἴνῳ βέλεσθαε 
ἐπαινοῦμεν, ἥ τε πολυφιλία δυκεῖ τῶν καλῶν ἕν τι εἶναι, 3. τἀγαθά" ἀλλ᾽ εἴπερ, σώζεσθαι βόλεται αὐτόν, ἵνα αὐτὸς 
καὶ ἔνιοι τὸς αὐτὸς οἴονται ἄνδρας ὠγαθὲς εἶναι καὶ φίλες. ἔχῃ. τῷ δὲ φίλῳ φασὶ δεῖν βόλεσθαι τὠγαθὰ ἐκείνε ἕνεκα. 

2 Διαμφισβητεῖται δὲ περὶ αὐτῆς οὐκ ὀλίγα. οἱ μὲν τὸς δὲ βελομώνες ὕτω τἀγαθὰ εὔνες λέγεσιν, ἐὰν μὴ ταὐτὸ 
γὰρ ὁμοιότητώ τινὰ τιθέασιν αὐτὴν καὶ τοὺς ὁμοίους φίλυς, καὶ παρ᾽ ἐκείνε γίγνηται" εὔνοιαν γὰρ ἔν ἀντιπεπονθόσι ᾧ:- 
ὅθεν τὸν ὅμοιόν φασιν ὡς τὸν ὅμοιον, καὶ κολοιὸν ποτὶ κο- λίαν εἶναι. ἢ προσθετέον μὴ λανθάνεσαν" πολλοὶ γάρ εἰσὶν 
λοιόν͵ καὶ ὅσα τοιαῦτα." οἱ δ᾽ ἐξ ἐναντίως κεραμεῖς πάντας 35 εὖνοι οἷς ὑχ ἑωράκασιν, ὑπολωμβάνυσι δὲ ἐπιεικεῖς εἶναι ἢ 

ἃ, ἀναγκαιοτάτη ἴ᾽, ἢ 5. φιλίας οὐδὴς ὧν ἕλοιτο ΜΡ. ἢ 6. καὶ δυναςείας οτὰ ΚΡ. 1 9. 3] καὶ ΜΡ. ΠΠ 10. ἀσφαλεστέρα 5, 

11, ἄλλαις ΑῈ, ἢ 419. δὲ] δεῖ 1205. 14. βοήθεια 175, βοηθείας Κ41.)0,. ἢ 17. πρὸς -ο καὶ ογα Χό. ἢ πρὸς -ο 18. γενηϑέντε ΟΤὴ 

ΔΜηΟΣ, ἢ 418. ὀρνίοις 71, ἢ 21. ν ογα 5. 1 22. τᾶς ΚΡ. 1 94. σπουδάζουσιν 5. ἢ τι ογὰ 23. {τῆς φιλίας Α5, ἢ 25. δὶ] 
Ἰὼ 1, 1 μᾶλλον ΑΨ. ἢ 26. ἐχθρὰν 2.5 77505. ἢ 29. τε 1.303. 1} φίλους ἈΡ21105, ᾿ 31. ἴνιο] ἔτι ΚΊΖ5Ο, ἢ οἷόν τε 'ὶ, Π| 82. ὃὰ 
καὶ τοὶ ΜΡ. ἢ 834. ποτὶ] παρ 15, παρὰ Ο". ἢ 35. ὅσα] τὰ ΚΆ1505. 

2. ζυτῦσι 18. ἢ καὶ οἵα Κ᾿, ἢ 8. ὄμβρυ μὲν ΚΞ. ἢ ἃ. ἐς ΚΙΟΣ, ἢ 6. Μναντίων 75. Πἢ 8. παρείσθωῳ ἍΠΕΝῈ, Π 10. τἀληϑῃ ΚΡ, ἢ 
ἐπισκεψόμεθα Ο. ἢ 11. γδεται καὶ φιλία ΟἽ. ἢ 13. δέχεται 6. ἢ 14. τὸ οχχ Θὲ, ἢ 15. τὸ δῃὶδ ὅττον, καὶ ροεὶ ἧττον οτὰ 2505. ἢ 17. 
φανρὸν περὶ αὐτῶν ΑΓ. ἢ 19. ἢ -- ἢ] καὶ -- καὶ 274. 1} 20. φιλητὸν Αὐ21. 11 21. ἂν εἴ] εἶναι ΚΑ. 1 28. ἡδύ] ἡδὺ αὐτό Α450), ἢ 
Ἀ χῷ τὸ Ψ15,.} 27. δ᾽ οτχὰ Χ. ἢ ἐπὶ] Νν ΧὉ17'. Π 929. βυλεύεσθαι Δ75, 1 34. δεῖ βυλεύεσθαι 175, ἢ 82. ἂν ΚΟΜ 1 38. καὶ 
σὰ Κὸ, 



4156 ἨἩΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ Θ, 

Χρησίμες᾽ τῦτο δὲ ταὐτὸν κῶν ἐκείνων τις πάθοι πρὸς ἤτον, πτει, τῆς δὲ τοιαύτης ἡδονῆς ταχεῖα ἡ μεταβολή. καὶ ἐρω- 

εὖνοι μὲν ὧν ὅτοι φαίνονται ἀλλήλοις" φίλυς δὲ πῶς ἄν τις τικοὶ δ᾽ οἱ νέοι" κατὰ πάθος γὰρ καὶ δι᾽ ἡδονὴν τὸ πολι 

εἴποι λανθάνοντας ὡς ἔχεσιν ἑαυτοῖς; δεὶ ὦρα εὐνοεῖν ἀλ- τῆς ἐρωτικῆς" διόπερ φιλῦσι καὶ ταχέως παύονται, πολλα- 

λήλοις καὶ βύλεσθαι τἀγαθὰ μὴ λανθάνοντας δὲ ἕν τι τῶν κις τῆς αὐτὴς ἡμέρας μεταπίπτοντες. συνημερεύειν δὲ καὶ 
εἰρημένων. , 5 συζῆν ὅτοι βέλονται" ὀρ γὰρ αὐτοῖς τὸ κατὰ φιλίαν 

Διαφέρι δὲ ταῦτα ἀλλήλων εἴδει" καὶ αἱ φιλήσεις οὕτως. 

ἄρα καὶ αἱ φιλίαι. τρία δὴ τὰ τῆς φιλίας εἴδη, ἰσάριθμα ᾿ Τελεία δ᾽ ἐςὶν ἡ τῶν ὠγαθῶν φιλίᾳ καὶ κατ᾽ ἀρετὴν ἁ 

τοῖς φιλητοῖς" καθ᾽ ἕκαςον γάρ ἐςιν ἀντιφίλησις ἃ λανθώ- ὁμοίων" οὗτοι γὼρ τἀγαθὰ ὁμοίως βέλονται ἀλλήλοις, ᾧ 
νεσα. οἱ δὲ φιλῶντες ἀλλήλυς βέλονται τὠγαθὰ ἀλλήλοις ὠγαθοί" ἐγαθὸὰ δ᾽ εἰσὶ καθ᾽’ αὐτός. οἱ δὲ βελόμενοι τἀγαθὰ 
ταύτῃ ἢ φιλῦσιν. οἱ μὲν ὅν διὼ τὸ χρήσιμον φιλῖντες ἀλ- 10 τοῖς φίλοις ἐκείνων ἕνεκα μάλιστα φίλοι" δὶ αὐτοὺς γὰρ 
λήλυς ὁ καθ᾽ αὐτὸς φιλῦσιν, ἀλλ᾽ ἢ γίνεταί τι αὐτοῖς παρ᾿ ὕτως ἔχεσι, καὶ ὁ κατὰ συμβεβηκός" διαμώει ἦ ἕν ἡ τότων 
ἀλλήλων ἀγαθόν. ὁμοίως δὲ καὶ οἱ δι᾽ ἡδονήν" ὁ γὰρ τῷ φιλία ἕως ἀν ἀγαθοὶ ὦσιν, ἡ δ᾽ ἀρετὴ μόνιμον. καὶ ἔστο 
ποιός τινας εἶναι ἀγαπῶσι τὸς εὐτραπέλες, ἀλλ᾽ ὅτι ἡδεῖς ἑκάτερος ἁπλῶς ὠγαθὸς καὶ τῷ φίλῳ᾽ οἱ γὰρ ἀγαθοὶ καὶ 
αὑτοῖς. οἵ τε δὴ διὼ τὸ χρήσιμον φιλῖντες διὰ τὸ αὑτοῖς ὡπλῶς ὠγαθοὶ καὶ ἀλλήλοις ὠφέλιμοι. ὁμοίως δὲ καὶ 
ἀγαθὸν ςέργεσι, καὶ οἱ δὶ᾽ ἡδυνὴν διὼ τὸ αὐταῖς ἡδύ, καὶ 15 ἡδεῖς" καὶ γὰρ ὡπλῶς οἱ ἱ ἀγαθοὶ ἡδεῖς καὶ ἀλλήλοις" ῥιάςῳ 

ὑχ ἦ ὁ φιλόμενός ἐςιν, ἀλλ᾽ ἢ χρήσιμος ἢ ἡδύς. κατὰ γὰρ καθ᾿ ἡδονήν εἰσιν αἱ οἰκεῖαι πράξεις καὶ αἱ τοιαῦται, 

συμβεβηκός τε δὴ αἱ φιλίαι αὗταί εἰσιν" ὁ γὰρ ἢ ἧ ἐςὶν ὅσ- τῶν ὠγαθῶν δὲ αἱ αὐταὶ ἢ ὅμοιαι. ἡ τοιαύτη δὲ φιλία 
περ ἐςὶν ὁ φιλύόμενος, ταύτῃ φιλεῖται, ἀλλ᾽ ἣ ̓αὐδυσὴ μόνιμος εὐλόγως ἐςΐν' συνάπτει γὰρ ἐν αὐτῇ πάνθ᾽ ὅσα 

οἱ μὲν ὠγαθέν τι οἱ δ᾽ ἡδονήν. εὐδὶ)ώλυτοι δὴ αἱ τοιαῦταί τοῖς φίλοις δεῖ ̓  ὑπάρχαιν. τᾶσα γὰρ φιλία δὶ ἀγαθόν ἐξα 
εἶσι, μὴ διαμενέντων αὐτῶν ὁμοίων" ἐὰν γὼρ μηκέτι. ἀδχῖς ἢ ἢ δι᾽ ἡδονήν, ἢ ἢ ὡπλῶς ἢ τῷ φιλῖντι, καὶ καθ᾽ ὁμοιότητά 
ἢ χρήσιμοι ὦσι, παύονται φιλέντες. τὸ δὲ χρήσιμον ὁ δια- τινα" ταύτῃ δὲ πάνθ᾽ ὑπάρχει τὰ εἰρημένα καθ᾽ αὐτός" 
μένει, ἀλλ᾽ ἄλλοτε ἄλλο γίγνεται. ὠπολυθώτος ὗ ἦν δ᾽ ὃ ταύτῃ γὰρ ὅμοια καὶ τὰ λοιπά, τό τε ὡπλῶς ὠγαθὸν καὶ 

φίλοι ἢ ἦσαν, διαλύεται καὶ ἡ φιλία, ὡς ὕσης τῆς φιλίας ἡδὺ ὡπλῶς ἐς». μάλιςα δὲ ταῦτα φιλητά, καὶ τὸ φιλεῖν 
πρὸς ἐκεῖνα. μάλιςα δ᾽ ἐν τοῖς πρεσβύταις ἡ τοιαύτῃ δο- δὲ καὶ ἡ ἡ φιλία ἐν τότοις μάλιςα καὶ ἀρίςη. σπανίας δ᾽ 
κεῖ φιλία γίνεσθαι (οὐ γὼρ τὸ ἡδὺ οἱ τηλικῶτοι διώκουσιν 25 εἰκὸς τὰς τοιαύτας εἶναι" ὀλίγοι γὰρ οἱ τοῦτοι. ἔτι δὲ προν- 
ἀλλὰ τὸ ὠφέλιμον), καὶ τῶν ἐν ἀκμῇ καὶ νέων ὅσοι τὸ δεῖται χρόνε καὶ συνηθείας" κατὰ τὴν παροιμίαν γὼρ οὐκ 
συμφέρον διώκυσιν. ὁ πάνυ δ᾽ οἱ τοῦτοι ὑδὲ συζῶσι μετ᾽ ἠὰ εἰδῆσαι ἀλλήλες πρὶν τὸς λογομένυς ἄλας συναναλῶ- 
ἀλλήλων ἐνίοτε γὰρ οὐδ᾽ εἰσὶν ἡδεῖς" ὁδὲ δὴ προσδέονται σαι" ἀδ᾽ ἀποδέξασθαι δὴ πρότερον ὑδ᾽ εἶναι φίλες, πρὶν ἂν 
τῆς τοιαύτης ὁμιλίας, ἐὰν μὴ ὠφέλιμοι ὦσιν" ἐπὶ τοσῦτον ἐωδῆρος ἑκατέρῳ φανῇ φιλητὸς καὶ πις ευθῇ. οἱ δὲ ταχέως 
γάρ εἰσιν ἡδεῖς ἐφ᾽ ὅσον ἐλπίδας ἔχυσιν ὠἀγαθῦ. εἰς ταύ- 30 τὼ φιλικὰ πρὸς ἀλλήλες ποῖντες βόλονται μὲν φίλοι εἶναι, 
τας δὲ καὶ τὴν ξενικὴν τιθέασιν. ἡ δὲ τῶν νέων φιλία δ ἐκ εἰσὶ δέ, εἰ μὴ καὶ φιλητοί, καὶ τῦτ᾽ ἴσασιν" βέλησις μὲν 
ἡδονὴν εἶναι δοκεῖ" κατὼ πάθος γὰρ τοι ζῶσι, καὶ μάλιςα γὰρ ταχεῖα φιλίας γίνεται, φιλία δ᾽ ὅ, 
διώκυσι τὸ ἡδὺ αὐτοῖς καὶ τὸ παρόν" τῆς ἡλικίας δὲ μετα- Αὕτη μὲν ἦν καὶ κατὰ τὸν χρόνον καὶ κατὼ τὼ λοιπαῦ 
τιπτόσης καὶ τὰ ἡδέα γίνεται ἕτερα. διὸ ταχέως γίγνονται τελεία ἐςί, καὶ κατὰ πάντα ταὐτὼ γίνεται καὶ ὅμοια ἑκα- 
φίλοι καὶ παύονται" ἅμα γὼρ τῷ ἡδεῖ ἡ φιλία μεταπί- 35 τέρῳ παρ᾽ ἑκατέρου, ὅπερ δεῖ τοῖς φίλοις ὑπάρχειν" ἡ δὲ 

Φ. τοι εἰ φίλυς -- 3. ἀλλήλοις ογὰ 7᾽, | 6. αἱ οτχ ΧΆ. ἴ 1. ἄρα οἵα 25. ἢ δὲ Οὁ, γὲρ Αἴ, ἢ εἴδη τὼ τῆς φιλίας Μρ 1 
10. ταύτῃ οτχ 2). ΠΠ 46. ὁ οχχ ΑΡ, ἢ 418. περ) ποτε 25.505. ἢ 19. δὲ ΑΡ, 1} 22. γήμεται ἄλλο 475. Π 2ἡ. φιλία δοκεῖ 1.0. ἢ 
26. ἀλλὰ -- 27. διώκυσιν οἵὰ 1,75. 4 27. ἐδὲ οπι 1505, ἃ 28. δὲ οπι ὁ, ροβῖ προσδίονταε ρουὶϊ 2275, 80. ἰλπίδε Α, ἢ 83, ἢ 

ἡλρμας 415. ἢ 35. ἡδεῖ καὶ ἡ 12... ὁ 

ὥ. δ οἵὰ 1.8. 1} 3. τοῖς ἐρωτικοῖς Αἴ... 1} ἀ. συτημερεύσειν Κ᾽. ἢ δ, κατὰ τὴν φιλίαν 0, 8. ὁμοίως ἀλλήλοις βώλοτται ΑΙ», 
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διὰ τὸ ἡδὺ ὁμοίωμα ταύτης ἔχει" καὶ γὰρ οἷ ὠγαθοὶ ἡδεῖς Ἑἰς ταῦτα δὲ τὼ εἴδη τῆς φιλίας νενεμημώης οἱ μὲν 6 
ἀλλήλοις, ὁμοίως δὲ καὶ ἡὶ διὰ τὸ χρήσιμον" καὶ γὰρ τοῦ- φαῦλοι ἔσονται φίλοι δι᾽ ἡδονὴν ἢ τὸ χρήσιμον, ταύτῃ 
τοι ἀλλήλοις οἱ ὠγαθοί, μάλιςα δὲ καὶ ἐν τούτοις αἱ φι- ὅμοιοι ὄντες, οἱ δ᾽ ὠγαθοὶ δι᾿ αὐτὸς φίλοι" ἢ γὰρ ἀγαθαί. 
λίαι διωμένυσιν, ὅταν τὸ αὐτὸ γίγνηται παρ᾽ ἀλλήλων, οἷον οὗτοι μὲν ὄν ἁπλῶς φίλοι, ἐκεῖνοι δὲ κατὰ συμβεβηκὸς 
ἐδυνή, καὶ μὴ μόνον ὅτως ἀλλὼ καὶ ὠπὸ τῇ αὐτῷ, οἷον ς καὶ τῷ ὡμοιῶσθαι τότοις. ὥσπερ δ᾽ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν οἱ 
τοῖς εὐτραπέλοις, καὶ μὴ ὡς ἐραςῇ καὶ ἐρωμένῳ" ὁ γὰρ μὲν καθ᾽ ἴξιν οἱ δὲ κατ᾽ ἐνέργειαν ἀγαθοὶ λέγονται, ὅτω 
ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἥδονται τοι, ἀλλ᾽ ὁ μὲν ὁρῶν ἐκεῖνον, ὁ καὶ ἐπὶ τὰς φιλίας" οἱ μὲν γὰρ συζῶντες χαίρυσιν ἀλλή- 
ἃ θεραπευόμενος ὑπὸ τοῦ ἐρας δ᾽ ληγούσης δὲ τῆς ὥρας λοις καὶ πορίζυσι τὠγαθαΐ, οἱ δὲ καθεύδοντες ἢ κεχωρι- 
ἐώοτε καὶ ἡ φιλία λήγει" τῷ μὲν γὰρ οὐκ ἔςιν ἡδεῖα ἡ σμέώνι τοῖς τόποις ὑκ ἐνεργῶσι μέν, οὕτω δ᾽ ἔχεσιν ὥστ᾽ 
ὗψις, τῷ δ᾽ ὁ γίνεται ἡ θεραπεία. πολλοὶ δ᾽ αὖ διαμέ- το ἐνεργεῖν φιλικῶς" οἱ γὰρ τόποι οὐ διαλύουσι τὴν φιλίαν 
γουσιν, ἐαν ἔκ τῆς συνηθείας τὰ ἤθη ςέρξωσιν, ὁμοήθες ὡπλῶς, ἀλλὰ τὴν ἐνέργειαν. ἐὰν δὲ χρόνιος ἡ ὠπουσία 

ὅντες. οἱ δὺ. μὴ τὸ ἠδ ἀντικαταλλαττόμενοι ἀλλὰ τὸ γύηται, καὶ τῆς φιλίας δοκεῖ λήθην ποιεῖν" ὅθεν εἴρηται. 
χρήσιμον ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς καὶ εἰσὶν ἧττον φίλοι καὶ δια- “Ἵπολλὼς δὴ φιλίας ὠπροσηγορία διέλυσεν." ὁ φαίνονται. 
μένσιν. οἱ δὲ διὰ τὸ χρήσιμον ὄντες φίλοι ἅμω τῷ συμ- δ᾽ ὅθ᾽ οἱ πρεσβῦται ὅθ᾽ οἱ ξρυφνοὶ φιλικοὶ εἶναι" βραχὺ 
φῴοντι διαλύονται" ὁ γὰρ ἀλλήλων ἦσαν φίλοι ἀλλὼ 15 γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸ τῆς ἡδονῆς, ὑδεὶς δὲ δύναται συνημερεύειν 

ὦ λυσιτελῦς. δὶ᾿ ἡδυνὴν μὲν ἦν καὶ διὰ τὸ χρήσιμον καὶ τῷ λυπηρῷ ὑδὲ τῷ μὴ ἡδεῖ" μάλιςα γὰρ ἡ φύσις φαξ. 
φαύλους ἐνδέχεται φίλους εἶναι ὠλλήλοις, καὶ ἐπιεικεῖς νεται τὸ μὲν λυπηρὸν φεύγειν, ἐφίεσθαι δὲ τῷ ἡδέος. οἱ 
φαύλοις καὶ μηδέτερον ὁποιῳῶν, δὶ αὐτὸς δὲ δῆλον ὅτι δ᾽ ἀποδεχόμενοι ἀλλήλες, μὴ συζῶντες δέ, εὔνοις ἐοέκασι 
μόνος τὸς ἀγαθός" ᾿οἱ γὰρ κακοὶ οὐ χαίρυσιν ἑαυτοῖς, εἰ μᾶλλον ἢ φίλοις. ὑδὲν γὰρ ὕτως ἐςὶ φίλων ὡς τὸ συζῆν" 
μή τις ὠφέλεια γίγνοιτο καὶ μόνη δὲ αὶ τῶν ὠγαθῶν τ ὠφελείας μὲν γὼρ οἱ ἐνδεεῖς ὀρέγονται, συνημερεύειν δὲ 
φιλία ἀδιάβλητός ἐςιν" ὁ γὰρ ῥῴδιον ὀδενὶ πιςεῦσαι περὶ καὶ οἱ μακάριοι" μονώταις μὲν γὼρ εἶναι τούτοις ἥκιστα 

ἮΝ ἢν πολλῷ χρόνῳ ὑπ᾽ αὐτῶν δεδυκιμασμώντ. καὶ τὸ κι προσήκει. συνδιάγειν δὲ μετ᾽ ὠλλήλων ἐκ ἔςι μὴ ἡδεῖς 
ςεύειν ἐν τύότοις, καὶ τὸ μηδέποτ᾽ ἀν ἀδικῆσαι, καὶ ὅσα ὄντας μηδὲ χαίροντας τοῖς αὐτοῖς, ὅπερ ἡ ἑταιρικὴ δὸ- 
ἄλλα ἐν τῇ ὡς ὠληθῶς φιλίᾳ ἀξῶται. ἐν δὲ ταῖς ἑτέραις κεῖ ἔχειν. 
ἐδὲν κωλύει τὰ τοιαῦτα γίνεσθαι. ἐπεὶ γὰρ οἱ ἄνθρωποι 25 Μάλιςα μὲν ὄν ἐςξὶ φιλία ἡ τῶν ὠγαθῶν, καθάπερ 
λέγυσι φίλες καὶ τὸς διὰ τὸ χρήσιμον, ὥσπερ αἱ πόλεις πολλάκις εἴρηται" δοκεῖ “γὰρ φιλητὸν μὲν καὶ αἱρετὸν τὸ 
(δικῦσι γὰρ αἱ συμμαχίαι ταῖς πόλεσι γίνεσθαι ἕνεκα τὸ ὠπλῶς ὠγαθὸν ἢ ἡδύ, ἑκάςῳ δὲ τὸ αὐτῷ τοίξτον" ὁ δ᾽ 
συμφέροντος), καὶ τὸς δι᾽ ἡδονὴν ἀλλήλυς ςέργοντας, ὥσ- ὠγαθὸς τῷ ὠγαθῷ δι’ ἄμφω ταῦτα. ἔοικε δ᾽ ἡ μὲν φίε 

τὰρ εἱ παῖδες, ἴσως λέγειν μὲν δεῖ καὶ ἡμᾶς φίλος τοὺς λησις κάθει, ἡ δὲ φιλία ἔξει" ἡ γὼρ φίλησις ὑχ ἧττον 
τοότος, εἴδη δὲ τῆς φιλίας πλείω, καὶ πρώτως μὲν καὶ 3) πρὸς τὰ ἄψυχά ἐςιν, ἀντιφιλῦσι δὲ μετὰ προαιρέσεως, 
χυρίως τὴν τῶν ὠγαθῶν ἢ ὠγαθοί, τὰς δὲ λοιπὰς καθ’ καὶ δὲ προαίρεσις ἀφ᾽ ἔξεως. καὶ τἀγαθὰ βούλονται τοῖς 
ἐμοιότητα." ἢ γὰρ ὠγαθὸν τι καὶ ὅμοιον, ταύτῃ φίλοι" φιλυμώνοις ἐκείνων ἕνεκα, ὁ κατὰ πάθος ἀλλὰ καθ᾽ ἕξιν. 
καὶ γὰρ τὸ ἡδὺ ὠγαθὸν τοῖς φιληδέσιν. ἡ πάνυ δ᾽ αὗται καὶ φιλῦντες τὸν φίλον τὸ αὐτοῖς ὠγαθὸν φιλϑσιν" ὁ γὰρ 
συνέπτοσιν, ἐδὲ γίνονται οἱ αὐτοὶ φίλοι διὰ τὸ χρήσιμον ἀγαθὸς φίλος γρόμενος ἀγαθὸν Ὑρπεῖς ᾧ φίλος. ἑκάτερος 
καὶ διὰ τὸ δύ᾽ ὁ γὰρ πάνυ συνδυάζεται τὰ κατὰ συμ 35 ἦν φιλεῖ τε τὸ αὐτῷ ὠγαθόν, καὶ τὸ ἴπον ἀνταποδίδωσι 

βεβηκός. τῇ βυλήσει καὶ τῷ ἡδεῖ λέγεται γὰρ φιλότης ἡ ἰσότης. 

. 
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μάλιστα δὴ τῇ τῶν ὠγαθῶν ταῦθ᾽ ὑπάρχει. ἐν δὲ τοῖς Εἰσὶ δ᾽ ἕν αἱ εἰρημέναι φιλίαι ἐν ἰσότητι" τὰ γὼδ 
στρυφνοῖς καὶ πρεσβυτικοῖς ἧττον γίνεται ἡ φιλία, ὅσῳ αὐτὼ γίγνεται ὠκ᾽ ἀμφοῖν καὶ βύώλονται ἀλλήλοις, ἢ ἔτε 

δυσκολώτεροί εἰσι καὶ ἧττον ταῖς ὁμιλίαις χαίρυσιν᾽ ταῦτα ρον ἀνθ᾽ ἑτέρα ἀντικαταλλάττονται, οἷον ἡδονὴν ἀντ᾽ ὠφε. 
γὰρ δυκεῖ μάλις᾽ εἶναι φιλικὰ καὶ ποιητικὰ φιλίας. διὸ λείας. ὅτι δ᾽ ἧττον εἰσὶν αὗται αἱ φιλίαι καὶ μότυσο, 
νέοι μὲν γίνονται φίλοι ταχύ, πρεσβῦται δ᾽ ζ" ὁ γὼρ γῇ 5 εἴρηται. δοκοῦσι δὲ καὶ δι᾽ ὁμοιότητα καὶ ἀνομοιότητα 
γνονται φίλοι οἷς ἂν μὴ χαίρωσιν" ὁμοίως δ᾽ δ᾽ οἱ ςρυ- ταὐτῷ εἶναί τε καὶ ἐκ εἶναι φιλίαι" καθ᾽ ὁμοιότητα γὼ 
φνοί. ἀλλ᾽ οἱ τοιῦτοι εὖνοι μὲν εἰσιν ἀλλήλοις" βόλονται τῆς κατ᾽ ἀρετὴν φαίνονται φιλίαι (ἡ μὲν γὰρ τὸ ἡδὺ ἔχμ 
γὰρ τἀγαθὰ καὶ ἀπαντῶσιν εἰς τὰς χρείας" φίλοι δ᾽ οὐ ἡ δὲ τὸ χρήσιμον, ταῦτα δ᾽ ὑπάρχει κἀκείνη), τῷ δὲ τὴν 
αάνυ εἰσὶ διὰ τὸ μὴ συνημερεύειν μηδὲ χαίρειν ἀλλήλοις, μὲν ἀδιάβλητον καὶ μόνιμον εἶναι, ταύτας δὲ ταχέκ 

ἃ δὴ μάλις᾽ εἶναι δοκεῖ φιλικά. πολλοῖς δ᾽ εἶναι φίλον ι0ὺ μεταπίπτειν ἄλλοις τε διαφέρειν πολλοῖς, ὁ φαΐονται φε- 

κατὰ τὴν τελείαν φιλίαν ὑκ ἐνδέχεται, ὥσπερ ὑδ᾽ ἐρῶν λίαι δι’ ἀνομοιότητα ἐκείνης, ἕτερον δ᾽ ἐςὶ φιλίας εἶδες 

πολλῶν ἅμα" ἔοικε γὰρ ὑπερβολῇ, τὸ τοῦτο δὲ πρὸς ἕνα τὸ καθ᾽ ὑπεροχήν, οἷον πατρὶ πρὸς υἱὸν καὶ ὅλως πρεσβυ- 
πέφυκε γίνεσθαι, πολλὲς δ᾽ μα τῷ αὐτῷ ἀρέσκειν σφό- τέρῳ πρὸς νεώτερον, ἀνδρί τε πρὸς γυναῖκα καὶ παντὶ ἐρ 
δδα ὁ ῥάδιον, ἴσως δ᾽ ἐδ’ ὠγαθὸς εἶναι. δεῖ δὲ καὶ ἐμπει- χοντι πρὸς ἀρχόμενον. διαφέρεσι δ᾽ αὗται καὶ ἀλλήλω" 

ρίαν λαβεῖν καὶ ἐν συνηθείᾳ γενέσθαι, ὃ παγχάλεπον. 15 ἃ γὼρ ἡ αὐτὴ γονεῦσι πρὸς τόινα καὶ ἄρχεσι πρὸς ἐρ' 
διὰ τὸ χρήσιμον δὲ καὶ τὸ ἡδὺ πολλοῖς ἀρέσκειν ἐνδέχε- χομένς, ἀλλ᾽ ἀδὲ πατρὶ πρὸς υἱὸν καὶ υἱῷ πρὸς πατέρα, 
ται" πολλοὶ γὰρ οἱ τοιῶτοι, καὶ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ αἱ ὑπη- ὑδ᾽ ἀνδρὶ πρὸς γυναῖκα καὶ γυναικὶ πρὸς ἄνδρα. ἑτέρα 
ρεσίαι. τότων δὲ μᾶλλον ἔοικε φιλία ἡ διρὶ τὸ ἡδύ, ὅταν γὼρ ἑκώςῳ τότων ἀρετὴ καὶ τὸ ἔργον, ἕτερα δὲ καὶ δ' 
ταὐτὰ ὑπ᾽ ἀμφοῖν γίγνηται καὶ χαίρωσιν ἀλλήλοις ἢ τοῖς ἃ φιλοῦσιν" ἕτεραι οὖν καὶ αἱ φιλήσεις καὶ αἱ φιλίαι 
αὐτοῖς, οἷαι τῶν νέων εἰσὶν αἱ φιλίαι" μᾶλλον γὰρ ἐν ταὐτὰ μὲν δὴ ὅτε γίγνεται ἑκατέρῳ παρὰ θατέρε ὅτε δὲ 

ταύταις τὸ ἐλευθέριον. ἡ δὲ διὰ τὸ χρήσιμον ἀγοραίων. ζητεῖν" ὅταν δὲ γονεῦσι μὲν τέϊνα ὠπονέμῃ ἃ δεῖ τοῦ 
καὶ οἱ μακάριοι δὲ χρησίμων μὲν ὑδὲν δέονται, ἡδέων δέ᾽ γεννήσασι, γονεῖς δὲ υἱέσιν ὦ δεῖ τοῖς τέκνοις, μόνιμος ἡ 
συζῆν μὲν γὰρ βύλονταί τισι, τὸ δὲ λυπηρὸν ὀλίγον μὲν τῶν τοιότων καὶ ἐπιεριὴς ἔςαι φιλία. ἀνάλογον δ᾽ ἐν τό: 
χρόνον φέρεσιν, συνεχῶς δ᾽ ἐθεὶς ἂν ὑπομείναι, ἀδ᾽ αὐτὸ σαῖς ταῖς καθ᾽ ὑπεροχὴν οὔσαις φιλίαις καὶ τὴν φίλσσν 

τὸ ὠγαθόν, εἰ λυπηρὸν αὐτῷ εἴα διὸ τὸς φίλας ἡδεῖς ζη- 25 δεῖ γίνεσθαι, οἷον τὸν ὠμείνω μᾶλλον φιλεῖσθαι ἢ φιλεῖ 
τῇσιν. δεῖ δ᾽ ἴσως καὶ ὠγαθὰὲς τοιότες ὄντας, καὶ ἔτι αὑτοῖς" καὶ τὸν ὠφελιμώτερον, καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ὁμοίκ᾽ 
ὕτω γὰρ ὑπάρξει αὐτοῖς ὅσα δεῖ τοῖς φίλοις. οἱ δ᾽ ἐν ταῖς ὅταν γὰρ κατ᾽ ἀξίαν ἡ φίλησις γίγνηται, τότε γίγνεταί 
ἐξισίαις διηρημένοις φαίνονται χρῆσθαι τοῖς φίλοις" ἄλλοι πὼς ἰσότης, ὃ δὴ τῆς φιλίας εἶναι δυκεῖ, 

γάρ αὐτοῖς εἰσὶ χρήσιμοι καὶ ἕτεροι ἡδεῖς, ἄμφω δ᾽ οἱ αὐτοὶ Οὐχ ὁμοίως δὲ τὸ ἴσον ἕν τε τοῖς δικαίοις καὶ ἐν τὴϑ 

ὁ πάνυ" ὅτε γὰρ ἡδεῖς μετ᾽ ἀρετὴς ζητῶσιν ὅτε χρησίμες 3) φιλίᾳφ φαίνεται ἔχειν" ἔςι γὰρ ἐν μὲν τοῖς δικαίοις ἴσων 
εἰς τὼ καλά, ἀλλὰ τὸς μὲν εὐτραπέλες τῷ ἡδέος ἐφιέμενοι, πρώτως τὸ κατ᾽ ἀξίαν, τὸ δὲ κατὰ ποσὸν δευτέρως, ὃ ἃ 
τὸς δὲ δεινὸς πρᾶξαι τὸ ἐπιταχθέν" ταῦτα δ᾽ ὁ πάνυ γίνεται τῇ φιλίᾳ τὸ μὲν κατὼ ποσὸν πρώτως, τὸ δὲ κατ᾽ ἀξίω 
ἐν τῷ αὐτῷ. ἡδὺς δὲ καὶ χρήσιμος ἅμα εἴρηται ὅτι ὁ στυ- δευτέρως. δῆλον δ᾽, ἐὰν πολὺ διάςημα γίγνηται ἀρετᾳ 
δαῖὸς. ἀλλ᾽ ὑπερέχοντι ἀ γίνεται ὁ τοῶτος φίλος, ἄν μὴ ἢ κακίας ἢ εὐπορίας ἥ τινος ἄλλυ" ὁ γὰρ ἔτι φίλοι εἰσίν, 

καὶ τῇ ὠρετῇ ὑκερέχηται" εἰ δὲ μή, οὐκ ἰσαζει ἀνάλογον 35 ἀλλ᾽ ἐδ᾽ ἀξῶσιν. ἐμφανέςτον δὲ τῦτ᾽ ἐπὶ τῶν θεῶν" ταῖν 
ὑπερεχόμενος. οὐ πάνυ δ᾽ εἰώθασι τοῦτοι γίνεσθαι. ςον γὰρ τοι πᾶσι τοῖς ὠγαθοῖς ὑπερέχεσιν. δῆλον δὲ καὶ 
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ἐπὶ τῶν βασιλέων" ἀδὲ γὰρ τότοις ἀξίδσιν εἶναι φίλοι οἱ 
πολὺ καταδεέςεροι, ἐδὲ τοῖς ἀρίςοις ἢ σοφωτάτοις οἱ μη- 
δινὺς ἄξιοι. ἀκριβὴς μὲν ἕν ἐν τοῖς τοιότοις ὑκ ἔςιν ὁρι- 
σμός, ἕως τίνος οἱ φίλοι" πολλῶν γὰρ ἀφαιρεμένων ἔτι 

1189 

τοι μόνιμοι φίλοι καὶ ἡ τότων φιλία. ὕτω δ᾽ ἂν καὶ οἱ 
ἄνισοι μάλις᾽ εἶεν φίλοι" ἰσαάζοιντο γὰρ ἄν. ἡ δ᾽ ἰσότης 
καὶ ὁμοιότης φιλότης, καὶ μάλιςα μὲν ἡ τῶν κατ᾽ ὠρετὴν 
ὁμοιότης" μόνιμοι γὰρ ὄντες καθ᾽ αὐτὸς καὶ πρὸς ἀλλήλυς 

μένει, πολὺ δὲ χωρισθέντος, οἷν τῷ θεῖ, ὑκέτι. ὅθεν καὶ 5 μένουσι, καὶ ὅτε δέονται φαύλων ὅθ᾽ ὑπηρετῦσι τοιαῦτα, 
ὠπυρεῖται, μή ποτ᾽ ὁ βέλονται οἱ φίλοι τοῖς φίλοις τὰ 
μέγιςξα τῶν ὠγαθῶν, οἷον θεὸς εἶναι" ὀδὲ γὰρ ἔτι φίλοι 
ἔτονται αὐτοῖς, ἐδὲ δὴὲ ὠγαθώ" οἱ “γὰρ φίλοι ἀγαθά. εἰ 
δὴ καλῶς εἴρηται ὅτι ὁ φίλος τῷ φίλῳ βύλεται τἀγαθὰ 

ὠλλ᾽ ὡς εἰπεῖν «καὶ διακωλύουσι" τῶν ἀγαθῶν γὰρ μήτ 
,Ν ε ΄,΄ ΄, .« Α 3 ε αὐτὸς ἁμαρτάνειν μήτε τοῖς φίλοις ἐπιτρέπειν. οἱ δὲ μο- 

χθηροὶ τὸ μὲν βέθαιον ἐκ ἔχασιν" ἀδὲ γὰρ αὐτοῖς διαμέ. 
νεσιν ὅμοιοι ὄντες" ἐπ᾽ ὀλίγον δὲ. χρόνον γίγνονται φίλοι, 

ἐκενα ἕνεκα, μένειν ἀν δέοι οἷός ποτ᾽ ἐςὶν ἐκεῖνος" ὠνθρώπῳ 10 χαίροντες τῇ ἀλλήλων μοχθηρίᾳ. οἱ χρήτιμοι δὲ καὶ ἡδεῖς 
δὲ ὄντι βαλήσεται τὰ μέγιςα ὠγαθώ. ἴσως δ᾽ ὁ πάντα" 
αὐτῷ γὰρ μώλισθ᾽ ἔκαςος βύλεται τάγαθά. οἱ πολλοὶ 
δὲ δοκῦσι διὰ φιλοτιμίαν ἰβέλεσθαι φιλεῖσθαι μᾶλλον ἢ 

φιλεῖν, διὸ φιλοκόλακες οἱ πολλοί". ὑπερεχόμενος γὰρ 

ἐπὶ πλεῖον διαμένουσιν" ἕως γὼρ ἄν πορίζωσιν ἡδονὼς ἢ 
ὠφελείας ἀλλήλοις. ἐξ ἐναντίων δὲ μάλιςα μὲν δοκεῖ ἡ διὰ 
τὸ χρήσιμον γίγνεσθαι φιλία, οἷον πόης πλυσίῳ, ὠμαθὴς 
εἰδότι" γὰρ τυγχάνει τις ἐνδεὴς ὦν, -φύτα ἐφιέμενος ἀν- 

φίλος ὁ Ἵ κόλαξ, ἢ προσποιεῖται τοῖδτος εἶναι καὶ μᾶλλον 45 τιδωρεῖται ἄλλο. ἐνταῦθα δ᾽ ἄν τις ἕλκοι καὶ ἐραςὴν καὶ 
φιλεῖν ἢ φιλεῖσθαι. τὸ δὲ φιλεῖσθαι ἐγγὺς εἶναι δοκεῖ τὸ 
τιμᾶσθαι, Ὦ δὴ οἱ πολλοὶ ἐφίενται. ὁ δὶ᾽ αὐτὸ δ᾽ ἐοίκασιν 

αἱρεῖσθαι τὴν τιμήν, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός" χαίρουσι 
Ν « δ ΙΧ “ Ἄ -» » Ψ' γὰρ οἱ μὲν πολλοὶ ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς ἐξουσίαις τιμώμενοι 

ἐρώμενον, καὶ καλὸν καὶ αἰσχρόν. διὸ φαίνονται καὶ οἱ 
ἐρασταὶ γελοῖοι ἐνίοτε, ἀξιοῦντες φιλεῖσθαι ὡς φιλῦσιν" 
ὁμοίως δὴ φιλητὸς ὄντας ἴσως ἀξιωτέον, μηδὲν δὲ τοῦτον 
ἔχοντας γελοῖον. ἴσως δὲ ἀδ᾿ ἐφίεται τὸ ἐναντίον τῷ ἐναν- 

διὰ τὴν ἐλπίδα" οἴονται γὼρ τεύξεσθαι παρ᾽ αὐτῶν, ἄν τὸ Ὧ τίς καθ᾿ αὑτό, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός. ἡ δ᾽ ὄρεξις τοῦ 

δέωνται" ὡς δὴ σημείῳ τῆς εὐπαθείας χαίρουσι τῇ τιμῇ. μέσν ἐςίν" τῦτο γὰρ ἀγαθόν, οἷον τῷ ξηρῷ ὄχ ὑγρῷ γε- 
οἱ δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐπιεικῶν καὶ εἰδότων ὀρεγόμενοι τιμῆς βε- νέσθαι ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ μέσον ἐλθεῖν, ναὶ τῷ θερμῷ καὶ τοῖς 
βαιῶσαι τὴν οἰκείαν δόξαν ἐφίωται περὶ αὑτῶν" χαίρουσι ἄλλοις ὁμιοίως. ταῦτα μὲν οὖν ἀφείσθω" καὶ γάρ ἐστιν 
δὴ ὅτι εἰσὶν ὠγαθοί, πιστεύοντες τῇ τῶν λεγόντων κρίσει. ἀλλοτριώτερα, 
τῷ φιλεῖσθαι δὲ καθ᾽ αὐτὸ χαίρυσιν" διὸ δόξειεν ἂν κρεῖτ- 25 Ἔοικε δέ, καθάπερ ἐ ἐν ἀρχῇ ἦρται, περὶ ταὐτὰ καὶ 11 
τον εἶναι τοῦ τιμᾶσθαι, καὶ ἡ φιλία καθ᾽ αὑτὴν αἱρετὴ ἐν τοῖς αὐτοῖς εἶναι ἅ τε φιλία καὶ τὸ δίκαιον" ἐν ὡπάσῃ 
εἶναι. δοκεῖ δ᾽ ἐν τῷ φιλεῖν μᾶλλον ἢ ἐν τῷ φιλεῖσθαι γὰρ κοινωνίᾳ δοκεῖ τι δίκαιον εἶναι, καὶ φιλία δὶ" προσ- 
εἶναι. σημεῖον δ᾽ αἱ μητέρες τῷ φιλεῖν χαίρουσαι" ἔνιαι ἀγορεύσσι γὴν ὡς φίλες τὺς σύμπλες καὶ τὸς συςρατιώ- 
γὰρ διδόασι τὰ ἑαυτῶν τρέφεσθαι, καὶ φιλῖῆσι μὲν εἰδυῖαι, τας, ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς ἐν ταῖς ἄλλαις κοινωνίαις. καθ᾽ 
ἀντιφιλεῖσθαι δ᾽ ὁ ζητῶσιν, ἐὰν ἀμφότερα μὴ ἐνδέχηται, 30 ὅσον δὲ κοινωνοῦσιν, ἐπὶ τοσοῦτόν ἐςι φιλία" καὶ γὼρ τὸ 
ἀλλ᾽ ἱκανὸν αὐταῖς ἔοικεν εἶναι, ἐὰν ὁρῶσιν εὖ πράττοντας, δίκαιον. καὶ ἡὶ παροιμία “καινὰ τὰ φίλων, ὀρθῶς" ἐν κοι- 
καὶ αὐταὶ φιλῦσιν αὐτύώς, κἀν ἐκεῖνοι μηδὲν ὧν μητρὶ προ- νωνίᾳ γὰρ ἡ φιλία. ἔστι δ᾽ ἀδελφοῖς μὲν καὶ ἑταίροις 

10 σήκει ἀπονέμωσι διὰ τὴν ἄγνοιαν. μᾶλλον δὲ τῆς φιλίας πάντα κοινά, τοῖς δ᾽ ἄλλοις ὠφωρισμίνα, καὶ τοῖς μὲν 
ἴσης ἐν τῷ φιλεῖν, καὶ τῶν φιλοφίλων ἐπαινυμένων, φίλων πλείω τοῖς δ᾽ ἐλάττω" καὶ γὰρ τῶν φιλιῶν αἱ μὲν μᾶλ- 
ἀρετῇ τὸ φιλεῖν ἔοικεν, ὥς᾽ ἐν αἷς τῦτο γίνεται κατ᾽ ἀξίαν, 35 λον αἱ δ᾽ ἧττον. διαφέρει δὲ καὶ τὼ δίκαια" οὐ γὰρ 

8. ὅν οἵ 1,12, ΠῚ τοῖς οἷα Ὁ". 5. χωρισθέντες ΜΙΝ, 11 6. ἃ οπι 227". ἃ 1. ἀ ΑΥ͂Ι, ἃ 8. φίλοι τἀγαθά 1.}44205, ἢ 9. 

ἀγαδὰ Α". 1] 11. ἀγαθά) εἶναι ἀγαθά 2375, ἀγαθὰ εἶναι 1.) Οὐ. ἢ πάντων 1.2. 1 15. εἶαι οαχ ΨὉ1. 7505. 1 καὶ μᾶλλον διιῖα τοιῶτος 

ΜΠ 1 16. τὸ δὲ φιλεῖσθαι) ἃ Κ᾿. Π 117. ὁ] οἱ ὁ ΚΑ, οποΐβθο δ᾽. 20. ἀνθ᾿ ἢ ΑὉ. 23. περὶ αὐτῶν ἐφίνται 1.541, 1.5} αἀάϊῖο καὶ 
κηΐα χαίρυσι. [[ 25. ἑαυτὸ 175. }} 26. ἑαυτὴν 1475. ἢ εἶναι αἱρετή ΟὉ. 28, εἶναι ογὰ 475. ἢ 29. διδόασι) δοκοῦσι ΑΚ. 1] 32. μὴ δύνωνται 

τῇ μητὴ ἃ προσήκει ἀπονέμειν 71,}Ά.. ;} 33. ἄνοιαν Κ͵1,,. 1} 34. φιλοφίλων] φίλων ΑὉ. ἢ 35. ἀρετῆι ΑΔ, ἀρετὴ εἶναι 275, ἀρετὴ 1,505, 
ὦξε καὶ ἐν 1". 

4. τύώτων] τῶν τοώτων 1.575, } 1. ροβῖ ἐπιτρέπειν 1.5 ὑπηρετεῖ, 1,75 ὑπηρετεῖν. 11. πλέον 45, πλείω ΟἍ. 1} ἕως] ἡδέως ΚΡ, ΠΠ γὰρ 

πὶ Οὐ, αὶ ἄν οτὰ 2315. ἢ ἡδονὰς καὶ ὠφελῶσιν Ο». 1 12. καὶ οἵχ ΧΡ. 1Ο 15. καὶ ἀηἴα ἐραςὴν οἵχ 147". Π 16. αἰσχρὸν καὶ καλόν Ο5. ἢ 
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Αδὰ 
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ταὐτὰ γονεῦσι πρὸς τέκνα καὶ ἀδελφοῖς πρὸς ἀλλήλους, λείας μὲν τυραννίς" ἄμφω γὰρ μοναρχίαι, διαφέρουσι ἃ 
οὐδ᾽ ἑταίροις καὶ πολίταις, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πλεῖξον" ὁ μὲν γὼρ τύραννος τὸ ἑαυτῷ συμφέρον σκοτεῖ, 
φιλιῶν. ἕτερα δὴ καὶ τὰ ἄδικα πρὸς ἑκάςες τότων, καὶ ὁ δὲ βασιλεὺς τὸ τῶν ἀρχομένων. οὐ γάρ ἐςι βασιλεὺς 
αὔξησιν λαμβάνει τῷ μᾶλλον πρὸς φίλες εἶναι, οἷον χρή- ὁ μὴ αὐτάρκης καὶ πᾶσι τοῖς ὠγαθοῖς ὑπερέχων" ὁ δὶ 
ματα ὠποστερῆσαι ἑταῖρον δεινότερον ἢ πολίτην, καὶ μὴ 5 τοῦτος οὐδενὸς προσδεῖται" τὰ ὠφέλιμα ἶν αὐτῷ μὲ ἃ 
βοηθῆσαι ἀδιλφῷ ἢ ὀθνείῳ, καὶ πατάξαι πατέρα ἢ ὁντινὲν ἂν σκοποΐη, τοῖς δ᾽ ἀρχομώοις" ὁ γὰρ μὴ τοῖτος κληρὼ- 
ἄλλον. αὔξεσθαι δὲ τέφυκεν ἅμα τῇ φιλίῳ καὶ τὸ δί- τὸς ἄν τις εἴη βασιλεύς. ἡ δὲ τυραννὶς ἐξ ἐναντίας ταύτη" 
καιον, ὡς ἐν τοῖς αὐτοῖς ὄντα καὶ ἐπ᾽ ἴσον διήκοντα. αἱ τὸ γὰρ ἑαυτῷ ὠγαθὸν διώκει. καὶ φανερώτερον ἐπὶ ταῦ: 
δὲ κοινωνίαι πᾶσαι μορίοις ἐοίκασι τῆς πολιτυτῆς" συμπο- τῆς ὅτι χειρίστη" κάκιστον δὲ τὸ ἐναντίον τῷ βελτίστῳ. 
ρεύονται γὰρ ἐπί τινι συμφέροντι, καὶ ποριζόμενοί τι τῶν 10 μεταβαίνει δ᾽ ἐκ βασιλείας εἰς τυραννίδα." φαυλότης γάρ 
εἰς τὸν βίον" καὶ ἡ πολιτικὴ δὲ κοινωνία τῷ συμφέροντος ἐς! μοναρχίας ἡ τυραννίς" ὁ δὴ μοχθηρὸς βασιλεὺς τύραν- 
χάριν δοκεῖ καὶ ἐξ ἀρχῆς συνελθεῖν καὶ διαμένειν τότον νος γίεται. ἐξ ἀριςοκρατίας δὲ εἰς ὀλιγαρχίαν κακίᾳ τῶν 
γὰρ καὶ οἱ νομοθέται ςοχαάζονται, καὶ δίκαιόν φασιν εναι ὠρχόντων, οἱ νέμυσι τὰ τῆς πόλεως παρὰ τὴν ἀξίαν, καὶ 

τὸ κοινῇ συμφέρον. αἱ μὲν ἵν ἄλλαι κοινωνίαι κατὰ μέη πάντα ἢ τὼ πλεῖςα τῶν ὠγαθῶν ἑαυτοῖς, καὶ τὰς ἀρχὰν 
τῷ συμφέροντος ἐφίενται, οἷον πλωτῆρες μὲν τῇ κατὰ τὸν 15 ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς, περὶ πλείςν ποιόμενοι τὸ πλυτεῖν᾽ ὀλίγαι 
πλὴν πρὸς ἐργασίαν χρημάτων ἥ τι τοιῦτον, συςρατιῶται δὴ ἄρχουσι καὶ μοχθηροὶ ἀντὶ τῶν ἐπιεικεστάτων. ἐκ ἂ 
δὲ τῇ κατὰ τὸν πόλεμον, εἴτε χρημάτων εἴτε νίκης ἢ πό- δὲ τιμοκρατίας εἰς δημοκρατίαν" σύνοροι γάρ εἰσιν αὗται' 
λέως ὀρεγόμενοι, ὁμοίως δὲ καὶ φυλέται καὶ δημόται. πλήθους γὼρ βούλεται καὶ ἡ τιμοκρατία εἶναι, καὶ ἴτω 
ἕνιαι δὲ τῶν κοινωνιῶν δὲ᾽ ἡδονὴν δοκῦσι γίγνεσθαι, θιασω- πάντες οἱ ἐν τῷ τιμήματι. ἥκιστα δὲ μοχθηρόν ἐστε καὶ 
τῶν καὶ ἐρανιςῶν" αὗται γὼρ θυσίας ἕνεκα καὶ συνεσίας. 2) δημοκρατία" ἐπὶ μιιρὸν γὰρ παρεκβαίνει τὸ τῆς πολιτείας 
πᾶσαι δ᾽ αὗται ὑπὸ τὴν πολιτικὴν ἐοίκασιν εἶναι" ὁ γὰρ εἶδος. μεταβάλλουσι μὲν οὖν μάλισθ᾽ ἕτως αἱ πολιτεῖαι' 
τοῦ παρόντος συμφέροντος ἡ πολιτικὴ ἐφίεται, ἀλλ᾽ εἰς ἐλάχιςον γὰρ οὕτω καὶ ῥᾷςα μεταβαΐνσιν. ὁμοιώματα 
ἅπαντα τὸν βίον, θυσίας τε ποῶντες καὶ περὶ ταύτας συ- δ᾽ αὐτῶν καὶ οἷον παραδείγματα λάβοι τις ἀν καὶ ὃ 
νόδυς, τιμὼς ὠπονέμοντες τοῖς θεοῖς, καὶ αὑτοῖς ἀναπαύ-. ταῖς οἰκίαις. καὶ μὲν γὰρ πατρὸς πρὸς υἱεῖς κοινωνία βασε 
σεις πορίζοντες μεθ᾽ ἡδονῆς. αἱ γὼρ ἀρχαῖαι θυσίαι καὶ 25 λείας ἔχει σχῆμα" τῶν τέκνων γὰρ τῷ πατρὶ μέλει. ἐν 
σύνοδοι φαίνονται γίνεσθαι μετὰ τὰς τῶν καρπῶν συγκο- τεῦθεν δὲ καὶ Ὅμηρος τὸν Δία πατέρα προσαγορεύει" τα" 

μιδὰὼς οἷον ἀπαρχαί" μάλιςα γὰρ ἐν τούτοις ἐσχχάλαζον τρικὴ γὰρ ἀρχὴ βούλεται ἡὶ βασιλεία εἶναι. ἐν Πέρσαις 

τοῖς καιροῖς. πᾶσαι δὴ φαίνονται αἱ κοινωνίαι μόρια, τῆς δ᾽ ἡ τοῦ πατρὸς τυραννική" χρῶνται γὰρ ὡς δούλοις τοὶ 
πολιτικῆς εἶναι" ἀκολνθήσασι δὲ αἱ τοιαῦται φιλίαι ταῖς υἱέσιν. τυραννικὴ δὲ καὶ ἡ δεσκότα πρὸς δούλυς" τὸ γὼ 
τοιαύταις κοινωνίαις. 3) τοῦ δεσπότεα συμφέρον ἐν αὐτῇ πράττεται. αὕτη μὲν οὖν 

12 Πολιτείας δ᾽ ἐστὶν εἴδη τρία, ἴσαι δὲ καὶ παρεκβά- ὀρθὴ φαίνεται, ἡ Περσικὴ δ᾽ ἡμαρτημένη" τῶν διαφερόν 

σεις, οἷον φθοραὶ τούτων. εἰσὶ δ᾽ αἱ μὲν πολιτεῖαι βασι- τῶν γὰρ αἱ ἀρχαὶ διάφοροι. ὠνδρὸς δὲ καὶ γυναικὸς ἀβν 
λεία τε καὶ ἀριστοκρατία, τρίτη δ᾽ ἡ ἀπὸ τιμημάτων, ἣν στοκρατικὴ φαίνεται" κατ᾽ ἀξίαν γὰρ ὁ ἀνὴρ ἄρχει, καὶ 
τιμοκρατικὴν λέγειν οἰκεῖον 'φαίνεται, πολιτείαν δ᾽ αὐτὴν περὶ ταῦτα ἃ δεῖ τὸν ἄνδρα" ὅσα δὲ γυναικὶ ἁρμόζω 

εἰώθασιν οἱ πλεῖστοι καλεῖν. τούτων δὲ βελτίστη μὲν ἡ 35 ἐκείνῃ ἀποδίδωσιν. ἁπάντων δὲ κυριεύων ὁ ἀνὴρ εἰς ἐλν 

βασιλεία, χειρίςη δ᾽ ἡ τιμοκρατία. παρέκβασις δὲ βασι- γαρχίαν μεθίστησιν' παρὰ τὴν ἀξίαν γὰρ αὐτὸ ποιεῖ, καὶ 

8. τὰ δίκαια 1.5, τὰ ἄδικα καὶ τὼ δίκαια ΜΡ. ἢ] ἃ. χρημάτων '. ΠΠ 6. ἀδελφοῖς ἢ ὀθνείοις 47). Ὁ 1. πέφνκον φαδεται Κ'. ἰ δ. 
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οὐχ ἢ ὠμείνων. ἐνίοτε δὲ ἄρχοσιν αἱ γυναῖκες ἐπίκληροι ταῖ μὲν γὰρ πάντα ταῦτα ὑπὸ τῶν χρωμένων, φιλία δ᾽ 
ὅσαι" ὁ δὴ γίνονται κατ᾽ ὠρετὴν αἱ ἀρχαί, ἀλλὰ διὰ πλῦ- ὑκ ἔςι πρὸς τὰ ἄψυχα ὑδὲ δίκαιον. ἀλλ᾽ ὑδὲ πρὸς ἵχπον 
τον καὶ δύναμιν, καθάπερ ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις. τιμοκρα- ἢ βν, ἀδὲ πρὸς δᾶλον ἢ δῆλος. οὐδὲν γὼρ κοινόν ἐςιν' ὁ 

τοκῇ δ᾽ ἔοικεν ἡ τῶν ἀδελφῶν" ἴσοι γάρ, πλὴν ἐφ᾽ ὅσον γὰρ δοῦλος ἔμψυχον ὄργανον, τὸ δ᾽ ὄργανον ἄψυχος δὺ- 
ταῖς ἡλικίαις διαλλάττυσιν" διόπερ ὧν πολὺ ταῖς ἡλικίαις 5 λος. ἢ μὲν ἦν δῦλος, ἐκ ἔςι φιλία πρὸς αὐτόν, ἢ δ᾽ ἀ»- 

διαφέωσιν, ὑκέτι ἀδελφικὴ γίνεται ἡ φιλία. δημοκρατία θρωπος" δοκεῖ γὰρ εἶναί τι δίκαιον παντὶ ἀνθρώπῳ πρὸς 
δὲ μάλιςα μὲν ἐν ταῖς ἀδεσπότοις τῶν οἰκήσεων (ἐνταῦθα πάντα τὸν δυνάμενον κοινωνῆσαι νόμε καὶ συνθήκης" καὶ 

γὸ κάντες. ἐξ ΤῸΝ καὶ ἐν αἷς ἀσθενὴς ὁ ἄρχων καὶ φιλίας δ΄, καθ᾽ ὅσον ἄνθρωπος. ἐπὶ μιρὸν δὴ καὶ ἐν ταῖς 
τῳ ἐξυσία. τυραννίσιν αἱ φιλίαι καὶ τὸ δίκαιον, ἐ ἐν δὲ ταῖς δημοκρω- 

ἢ ἐδ ο ἑκάφην δὲ τῶν πολιτειῶν φιλα φαίνεται, ἐφ᾽ 10 τίαις ἐπὶ πλεῖξον" πολλὰ γὰρ τὰ κοινὰ ἴσοις ὕσιν. 
ὅσον καὶ τὸ δίκαιον, βασιλεῖ μὲν πρὸς τὸς βασιλενομένες Ἐν κοινωνίᾳ μὲν ὄν πᾶσα φιλία ἐς ν, καθάπερ εἰρη- 14 

ἐν ὑπεροχῇ εὐεργεσίας" εὖ γὰρ ποιεῖ τοὺς βασιλευομένες, ται" ἀφορίσειε δ᾽ ὧν τις τήν τε συγγενικὴν καὶ τὴν ἑται- 
ἄτερ ὠγαθὸς ὧν ἐπιμελεῖται αὐτῶν, ἵν᾽ εὖ πράττωσιν, ρικήν. αἱ δὲ πολιτικαὶ καὶ φυλετικαὶ καὶ συμαλοϊκαί, 
ὥσπερ νομεὺς προβάτων" ὅθεν καὶ Ὅμηρος τὸν ᾿Αγαμέ- καὶ ὅσαι τοιαῦται, κοινωνικαῖς ἐοίκασι μᾶλλον" οἷον γὰρ 
βνῦνα ποιμένα λαῶν εἶπεν. τοιαύτη δὲ καὶ καὶ πατρική, 15 καθ᾿ ὁμολογίαν τινὰ φαίνονται εἶναι. εἰς ταύτας δὲ τά- 
διαφέρει δὲ τῷ μεγέθει τῶν εὐεργετημάτων" αἴτιος γὰρ τό ἧζειεν ἄν τις καὶ τὴν ξενικήν. καὶ ἡὶ συγγενικὴ δὲ φαΐνε- 
ἐἶναι, δοκοῦντος μεγίστου, καὶ τροφῆς καὶ παιδείας" καὶ ται πολυειδὴς εἶναι, ἠρτῆσθαι δὲ πᾶσα ἐκ τῆς πατρικῆς" 

τεῖς προγόνοις δὲ ταῦτα ὠπονέμεται" φύσει τε ὠρχικὸν οἱ γονεῖς μὲν γὰρ ςέργεσι τὼ τῴινα ὡς ἑαυτῶν τι ὄντα, 
πατὴρ υἱῶν καὶ πρόγονοι ἐκγόνων καὶ βασιλεὺς βασιλευο- τὰ δὲ τόινα τοὺς γονεῖς ὡς ἀπ᾽ ἐκείνων τι ὄντα, μᾶλλον 
μύων. ἐν ὑπεροχῇ δὲ αἱ φιλίαι αὗται, διὸ καὶ τιμῶν- Ὁ δ᾽ ἴσασιν οἱ γονεῖς τὼ ἐξ αὐτῶν ἢ τὰ γεννηθέντα ὅτι ἐκ 
ται οἱ γονεῖς. καὶ τὸ δίκαιον δὴ ἐν τότοις ὁ ταὐτὸ ἀλλὰ τότων, καὶ μᾶλλον συνῳκείωται τὸ ἀφ᾽ ἦ τῷ γεννηθέντι ἢ 
τὸ κατ᾽ ἀξίαν" ὕτω γὰρ καὶ ἡ φιλία. καὶ ἀνδρὸς δὲ πρὸς τὸ γενόμενον τῷ ποιήσαντι" τὸ γὰρ ἐξ αὐτοῦ οἰκεῖον τῷ 
γυναῖκα, ἡ αὐτὴ φιλία καὶ ἐν ἀριστοκρατίᾳ" κατ᾽ ὠρετὴν ἀφ᾽ ἕ, οἷον ὀδὺς ἢ θρὶξ ἢ ὁτῶν τῷ ἔχοντι" ἐκείνῳ δ᾽ ὑθὲν 
γάρ, καὶ τῷ ὠμείνονι πλέον ἀγαθόν, καὶ τὸ ἁρμόζον ἑκά- τὸ ἀφ᾽ οὗ, ἢ ἧττον. καὶ τῷ πλήθει δὲ τῷ χρόνε" οἱ μὲν 
στῳ" ὕτω δὲ καὶ τὸ δίκαιον. ἡ δὲ τῶν ἀδελφῶν τῇ ἕται- 25 γὼρ εὐθὺς γενόμενα ςέργυσιν, τὼ δὲ προελθόντα τοῖς χρό- 
ρικῇ ἔοικεν" ἴσοι γὰρ καὶ ἡλικιῶται, οἱ τοῖτοι δ᾽ ὁμοπα- νοις τὸς γονεῖς, σύνεσιν ἢ αἴσθησιν λαβόντα. ἐκ τύότων δὲ 
ϑεῖς καὶ ὁμοήθεις ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἔουιε δὴ ταύτῃ καὶ ἡ δῆλον καὶ δι᾿ ἃ φιλῦσι μᾶλλον αἱ μητέρες. γονεῖς μὲν ἵν 
κατὰ τὴν τιμοκρατοκήν᾽" ἴσοι γὰρ οἱ πολῖται βόλονται καὶ τέκνα φιλοῦσιν ὡς ἑαυτούς (τὰ γὰρ ἐξ αὐτῶν οἷον ἕτεροι 
ἐπιεικεῖς εἶναι" ἐν μέρει δὲ τὸ ἄρχειν, καὶ ἐξ ἴσε᾽ ὅτω δὰ αὐτοὶ τῷ κεχωρίσθαιλ, τέκνα δὲ γονεῖς ὡς ὠπ᾽ ἐκείνων πε- 
καὶ ἡ φιλία. ἐν δὲ ταῖς παρεκβάσεσιν, ὥσπερ καὶ τὸ δί- 3 φυκότα, ἀδελφοὶ δ᾽ ἀλλήλυς τῷ ἐκ τῶν αὐτῶν πεφυκέ- 
καιον ἐπὶ μικρόν ἐςιν, ὕτω καὶ ἡ φιλία ἐςΐ, καὶ ἥκιςα ἐν ναι" ἡ γὰρ πρὸς ἐκεῖνα ταὐτότης ὠλλήλοις ταὐτοποιεῖ᾽" 

τῇ χειρίςῃ ἐν τυραννίδι γὰρ ἐδὲν ἢ μικρὸν φιλίας. ἐν οἷς ὅθεν φασὶ ταὐτὸν αἷμα καὶ ῥίζαν καὶ τὰ τοιαῦτα. εἰσὶ 
γὰρ μηδὲν κοινόν ἐς τῷ ἄρχοντι καὶ τῷ ἀρχομένῳ, ἐδὲ δὴ ταὐτό πως καὶ ἐν διηρημώοις. μέγα δὲ πρὸς φιλίαν 

φιλία" ἐδὲ γὰρ δίκαιον" ἀλλ᾽ οἷον τεχνίτῃ πρὸς ὄργανον καὶ τὸ σύντροφον καὶ τὸ καθ᾽ ἡλικίαν" ἅλιξ γὰρ ἥλικα, 
“ 

καὶ ψυχῇ πρὸς σῶμα καὶ δεσπότῃ πρὸς δόλον" ὠφελεῖ: 35 καὶ οἱ συνήθεις ἑταῖροι" διὸ καὶ ἡ ὠδελφικὴ τῇ ἑταιρικῇ 

4. οὐχὶ ἀμεύω Κι, ΠΠ 2. διὰ] κατὰ Αὐ. 1 ἁ. πλέον 175. ἢ 5. ἡλικίαις οὐ διαλλάττυσι ρΥ ΑΓ. ἢ 6. φαίνεται Ἀπὸ, ἢ δημοκρατίαι 
Κι, ΠΠ 1. μὲν ογὰ 222. }} 18. εὖ πράσσωσιν 1,30, εὐπρωγῶσιν ἈΠ. Ν». 1 15. εἶπεν οτα ΑΨ". ΠΠ 4117. εἶναι ροβὶ μεγίστου 2505, υἱτορίαις 

ΜΈΠῚΞ 18. προσνέμεται ΚΆ150, [| τεῦ τε γὰρ 1.11. 22. γὰρ ἂν καὶ 475. Π 23. καὶ] ἡ καὶ 15. 1} 26. γὰρ οτγ Ὁ, [ ομομαθεῖς καὶ 
ὁμιήϑεις Οὁ,, ὁμοήθεις καὶ ὁμομαθεῖς Σ.ΜΠΊΝ". ἢ 21. δὶ ΚΑΙ." 28. δημοκρατικήν ΟἍ. Ἱ{ βυλεύονται Κ᾽, φαίνονται 7), }} καὶ ἐπιεικεῖς δῖα 
βίλοται 1.505, ἢ 29. δὲ τὸ 75. }} 31. ἐς οπλ 16. ἢ 38. ἐς: δηΐθ κοινόν ὁ, οτὰ Ο. ἢ τῷ Ροβὲ καὶ οπῃ Ψ20", ἢ} 834. ἀλλ᾽ οἵὰ ΚΑ. 

4. πάντα] καὶ 27), οτα 2}. 8. κ] οὐδὲ Κ͵ΟΣ, ἢ 5. ὑκ] δύλοις μὲν ἐκ ΑἸ. ἢ 7. τόμν] καὶ νόμν Κὸ, ἢ 8. δὲ ΨΜ1). 1 δὲ 2205. ἢ 
40. πλεῖον ΜΆ. ἢ ἴσοις ὅσνν] εἰσοίσυσιν 1.5. Π 11. εἴρηται πρότερον ἀφορίσειε 1.5, Π 18. σύμπλων ΚΡ. ἢ 15. ταῦτα Οὐ. ἢ! 11. ἠρτῆσθαι δὲ] 

καὶ ἠρτῆσθα, Κ͵Μ:, Π τῆς ογὰ ΑΗ ΝΈ. 18. αὐτῶν τε Α5. 19. τὰ -- ὅντα οτὰ 2276, ἢ τι οταὰ Ὁ. ἢ 20. οἱ γονεῖς οτὰ 475, Ὁ 22. 

Ἰυόμενον Οὐ, ἢ 43. ὀδὺς θὺξ Κα, θριξ δὺς 2205. } ἢ οπι ΚΡ1505, ἢ τῷ ἔχοντι ογχα ΚΈ. ἢ ἰκείνων δ᾽ ὑθεὴ ΟΣ, {[24. τὸ] τῷ 1750}. αὶ 
ἢ. σπνώμεα 1}, γενώμεα 71, ἢ προελθόντος χρόνω ΚΡ. 1 21. αἱ μητέρες μᾶλλον ΚΡ. " ὦ) γὰρ 415, }} 84. ταυτὸ ποιεῖ 750, τοῦτο 
ποᾷ ΚΊ, ἢ 32. ὅθε) διό 175. } 33. ταὐτά 25,1} δὴ ΚΦ, οτι ΟἍ. || 835. ἢ] καὶ φιλία ἡ 219, 
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᾿ ὁμοιοῦται. ἀνεψιοὶ δὲ καὶ οἱ λοιποὶ δυγ νεῖ, ἐκ τούτων 
συνῳκείωνται" τῷ γὰρ ἀπὸ τῶν αὐτῶν εἶναι. γίγνονται δ᾽ 
οἱ μὲν οἰκειότεροι οἱ δ᾽ ἀλλοτριώτεροι τῷ σύνεγγυς ἢ πόρρω 
τὸν ἀρχηγὸν εἶναι. ἔςι δ᾽ ἡ μὲν πρὸς γονεῖς φιλία τέκνοις, 

καὶ ὠνθρώποις πρὸς θεούς, ὡς πρὸς ἀγαθὸν καὶ ὑπερέχον" 
εὖ γὰρ πεποιήκασι τὼ μέγιςα" τῷ γὰρ εἶναι καὶ τραφῆ- 

ναι αἴτιοι, καὶ γενομένοις τῷ παιδευθῆναι. ἔχει δὲ καὶ τὸ 

ἡδὺ καὶ τὸ χρήσιμον ἡ τοιαύτη φιλία μᾶλλον τῶν ὀθνείων, 
Ψ Ὶ , Η ͵ , αἱ», Ε΄ Δ ν» »“, ὅσῳ καὶ κοινότερος ὁ βίος αὐτοῖς ἐςίν. ἔςι δὲ καὶ ἐν τῇ 

ἩΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΩΝ Θ. 

ἀμείνων χείρονι, ὁμοίως δὲ καὶ ἡδεῖς, καὶ διὰ τὸ χρίσ!. 
μὴν ἰσάζοντες ταῖς ὠφελείαις καὶ διαφέροντες), τοὺς ἴφες 

μὲν κατ᾽ ἰσότητα δεῖ τῷ φιλεῖν καὶ τοῖς λοιποῖς ἰσάζε, 
τοὺς δ᾽ ἀνίσες τῷ ἀνάλογον ταῖς ὑπεροχαῖς ἀποδιδέναι. 

5 γίγνεται δὲ τὰ ἐγκλήματα καὶ αἱ μέμψεις ἐν τῇ κατὰ 
τὸ χρήσιμον φιλίᾳ ἢ μόνῃ ἢ μάλιστα εὐλόγως. οἱ μὲν 

γὼρ δὲ ἀρετὴν φίλοι ὄντες εὖ δρᾶν ὠλλήλυς προθυμῦνται" 

τῦτο γὼρ ὠρετῆς καὶ φιλίας. πρὸς τοῦτο δ᾽ ἁμιλλωμέων 
οὐκ ἔςιν ἐγκλήματα οὐδὲ μάχαι" τὸν γὰρ φιλῖντα καὶ 

ὠδελφικῇ ἅπερ καὶ ἐν τῇ ἑταιρικῇ, καὶ μᾶλλον ἐν τοῖς 10 εὖ ποιοῦντα ἐδεὶς δυσχεραίνει, ἀλλ᾽ ἐὰν ἢ χαρίεις, ἀμύ- 
2 ΄ ν ᾽ -.ε ΄ - ΗΩ ΄ ᾽ 
ἐπιερκέσι, καὶ ὅλως ἐν τοῖς ὁμοίοις, ὅσῳ οἰκειότεροι καὶ ἐκ 

“ ε , , ᾽ ὅς ν᾽ ε 
γενετῆς ὑπαρχουσι στεργοντες ἀλλήλους, καὶ ὁσῳ ὁμοηθέ- 

στεροι οἱ ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ σύντροφοι καὶ παιδευθέντες 
« πος ς Ν ΩΝ ΄ ,ὔ ΄ ) 
ὁμοίως" καὶ ἡ κατὰ τὸν χρόνον δοκιμασία πλείστη κα 

νεται εὖ δρῶν. ὁ δ᾽ ὑπερβάλλων, τυγχάνων οὗ ἐφίεται, 

ἀκ ὧν ἐγκαλοίη τῷ φίλῳ" ἑκάτερος γὰρ τῷ ἀγαθῇ ἐφίε- 
ται. οὐ πάνυ δ᾽ ὑδ᾽ ἐν τοῖς δὶ ἡδονήν᾽ ἅμα γὰρ ἀμφιὺ 
γίνεται οὗ ὀρέγονται, εἰ τῷ συνδιάγειν χαίρυσιν. γελυῶς 

βεβαιοτάτη. ἀνάλογον δὲ καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τῶν συγγε- 5 δ᾽ ὧν φαίνοιτο καὶ ὁ ἐγκαλῶν τῷ μὴ τέρποντι, ἐξὸν μὲ 
» ᾿ νΝ νῶν τὼ φιλικά. ἀνδρὶ δὲ καὶ «γυναικὶ φιλία δυκεῖ κατὼ 

΄ ΡΒ γ Χ - ΄΄ »" 
φύσιν ὑπάρχειν: ἄνθρωπος γὰρ τῇ φύσει συνδυαστικὸν 

». ΠῚ ᾿΄᾿ἢΞΖ7Ὦ,; ΄ ν»γ ΄ » “ 
μῶλλον ἡ πολιτικὸν, ὑσῳ πρότερον καὶ ἀναγκαιότερον οἰκίώ 

΄ ᾿ ΄ ΄ . ΄ “ Ἂν. ἂν 
πόλεως, καὶ τεκνοκοιία κοινότερον τοῖς ζῴοις. τοῖς μὲν ἕν 

συνδιημερεύειν. ἡ δὲ διὼ τὸ χρήσιμον ἐγκληματική" ἐπ᾿ 
ὠφελείᾳ γὰρ χρώμενοι ὠλλήλοις ἀεὶ τῷ πλείονος δέονται, 

καὶ ἔλαττον ἔχειν οἴονται τῷ προσήκοντος, καὶ μέμφινται 
ὅτι οὐχ ὅσων δέονται τοσύτων τυγχάνεσιν ἄξιοι ὄντες" οἱ 

γ ΄ ν “ ,, “᾿ .« ὦ ἄλλοις ἐπὶ τοσῦτον ἡ κοινωνία ἐς ίν, οἱ δ᾽ ἄνθρωποι ὁ μόνον ἢ δ᾽ εὖ ποίῶντες ὁ δύνανται ἐκαρκεῖν τοσαῦτα ὅσων οἱ τὰς 
»“ ͵7 ͵ὕ -“ » Ν -“- ᾽ ν 

τῆς τεκνοποιίας χάριν συνοικοῦσιν, ἀλλὰ καὶ τῶν εἰς τὸν 

βίον" εὐθὺς γὰρ διήρηται τὰ ἔργα, καὶ ἔςιν ἕτερα ἀνδρὸς 
) ΕΣ ΕΣ -“ γι , ἜΒ Ν 

καὶ γυναικὸς" ἐπαρκῦσιν ἐν ἀλλήλοις, εἰς τὸ κοινὸν τιθέν- 

τες τὰ ἴδια. διὰ ταῦτα δὲ καὶ τὸ χρήσιμον εἶναι δοκεῖ 

σχόντες δέονται. ἔοικε δέ, καθάπερ τὸ δίκαιόν ἐςι διττόν, 
ν Ν Υ͂ Ν ν ΄ “ ἈΉΡ τὸ μὲν ἄγραφον τὸ δὲ κατὼ νόμον, καὶ τῆς κατὰ τὸ 

χρήσιμον φιλίας ἡ μὲν ἠθικὴ ἡ δὲ νομικὴ εἶναι. γίγνεται 
ὗν τὼ ἐγκλήματα μάλισθ' ὅταν μὴ κατὰ τὴν αὐτὴν σν- 

καὶ τὸ ἡδὺ ἐν ταύτῃ τῇ φιλίᾳ. εἴη δ᾽ ἂν καὶ δὶ ἀρετήν, 25 ναλλάξωσι καὶ διαλύωνται. ἔστι δὴ νομωυοὴ μὲν ἡ ἐπὶ 
᾽Σ Ὡς οἷ ἊΨ ν, κα ᾿, ᾽ ΄ Ὶ 7 ὰ εἰ ἐπιεικεῖς εἶεν" ἔςι γὰρ ἑκατέρα ἀρετή, καὶ χαίροιεν ἀν 
-“ , Χ -» 

τῷ τοιότῳ. σύνδεσμος δὲ τὰ τέκνα δοκεῖ εἶναι" διὸ θᾶττον 
ἐν ὦ ΄ μι Ν ν ΄ " ᾽ ν ᾽ 

οἱ ἄτεκνοι διαλύονται" τὰ γὰρ τέκνα κοινὸν ἀγαθὸν ὠμ- 
φοῖν, συνέχει δὲ τὸ κοινόν. τὸ δὲ πῶς συμβιωτέον ἀνδρὶ 

ῥητοῖς, ἡ μὲν πάμπαν ἀγοραία ἐκ χειρὸς εἰς χεῖρα, ἡ 
δὲ ἐλευθεριωτέρα εἰς χρόνον, καθ᾽ ὁμολογίαν δὲ τί ἀπὶ 

τίνος. δῆλον δ᾽ ἐν ταύτῃ τὸ ὀφείλημα κοὐκ ἀμφίλογον, 
φιλικὸν δὲ τὴν ὠναβολὴν ἔχει" διὸ παρ᾽ ἐνίοις ὑκ εἰσὶ τότων 

πρὸς γυναῖκα καὶ ὅλως φίλῳ πρὸς φίλον, οὐδὲν ἕτερον 30 δύκαι, ἀλλ᾽ οἴονται δεῖν ςέργειν τὸς κατὰ πίςιν συναλλά- 

φαίνεται Ὀτεῖσθαι ἢ πῶς δίκαιον" ὁ γὰρ ταὐτὸν Φαίνεται 
τῷ φίλῳ πρὸς τὸν φίλον καὶ τὸν ὀθνεῖον καὶ τὸν ἑταῖρον 

ναὶ. τὸν συμφοιτητήν. 
Τριττῶν δ᾽ ὑσῶν φιλιῶν, καθάπερ ἐν ἀρχῇ εἴρηται, 

ξαντας. ἡ δ᾽ ἠθικὴ ὑκ ἐπὶ ῥητοῖς, ὠλλ᾽ ὡς φίλῳ δωρεῖται 
ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο. κομίζεσθαι δὲ ὠξιοῖ τὸ ἴσον ἢ πλέν, 
ὡς οὐ δεδωκὼς ἀλλὰ χρήσας. οὐχ ὁμοίως δὲ συναλ- 

λάώξας καὶ διαλυόμενος ἐγκαλέσει. τοῦτο - δὲ συμβαίνει 
» » Ἶ ,ὔ 

καὶ καθ᾿ ἑκάςην τῶν μὲν ἐν ἰσότητι φίλων ὄντων τῶν δὲ 35 διὰ τὸ βούλεσθαι μὲν πάντας ἢ τὸς πλείςους τὰ καλά, 

καθ᾽ ὑπεροχήν (καὶ γὰρ ὁμοίως ἀγαθοὶ φίλοι γίνονται καὶ προαιρεῖσθαι δὲ τὰ ὠφέλιμα. καλὸν δὲ τὸ εὖ ποιεῖν μὴ 

2. σνυτοικειῶγται 1.30}, ἢ 5. καὶ Ροβὶ ἀγαθὸν οπῃ ΚΡ. ἢ 7. καὶ ροβὶ δὲ οι ,75. ἢ 9, αὐτῶν ,75..} ἐςΐν ογτὰ 25. 1 ἐν οἵα Με 

10. ἐν Ροβὲ καὶ οπὶ 275. 11. ἐν οἷκ 1.115. ἢ 12. ὑτάρχοντες ςέργουσιν 275. 1 ὡς 75. 15. ἐν οπι 47». } 16. κατὰ φύση διυκεῖ 
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Ὁ". ᾿ 30. τοιαῦτα 715. 1] 23, ὠφελείας 1.521508.. η} 25. δὲ 1,", δ᾽ ἡ 1503. ἢ καὶ οπι 5. ἢ" 28. δὲ καὶ ἐν 172. |[ ἀμφίβελιν 14. Ι 
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ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΩΝ Θ. 1. 4168 

ἦα ἀντιπάθη, ὠφέλιμον δὲ τὸ εὐεργετεῖσθαι. δυναμέψῳ ἔοικε δὲ ἑκάτερος ὀρθῶς ἀξιοῦν, καὶ δεῖν ἑκατέρῳ πλέον 
δὴ ἀνταποδοτέον τὴν ἀξίαν ὧν ἔπαθεν, καὶ ἑκόντι" ἄκοντα νέμειν ἐκ τῆς φιλίας, ὁ τῷ αὐτῷ δέ, ἀλλὰ τῷ μὲν ὑπε- 
γὰρ φίλον οὐ ποιητέον. ὡς δὴ διαμαρτόντα ἐν τῇ ἀρχῇ ρέχοντι τιμῆς, τῷ δ᾽ ἐνδεεῖ κέρδος" τῆς μὲν γὰρ ἀρετῆς 
καὶ εὖ παθόντα ὑφ᾽ Ὦ ὑκ ἔδει" ὁ γὰρ ὑπὸ φίλε, ὑδὲ δι᾿ καὶ τῆς εὐεργεσίας ἡ τιμὴ γέρας, τῆς δ᾽ ἐνδείας ἐπικερία, 
αὐτὸ τοῦτο δρῶντος" καθάπερ ὧν ἐπὶ ῥητοῖς εὐεργετηθέντα ς τὸ κέρδος. ὅτω δ᾽ ἔχειν τῦτο καὶ ἐν ταῖς πολιτείαις. φαΐ- 
διαλυτέον. καὶ ὁμολογήσαι δ᾽ ἂν δυνάμενος ὠποδώσειν᾽ νεται" ἀ γὰρ τιμῶται ὁ μηδὲν ὠγαθὸν τῷ κοινῷ πορίζων" 
ἀδυνατῶντα δ᾽ ὑδ᾽ ὁ δὸς ἠξίωσεν ἄν" ὥς" εἰ δυνατός, ἀπο- τὸ κοινὲν γὰρ δίδοται τῷ τὸ κοινὸν εὐεργετῦντι, ἡ τιμὴ δὲ 
δυτέον. ἐν ἀρχῇ δ᾽ ἐπισκεπτέον ὑφ᾽ ἧ εὐεργετεῖται καὶ ἐπὶ κοινόν. ὁ γὰρ ἔςιν ἅμα χρηματίζεσθαι ἀπὸ τῶν κοινῶν 
τίνι, ὅπως ἐπὶ τούτοις ὑπομένῃ ἢ μή. ἀμφισβήτησιν δ᾽ καὶ τιμᾶσθαι" ἐν πᾶσι γὼρ τὸ ἔλαττον οὐδεὶς ὑπομένει, 
ἔχει πότερα δεῖ τῇ τοῦ παθόντος ὠφελείᾳ μετρεῖν καὶ το τῷ δὴ περὶ χρήματα ἐλαττουμένῳ τιμὴν ὠπονέμεσι καὶ 
τρὸς ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀνταπόδοσιν, ἢ τῇ τὸ δράσαν- τῷ δωροδόκῳ χρήματα" τὸ κατ᾽ ἀξίαν γὰρ ἐπανισοῖ. καὶ 
τὸς εὐεργεσίᾳ. οἱ μὲν γὰρ παθόντες τοιαῦτά φασι λαβεῖν σώζει τὴν φιλίαν, καθάπερ εἴρηται. ὕτω δὴ καὶ τοῖς ἀνέ 
ταρὰ τῶν εὐεργετῶν ἃ μικρὰ ἦν ἐκείνοις καὶ ἐξὴν παρ᾽ σοῖς ὁμιλητέον, καὶ τῷ εἰς χρήματα ὠφελουμένῳ ἢ εἰς 

ἑτέρων λαβεῖν, κατασμικρίζοντες" οἱ δ᾽ ἀνάπαλιν τὰ μέ- ἀρετὴν τιμὴν ἀνταποδοτέον, ἀνταποδὶδόντα τὸ ἐνδεχόμενον. 
γιξα τῶν παρ᾽ αὑτοῖς, καὶ ἃ παρ᾽ ἄλλων ἐκ ἦν, καὶ ἐν 15 τὸ δυνατὸν γὰρ ἡ φιλία ἐπιζητεῖ, ἃ τὸ κατ᾽ ἀξίαν" οὐδὲ 
κινδύνοις ἢ τοιαύταις χρείαις. ἄρ᾽ ἦν διὰ μὲν τὸ χρήσιμον γὰρ ἔςιν ἐν πᾶσι, καθάπερ ἐν ταῖς πρὸς τὸς θεὶς τιμαῖς 
τῆς φιλίας ἔσης ἡ τῷ παθόντος ὠφέλεια μέτρον ἐςίν; ἔτος καὶ τὸς γονεῖς" ὑδεὶς γὼρ ἄν ποτε τὴν ἀξίαν ὠποδοΐη, εἰς 
γὰρ ὁ δεόμενος, καὶ ἐπαρκεῖ αὐτῷ ὡς κομιούμενος τὴν δύναμιν δὲ ὁ θεραπεύων ἐπιεικὴς εἶναι δοκεῖ, διὸ κἀν δό- 
ἴσην" τοσαύτη ὄν γεγένηται ἡ ἐπικυρία ὅσον ὅτος ὠφέλη- ἔέειεν ὁκ ἐξεῖναι υἱῷ πατέρα ἀπείπασθαι, πατρὶ δ᾽ υἱόν" 
ται, καὶ ἀποδοτέον δὴ αὐτῷ ὅσον ἐπηύρατο, ἢ καὶ πλέον" 20 ὀφείλοντα γὰρ ἀποδοτέον, οὐθὲν δὲ ποιήσας ἄξιον τῶν 

κάλλιον γάρ. ἐν δὲ ταῖς κατ᾽ ὠρετὴν ἐγκλήματα μὲν ὑκ ὑπηργμένων δέδρακεν, ὥς ὠεὶ ὀφείλει. οἷς δ᾽ ὀφείλεται, 
ἔς, μέτρῳ δ᾽ ἔοικεν ἡ τῷ δράσαντος προαίρεσις" τῆς ἀρε- ἐξυσία ἀφεῖναι" καὶ τῷ πατρὶ δή. ἅμα δ᾽ ἴσως ὑδείς ποτ᾽ 

τῆς γὰρ καὶ τῷ ἤθυς ἐν τῇ προαιρέσει τὸ κύριον. ἂν ὠποστῆναι δοκεῖ μὴ ὑπερβάλλοντος μοχβηρίᾳ᾽ χωρὶς 
ἰδ Διαφέρονται δὲ καὶ ἐν ταῖς καθ᾿ ὑπεροχὴν φιλίαις' γὰρ τῆς φυσικῆς φιλίας τὴν ἐπικουρίαν ἀνθρωπικὸν μὴ 

ἀξιοῖ γὰρ ἑκάτερος πλέον ἔχειν, ὅταν δὲ τῦτο γίγνηται, 25 διωθεῖσθαι. τῷ δὲ φευκτὸν ἢ οὐ σπυδαστὸν τὸ ἐπαρκεῖν, 
διαλύεται ἡ φιλία, οἴεται γὰρ ὅ τε βελτίων προσήκειν μοχθηρῷ ὄντι" εὖ πάσχειν γὰρ οἱ πολλοὶ βόλονται, τὸ 
αὑτῷ πλέον ἔχειν" τῷ γὰρ ἀγαθῷ νέμεσθαι πλέον" ὁμοίως δὲ ποιεῖν φεύγεσιν ὡς ἀλυσιτελές. περὶ μὲν ἦν τότων ἐπὶ 
δὲ καὶ ὁ ὠφελιμώτερος" ἀχρεῖον γὰρ ὄντα ἔ φασι δεῖν ἴσον τοσῦτον εἰρήσθω. 

ἔχειν" λειτυργίαν τε γὰρ. Ὑψεσθαι καὶ ὁ φιλίαν, εἰ μὴ 
κατ᾽ ἀξίαν τῶν ἔργων ἔσται τὰ ἐκ τῆς φιλίας" οἷονται 30 Ι 

γάρ, καθάπερ ἐν χρημάτων κοινωνίᾳ πλεῖον λαμβάνουσιν ᾿ 
εἷ συμβαλλόμενοι πλεῖον, ὕτω δεῖν καὶ ἐν τῇ φιλίῳ. ὁ Ἐν πάσαις δὲ ταῖς ἀνομοιοειδέσι φιλίαις τὸ ἀνάλο- 
δ᾽ ἐνδεὴς καὶ ὁ χείρων ἀνώπαλιν" φίλε γὰρ ἀγαθὰ εἶναι γον ἰσάζει καὶ σώζει τὴν φιλίαν, καθάπερ εἴρηται, οἷον 
τὸ ἐπαρκεῖν τοῖς ἐνδεέσιν" τί γάρ, φασί, ὄφελος σπυδαίῳ καὶ ἐν τῇ πολιτικῇ τῷ σκυτοτόμῳ ἀντὶ τῶν ὑποδημάτων 
λ ᾿ Η ΠΟΥ »“ - »"» ἢ δυνάστῃ φίλον εἶναι, μηθέν γε μέλλοντα ἀπολαύειν; 35 ἀμοιβὴ γίνεται κατ᾽ ἀξίαν, καὶ τῷ ὑφάντῃ, καὶ τοῖς λοε- 

1. ἀντικάθοι 475. 1} 2. δὲ 475..}} καὶ ἑκόντι ογαὰ ΚῆΟ 5. 11 5. εὐεργετηθέντος 875. 1} 6. δυνάμενον 75. ἢ Π1. διδὺς ΨΚ), ἡ δυνατὸν ΚΑ. 
9. ὑπομένοι 172, ὑπομείη 1.3. ΠΠ 10. ποτέρας δὴ ΚΡ. [[ 11. ἀπόδοσιν ΜΙΆ, ΠΠ 13. 7)}] ἣν παρ᾽ 275..} 16. ἢ] καὶ ἐν 775. 1 18. γὰρ] δὲ 

ΜῈ γὰρ καὶ Ο". ἢ ὡς -- 20. αὐτῷ οπὶ 275. } 19. ὠφελεῖται Ζ, 1105. 1 20. ἐπηύρατο ΜΙ5ΝΈΟ:, ἀπηύρατο 1. }}ΠΡ, ἐφεύρετο ΚΙ. 
χαὶ οπχ πὸ, ἢ 22. γὰρ ἀρετῆς 275. ἢ 27. νέμεσθαι πλεῖν Οὐ. Π 28. ὁ οἵα ΚΑ᾽. ] φασι οπὶ 15. ΠΠ 30. οἷόντε ΑΓ. ἅ 84. πλείω 

Ἰμοῖς ἢ 82. πλέον 1,}, πλείω ΟἹ, οτὰ ΜΠ. ἢ δε] δὴ 75. } 84. φασίν οπὶ ΚΑ. Π 85. ἀπολαύσειν 1,}, 
4, δὲ] δ᾽ οὖν Αϑ, ΠΠ πλεῖον 'Έ. 1 2. δί οτὰ ΑΨ). 1 4. τῆς οἵα 4275, 1] ταῖς ἐνδείαις δὲ ΑΓ. 11 7. τὸ ροβὲ τῷ οπιὶ ΑὉ, 8. γὼ] 

δ ΟὉ, Ε΄ 10. δὲ 3272. 1} ἀπονέμυσι τιμὴν ζ5 0, 1 12. τύτωι ΚΡ, ΠΟ 13. εἰς ροβὶ ἢ οπλ (ΠΡ. || 14. ἀποδοτέον 237. ἵ ἀποδιδόντα, Ὁ. ἢ 

τὰ ἐνδεχόμενα ἈΡ1,}. ῃ 16. ϑεὼς οἵα .15. 1 17. τὸς οτα 1275. 1} τὴν ἀξίαν ποτ᾽ ἂν ΚΡΖΙ͂». || Ξ 18. ὃ οχὰ 1.5. ἢ 20. ὀφείλοντι ΖΦ 0., ἢ 

Ἁ] "ὲρ ΔΜ 1 ἢ 422. ἀφιέναι ΚΑΙΡ, 11 28. δοχῆ 1.,5272. 1 24. ὠφελείας Κα. 1] τὴν] τούτω δὴ τὴν ,,75.} 25. ἐπίφευκτον ΠΝ», ἃ σπνδα- 

στῴον Οἱ, ἢ 27, ἦν οτὰ Ἅ7η1Ν 5. 1} 832. ἁπάσαις 1.20, ἢ} ἀνομοειδέσι 1,275. 1} 8... καὶ οἵα Δ. 
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ποῖς. ἐνταῦθα μὲν ἵν πεπόριςαι κοινὸν μέτρον τὸ νόμισμα, ἀρετὴν φιλία. τὴν ἀμοιβήν τε ποιητέον κατὰ τὸν πριαΐ. 
καὶ πρὸς τῦτο δὴ πάντα ἀναφέρεται, καὶ τύτῳ μετρεῖται" ρεσιν" αὕτη γὼρ τοῦ φίλῃ καὶ τῆς ἀρετῆς. ὕτω δ᾽ ἔοικε 
ἐν δὲ τῇ ἐρωτοιῇ ἐνίοτε μὲν ὁ ἐραςὴς ἐγκαλεῖ ὅτι ὑπερ- καὶ τοῖς φιλοσοφίας κοινωνήσασιν" ὦ Ὑὼρ πρὸς χρήμα᾽ 
φιλῶν ἐκ ἀντιφιλεῖται, ὑϑὲν ἔχων φιλητόν, εἰ ἕτως ἔτυχεν, ἡ ἀξία μετρεῖται, τιμή τ᾿ ἰσόρροπος ἀκ ἀν γένοιτο, ἀλλ᾽ 

πολλάκις δ᾽ ὁ ἐρώμενος ὅτι πρότερον ἐπωγγελλόμενος 5 ἴσως ἱκανόν, καθάπερ καὶ πρὸς θεὸς καὶ πρὸς γινεῖς, τὶ 
πάντα νῦν ὑθὲν ἐπιτελεῖ, συμβαίνει δὲ τὰ τοιαῦτα, ἐπει- ἐνδεχόμενον. μὴ τοιαύτης δ᾽ οὔσης τῆς δόσεως ἀλλ᾽ ἐπί 

διὼν ὁ μὲν δὶ ἡδονὴν τὸν ἐρώμενον φιλῇ, ὁ δὲ διὰ τὸ χρή- τινι, μάλιςα μὲν ἴσως δεῖ τὴν ἀνταπόδοσιν γίγνεσθαι ἐν» 
σιμὸν τὸν ἐραστήν, ταῦτα δὲ μὴ ὠμφοῖν ὑπάρχῃ. διὰ κῷσαν ἀμφοῖν κατ᾽ ἀξίαν εἶναι, εἰ δὲ τῦτο μὴ συμβαϑο, 

᾿χαῦτα γὰρ τῆς φιλίας οὔσης διάλυσις γίνεται, ἐπειδὰν οὐ μόνον ἀναγκαῖον δόξειεν ὧν τὸν προέχοντα τάττιν, 
μὴ γίηται ὧν ἕνεκα ἐφίλεν' ὁ γὰρ αὐτὸς ἔςεργον ἀλλὼ .ο ἀλλὰ καὶ δίκαιον" ὅσον γὰρ οὗτος ὠφελήθη ἃ ὠνθ᾽ ὅτου 
τὰ ὑπάρχοντα, ὁ μόνιμα ὄντα" διὸ τοιαῦται καὶ αἱ φι- τὴν ἡδονὴν εἴλετ᾽ ἄν, τοσοῦτον ἀντιλαβὼν ἔξει τὴν παρὲ 
λίαι. ἡ δὲ τῶν ἠθῶν καθ᾽ αὐτὴν σα μένει, καθώπερ εἴρη- τότε ἀξίαν" καὶ γὰρ ἐν τοῖς ὠνίοις ὕτω φαίνεται γινόμε- 
ται. διαφέρονται δὲ καὶ ὅταν ἕτερα γίγνηται αὐτοῖς καὶ νον, ἐνιαχϑ τ᾽ εἰσὶ νόμοι τῶν ἑκυσίων συμβολαίων δίκαι 
μὴ ὧν ὀρέγονται" ὅμοιον γὰρ τῷ μηθὲν γίγνεσθαι, ὅταν μὲὴ εἶναι ὡς δέον, ᾧ ἐπίστευσε, διαλυθῆναι πρὸς τοῦτο 
εὖ ἐφίιτα, μὴ τυγχαάνη, οἷον καὶ τῷ κιθαρωδῷ ὁ ἐπαγ- ι5 καθάπερ ἐκοινώνησεν. ᾧ γὰρ ἐπετράφθη, τῶτον οἴεται ὃν 
γελλόμενος, καὶ ὅσῳ ἄμεινον ἄσειεν, τοσούτῳ πλείω" εἰς καιότερον εἶναι τάξαι τῷ ἐπιτρέψαντος. τὰ πολλὰ γὰρ ἡ 
ἕω δ᾽ ὠπαιτοῦντι τὰς ὑποσχέσεις ὠνθ᾽ ἡδονῆς ἡδονὴν ἀπο- τοῦ ἴσα τιμῶσιν οἱ ἔχοντες καὶ οἱ βυλόμενοι λαβεῖν τὲ 

διδωκέναι ἔφη. εἰ μὲν ἦν ἑκάτερος τοῦτο ἐβύλετο, ἱκανῶς γὰρ οἰκεῖα καὶ ἃ διδόασιν ἑκάςοις φαίνεται πολλῇ ἄξια. 
ἂν εἶχεν" εἰ δ᾽ ὁ μὲν τέρψιν ὁ δὲ κέρδος, καὶ ὁ μὲν ἔχει ἀλλ᾽ ὅμως ἡ ὠμοιβὴ γίεται πρὸς τοσῦτον ὅσον ἂν τέτ 
ὁ δὲ μή, οὐκ ὧν εἴη τὸ κατὼ τὴν κοινωνίαν καλῶς ὧν 20 τωσιν οἱ λαβόντες. δεῖ δ᾽ ἴσως ὁ τοσύτν τιμᾶν ὅσν ἔχοπι 

γαρ δεόμενος τυγχάνει, τούτοις καὶ προσέχει, κἀκείνου φαΐεται ἄξιον, ἀλλ᾽ ὅσε πρὶν ἔχειν ἐτίμα. 
γε χάριν ταῦτα δώσει. τὴν ἀξίαν δὲ ποτέρε τάξαι ἐστί, ᾿Απορίαν δ᾽ ἔχει καὶ τὰ τοιάδε, οἷον πύτορα δῖ2 
τοῦ προϊεμέν ἢ τῷ προλαβόντος; ὁ γὰρ προϊέμενος ἔοικ᾽ πάντα τῷ πατρὶ ὠπονέμειν καὶ πείθεσθαι, ἢ κιύμνοντε 
ἐπιτρέπειν ἐκείῳ. ὅπερ φασὶ καὶ Πρωταγόραν ποιεῖν’ μὲν ἰατρῷ πειςέον, ςρατηγὸν δὲ χειροτονητέον τὸν τολε 

᾿ [ὅτε γὼρ διδάξειν ἀδύποτε, τιμῆσαι τὸν μαθόντα ἐκέ- 25 μιχόν" ὁμοίως δὲ φίλῳ μᾶλλον ἢ σπεδαίῳ ὑπηρετητέο, 
᾿ “προ. Ὡς [χευεν ὅσυ δυκεῖ ἄξια ἐπίςασϑαι, καὶ ἐλάμβανε τοσῦτον. καὶ εὐεργέτῃ ἀνταποδοτέον χάριν μᾶλλον ἢ ἑταίρῳ δυτίο, 

ι]} ἐν τοῖς τοιύτοις δ᾽ ἐνίοις ἀρέσκει τὸ “μισθὸς δ᾽ ἀνδρί" οἱ ἐὰν ἀμφοῖν μὴ ἐνδέχηται. ἄρ᾽ ἦν πάντα τὼ τοιαῦτα ἐχρ» 
δὲ προλαβόντες τὸ ἀργύριον, εἶτα μηθὲν ποιῶντες ὧν ἔφα- βῶς μὲν διορίσαι ὁ ῥάδιον; πολλὰς γὰρ καὶ παντοίας ἔχε 

ἦσαν, διὰ τὰς ὑπερβολὰς τῶν ἐπαγγελιῶν, εἰκότως ἐν ἐγ. διαφορὰς καὶ μεγέθει καὶ μιιρότητι καὶ τῷ καλῷ καὶ 

κλήμασι γίνονται" ὁ γὰρ ἐπιτελῦσιν ἃ ὡμολόγησαν. ττο 30 ἀναγκαίῳ. ὅτι δ᾽ ὁ πάντα τῷ αὐτῷ ὡποδοτέον, οὐκ ὅδε 
δ᾽ ἴσως ποιεῖν οἱ σοφιςαὶ ἀναγκάζονται διὰ τὸ μηθένα ὧν λον. καὶ τὼς μὲν εὐεργεσίας ἀνταποδοτέον ὡς ἐπὶ τὸ τολὺ 

εὐ ἐν ἐς δοῦναι ἀργύριον ὧν ἐπίςανται. ἧτοι μὲν ἦν ὧν ἔλαβον τὸ μᾶλλον ἢ χαριςέον ἑταίροις, καὶ ὥσπερ δάνειον, ᾧ ἐφέῖ 
ἜΣ μισθόν, μὴ ποιίῆντες εἰκότως ἐν ἐγκλήμασιν εἰσιν" ἐν οἷς λει ἀποδοτέον μᾶλλον ἢ ἑταίρῳ δυτέον. ἴσως δ᾽ ὑδὲ ττ' 

δὲ μὴ γίγνεται διομολογία τὴς ὑπυργίας, οἱ μὲν δι᾿ αὐτὸς ἀεί, οἷον τῷ λυτρωθέντι παρὰ λῃςῶν πότερον τὸν λυσέ: 
προϊέμενοι εἴρηται ὅτι ἀνέγκλητοι" τοιαύτη γὰρ ἡ κατ᾽ 35 μενον ἀντιλυτρωτέον, κἂν ὡς ισοῦν ἧ, ἢ καὶ μὴ ἑαλωκχότι 

ᾧ. καὶ δἀὰ Χ5. 11 δὲ 3275. ἢ 4. δὲ 475, Π 5. οἱ 15. ἐπαγγελόμενος 1.8. ἢ 8. ὑκάρχει Ν᾽. Π 10. γόηται ΑΓ, Π 13. ἃ καὶ] ὃ 
κι, ἢ 14. τοῦ Χ᾿᾿ Ἰ 16. ἀσειο) εἶεν ἈὙ. καὶ εἰς ἕω} ϑησαίν ΧΑ. αὶ 19. ὧν οἵὰ 175. ἢ 20. τὰ Χ͵. ἢ τὴν οὔὰ 2). ἢ 24. κἢ ο8 

ΜῸὴῚκὶ 22. τὰ αὐτὰ Ο5. καὶ 23. προσλαβόντος ΚΡ, || 25, μανθάνοντα 1.}0. 1 21. ἀρκεῖ ἰνίοις Αἴ), Π τὸ} τε ὁ ΚΑ, ἢ Ροοὶ δὴ 

215 ἄρμως ἔξω, ΚΘ γδγϑατα ἀϊπιϊάϊαπι γδουιπα. {|| 28. προλαμβάνοντες 5103. ἃ τὸ οτα 1505, ἢ ἔπειτα 6". ἢ ἔφθασαν "1 
29. ἐγκλήματι 2475. 1} 34. ἀναγκάζοντες 1.5. 11 33. ηδονται 105. 1} 34. γίγνηται 2.80, . 

8. φιλᾶς ΠῚ, ἢ 5. ἴσως ὃ ἱκανόν ΚΡ, ἢ καὶ ροεὶ καθάπερ οἵὰ Α᾽. ἢ πρὸς ἀπο γονεῖς οπλ Οδ. ἥ τὸ] τόγε ΟΣ. ἥ 7. δεκῦσαι οτἵὰ 
ἍΠ).κ 8. συμβαίνηι ΚΑ, ἢ 9. τάσσειν 1.) 0. ἢ 10. γὰρ] γὰρ ἂν ΚΡΟδ. ἢ..11. περὶ Α475. Ὁ 12. ὕτν} τῦῶτο Δ{5. ἢ 3. δ᾽ ΜΔ. 1 30. 

λαμβάνοντες ΚΆΖ5ΟΣ, [1 τοσῖτον τιμᾶν ὅσον Κ, 22. τοιαῦτα ΧΆ1,50, 1 πότερον ἈΡ, 1 24. πιςευτέον 1.) 0, πιφεύεν Κ᾿, ἢ 36. δτία] 

ὰ προετέον ΚΑ. Ἷ 21]. ἄμφω ΧΡ. 1 28. γὰρ] δὲ 125. 11 29. σμικρότητι 47}. 1 καὶ τῷ ἀναγκαίω 315. ἢ] 31. ὡς οἵα 315, 32. ὃ - 3} 

μᾶλλον οπι ΜΠ, Π 32. καὶ οὐχ Κϑ, ἢ δ᾽ ἄμεινον ΧΡ. ΠΠ 34, πότερα Ἀ . 11 λυτρωσιίμενον ΑΕ", 
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ὀκαιτοῦντι δὲ ὠποδοτέον, ἢ τὸν πατέρα λυτρωτώον; δόξει ἢ μὴ πρὸς τὸς μὴ διαμένοντας. ἢ πρὸς μὲν τὸς διὰ τὸ 
γὰρ ὧν καὶ ἑαυτῷ μᾶλλον τὸν. πατέρα. ὅπερ ἦν εἶπται, χρήσιμον ἢ τὸ ἡδὺ φίλες ὄντας, ὅταν μηκέξι ταῦτ᾽ ἔχω» 
'χαθύλε μὲν τὸ ὀφελιμα ὠποδυτέον, ἐὰν δ᾽ ὑπερτεύῃ ἡ σιν, δὲν ἄτοπον διαλύεσθαι; ἐκείνων γὰρ ἤσαν φίλοι" ὧν ὧ 
δόσις τῷ καλῷ ἢ τῷ τῷ ἀναγκαίῳ, πρὸς ταῦτ᾽ ἀποκλιτέον' ἀπολιπόντων εὔλογον τὸ μὴ φιλεῖν. ἐγκαλέσειε δ᾽ ἄν τις, 
ἐνίοτε γὰρ ὁδ᾽ ἐξὶν ἴσον τὸ τὴν προῦπαρχὴν ἀμείψασθαι, 5 εἰ διὰ τὸ χρήσιμον ἢ τὸ ἡδὺ ἀγαπῶν προσεποιεῖτο διὰ 
ἐπειδὰν ὁ μὲν σπυδαῖον εἰδὼς εὖ ποιήσῃ, τῷ δὲ ἡ ἀντα- τὸ ἤθος" ὅπερ γὼρ ἐν ἀρχὴ εἴπομεν, πλεῖσται διαφοραὶ 
πόδυσις γίγνηται, ὃν οἴεται μοχθηρὸν εἶναι. ἐδὲ γὰρ τῷ γήνενται τοῖς φίλοις, ὅταν μὴ ὁμοίως οἴωνται καὶ ὦσι 
δανείσαντι ἐνίοτε ἀντιδανειστέον" ὁ μὲν γὰρ οἰόμενος κο- φίλοι. ὅταν μὲν ὧν διαψευσθῇ τις καὶ ὑπολάβῃ ΦφιΣ 
μεΐσθαι ἐδάνεισεν ἐπιεικεῖ ὄντι, ὁ ̓  ἐκ ἐλπίζει κομιεῖσθαι σθαι διὰ τὸ ἦθος, μηϑὲν τοῦτον ἐκείνε πράττοντος, ἑαυτὸν 
ταρὰ πονηρῦ. εἴτε τούυν τῇ ἀληθείᾳ, ὕτως ἔχει, ὑκ ἶσον 0 αἰτιῷτ᾽ ἄν" ὅταν δ᾽ ὑπὸ τῆς ἐκεῖσε “«ροσποιήσεως ὠπατηθῇ, 

τὸ ἀξώμα" εἶτ᾽ ἔχει μὲν μὴ ὅτως οἴονται δέ, ἴοι ἂν δύό- δίκαιον ἐγκαλεῖν τῷ ἀπατήσαντι, καὶ μᾶλλον ἣ τοῖς τὸ 
ξαμν ἄτοπα ποιεῖν. ὅπερ ἦν πολλάκις εἴρηται, οἱ περὶ τὰ νόμισμα κιβδηλεύνσιν, ὅσῳ περὶ τιμιώτερον ἡ κακυργία. 
πάθη καὶ τὰς πράζεις λόγοι ὁμοίως ἔχουσι τὸ ὡρισμένον ἐὰν δ᾽ ἀποδέχηται ὡς ἀγαθόν, γύηται δὲ μοχθηρὸς καὶ 
τοῖς περὶ ὦ εἰσιν. ὅτι μὲν ἦν ὁ ταὐτὰ πᾶσιν ἀποδοτέον, δοκῇ, ἄρ᾽ ἔτι φιλητέον; ἢ ἀ δυνατόν, εἶπεν μὴ πᾶν φιλη- 
ἐδ τῷ πατρὶ πάντα, καθάπερ οὐδὲ τῷ Διὸ θύεται, οὐκ 5 τὸν ἀλλὰ τὠγαθόν; ἔτε δὲ φιλητέον πονηρὸν ὅτε δεῖ" φι- 

ἄδιλον" ἐπεὶ δ᾽ ἕτερα γονεῦσι καὶ ἀδελφοῖς καὶ ἑταίροις λοπόνηρον γὰρ ὁ χρὴ εἶναι, ἀδ’ ὁμοῦσθαι φαύλῳ" εἴρηται 
καὶ εὐεργέταις, ἑκάστοις τὰ οἰκεῖα καὶ τὰ ἁρμόττοντα δ᾽ ὅτι τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ φίλον. ἄρ᾽ ἦν εὐθὺς διαλυτέον; 
ἀπενεμητέον. οὕτω δὲ καὶ ποιεῖν φαίνονται" εἰς γάμους ἢ ὁ πᾶσιν, ὠλλὼ τοῖς ἀνιάτοις κατὰ τὴν μοχθηρίαν: ἐπα» 
μὲν γὰρ καλῦσι τὸς συγγενεῖς" τότοις γὰρ κοινὸν τὸ γένος νόρθωσιν δ᾽ ἔχουσι μᾶλλον βοηθητέον εἰς τὸ ἦθος ἢ τὴν 
καὶ αἱ περὶ τῦτο δὴ πράξεις" καὶ εἰς τὰ κήδη δὲ μάλις᾽ Ὁ ὑσίαν, ὅσῳ βέλτιον καὶ τῆς φιλίας οἰκειότερον. δόξειε δ᾽ 

εὦνται δεῖν τὸς συγγενεῖς ὠπαντᾶν διὰ ταὐτό, δόξειε δ᾽ ἂν ὁ διαλυόμενος ἐδὲν ἄτοπον ποιεῖν" ὦ γὰρ τῷ τοιούτῳ 
ἂν τροφῆς μὲν γονεῦσι δεῖν μάλις᾽ ἐπαρκεῖν, ὡς ὀφείλον- φίλος ἦν ἀλλοιωθώτα ἕν ἀδυνατῶν ἀνασῶσαι ἀφίςαται. 
τας, καὶ τοῖς αἰτίοις τοῦ εἶναι κάλλιον ὃν ἢ ἑαυτοῖς εἰς εἰ δ᾽ ὁ μὲν διαμένοι ὁ δ᾽ ἐπιεικέστερος γένοιτο καὶ πολὺ 
τοῦτ᾽ ἐπαρκεῖν. καὶ τιμὴν δὲ γονεῦσι καθάπερ θεοῖς, οὐ διαλλάττοι τῇ ἀρετῇ, ἄρα χρηςέον φίλῳ, ἃ ὑκ ἘΕΥΤΟΙ 
πᾶσαν δέ" ὑδὲ γὰρ τὴν αὐτὴν πατρὶ καὶ μητρί" οὐδ᾽ αὖ χς ἐν μεγάλῃ δὲ διαστάσει μάλιστα δῆλον γίνεται, οἣν ὦ 
τὸ τὸ σοφῦ ἢ τῷ δρατηγῆ, ἀλλὰ τὴν πατρικήν, ὁμοίως ταῖς παιδικαῖς φιλίαις εἰ γὰρ ὁ μὲν ταμίαι τὴν δ)αν- 
ἃ καὶ τὴν μητρικήν. καὶ παντὶ δὲ τῷ πρεσβυτέρῳ τιμὴν νοιαν παῖς ὁ δ᾽ ἀνὴρ εἴη οἷος κράτιςος, πῶς ὧν εἶεν φίλοι 

τὴν καθ᾿ ἡλικίαν, ὑπαναστάσει καὶ κατακλίσει καὶ τοῖς μήτ᾽ ἀρεσκόμενοι τοῖς αὐτοῖς μήτε χαίροντες καὶ λυπύ 
τετοις, πρὸς ἑταίρες δ᾽ αὖ καὶ ἀδιλφὺς παρρησίαν καὶ μενοι; οὐδὲ γὼρ περὶ ἀλλήλυς ταῦθ᾽ ὑπάρξει αὐτοῖς, ἄνευ 
ἑκάντων κοινότητα. καὶ συγγενέσι δὴ καὶ φυλέταις καὶ ἢ) δὲ τούτων οὐκ ἦν φίλους εἶναι" συμβιοῦν γὰρ οὐχ οἷόν 

, πελίτως καὶ τοῖς λοιποῖς ὥπασιν ἀεὶ πειρατέον τὸ οἰκεῖον τε. εἴρηται δὲ περὶ τότων. ἄρ᾽ οὖν ἐθὲν ἀλλοιότερον πρὸς 
ἀπονέμειν, καὶ συγκρῴειν τὰ ἑκάστοις ὑπάρχοντα κατ᾽ αὐτὸν ἑκτέον ἢ εἰ μὴ ἐγεγόνει φίλος μηδέποτε; ἣ δεῖ 
οἰκειότητα, καὶ ἀρετὴν ἢ χρῆσιν. τῶν μὲν ὄν ὁμογενῶν ῥάων μνείαν ἔχειν τῆς γενομένης συνηθείας, καὶ καθάπερ φίλοις 
ἡ κρίσις, τῶν δὲ διαφερόντων ἐργωδιστέρα. ὁ μὴν διά γε μᾶλλον ἢ ὀθνείοις οἰόμεθα δεῖν χαρίζεσθαι, ὅτω καὶ τοῖς 
ἦτο ἀπεςατέον, ἀλλ᾽ ὡς ἀν ἐνδέχηται, ὕτω διοριςέον. 35 γενομένοις ἀπονεμητέον τι διὰ τὴν προγεγεναμένην φιλίαν, 
ὁ Ἔχει δ᾽ ἀπορίαν καὶ περὶ τῇ διαλύεσθαι τὰς φιλίας ὅταν μὴ δὶ ὑπερβολὴν μοχθηρίας ἡ διάλυσις γώηται. 

5. ἐκ ΑὯ4. 1 τὴ τὴν ἑτέρου 275. ῃ! 1. γίτται 05, 1} 10. ἔχηι 'Ρ. ᾿ 11. δόξειν ἘΠ|08, ἢ 417. ἁρμόζοντα 1505, 49. μὲν οτὰ 
ΜῈ, τὸ γίνος κονὸν Οὐ, ἴ 23. δ] ὕντως ὃν 25, οἵα ΚΆ21505. 1} 2λ.. γονεῦσι ογὰ 1... ἢ θεοῖς} καὶ θεοῖς 1.505. 1] 25. δῇ ὃᾺ γονεῦσιν 2 

Μ|ΟΣ, αὶ 26. 3] ἢ τὴν ΚΡ, ἢ 27. τὴν οπι ἈηΟἉ, ἢ δὴ Κ᾿. ἢ" 28. τὴν στὰ 15. Π ὑπαναστάσει ἢ καὶ 'δ. ἢ 29. αὖ οἵα 2". ἢ 80. 
τώτων 2.02, 1 δὲ 275. ἢ) 31. ἐπ ἀὰ Ζ)0). ἢ. 88. ὑδον 5. 

4. μὴ ροδὶ τὸς οἷὰ 3,75. ἢ ἀ . ᾿γκαλέσει Κι ἢ 5. ] ἢ διὰ 25. ἢ 6. ὃ ΧΕΙ. 1 9. ἱκείνν τοῦτον Οδ, Π αὑτὸν Ζ). ἢ 43. πο 
ΚΙ 4Δ, δοκεῖ ἀρετὴ φιλητέον δ, Ἰς ν] 5 272.. } φιλητέον Οὐ. ἢ 15. δὲ] γὰρ 2275. ἢ ὅτε δεῖ φιλσκόνηρον ογχ Κ᾽. ἵ 20. ὅσον Αἴ". ἢ 

81. τῷ! τούτω καὶ ΚΟΙΛΙΆ, ἃ 22. Ὁ] δὲ 1.205, ἢ 23. διαμένει 1.8. ἢ γένιτο ΚΑΆ), ἢ 2λ.. διαλλάττει 1,5. αὶ 26. ταῖς ἐκ παιδιᾶς φιλίαις 

Νε, ἢ διαμένει Ζ8. ΠΠ 80. φίλος Ζ), Π[85. προγεομίτην ΚΟΙΙΙ, ΠΠ 36. ὅτε 1. ἢ μηδὲ Δ). ἢ αὶ τοῖαΒ Ν᾽, 
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ά Τὰ φιλυιὰ δὲ τὰ πρὸς τοὺς φίλυς, καὶ οἷς αἱ φι- νων, καὶ ὅτι ἡ ὑπερβολὴ τῆς φιλίας τῇ πρὸς αὐτὸν ὁμοῦ- 
λίαι ὁρίζονται, ἔοικεν ἐκ τῶν πρὸς ἑαυτὸν ἐληλυθέναι. τις ται. φαίνεται δὲ τὰ εἰρημένα καὶ τοῖς πολλοῖς ὑπάρχει, 
θέασι γὰρ φίλον τὸν βουλόμενον καὶ πράττοντα τὠγαθὰ καίπερ οὖσι φαύλοις. ἄρ᾽ οὖν ἣ ἀρέσκουσιν ἑαυτοῖς καὶ 

ἢ τὼ φαινόμενα ἐκείν ἕνεκα, ἢ τὸν βυλέμενον εἶναι καὶ ὑπολαμβάνεσιν ἐπιεικεῖς εἶναι, ταύτῃ μετέχεσιν αὐτῶν; 

Ὧν τὸν φίλον αὐτῷ χάριν" ὅπερ αἱ μητέρες πρὸς τὼ τέ- 5 ἐκεὶ Ἰῶν γε κομιδῇ φαύλων καὶ ἀνοσινργῶν οὐθενὶ ταῦ 
κυὰ πεπόνθασι, καὶ τῶν φίλων οἱ προσκεκρυκότες. οἷ δὲ ὑπάρχει, ἀλλ᾽ οὐδὲ φαίνεται. σχεδὸν δὲ οὐδὲ τοῖς φαύ- 
τὸν συνδιάγοντα καὶ ταὐτὼ αἱρόμενον, ἢ τὸν συναλγόντα λοις διαφέρονται γὰρ ἑαυτοῖς, καὶ ἑτέρων μὲν ἐτιϑυμῦ- 
καὶ συγχαίροντα τῷ φίλῳ: μάλιστα δὲ καὶ τοῦτο περὶ σιν ἄλλα δὲ βούλονται, οἷον οἱ ἀκρατεῖς" αἱροῦνται γὼ 
τὰς μητέρας συμβαίνει. τούτων δέ τινι καὶ τὴν φιλίαν ὠντὶ τῶν δοκούντων ἑαυτοῖς ἀγαθῶν εἶναι τὰ ἡδέα βλα- 

ὁρίζονται. πρὸς ἑαυτὸν δὲ τότων ἕκαςον τῷ ἐπιεικεῖ ὑπάρ- το βερὰ ὄντα" οἱ δ᾽ αὖ διὰ δειλίαν καὶ ἀργίαν ἀφίστανται 
χει, τοῖς δὲ λοιποῖς, ἢ τοιοῦτοι ὑπολαμβάνουσιν εἶαι. τῷ πράττειν ἃ οἴονται ἑαυτοῖς βέλτιςα εἶναι" οἷς δὲ πολλὰ 
ἔοικε γάρ, καθάπερ εἴρηται, μέτρον ἑκάςῳ ἡ ὠρετὴ καὶ καὶ δεινὰ πέπρακται διὰ τὴν μοχθηρίαν, μισοῦσί τε καὶ 
ὃ σπυδαῖὸς εἶναι. οὗτος γὰρ ὁμογνωμονεῖ ἑαντῷ, καὶ τῶωἁ φεύγουσι τὸ ζῆν καὶ ἀναιροῦσιν ἑαυτούς. ζατοῦσί τε εἰ 
αὐτῶν ὀρέγεται κατὰ πᾶσαν τὴν ψυχήν, καὶ βούλεται μοχθηροὶ μεθ᾽ ὧν συνδιημερεύσουσιν, ἑαυτὰς δὲ φεύγετο" 
δὴ ἑαυτῷ τἀγαθὰ καὶ τὰ φαινόμενα καὶ πράττει (τοῦ 15 ἀναμιμνήσκονται γὰρ πολλῶν καὶ δυσχερῶν, καὶ τοιαῦθ᾽ 
γὰρ ὠγαθοῦ τὠγαθὸν διαπονεῖν) καὶ ἑαυτοῦ ἕνεκα" τοῦ ἕτερα ἐλπίζεσι, καθ᾽ ἑαυτοὺς ὄντες, μεθ᾽ ἑτέρων δ᾽ ὅντε; 

“Παρ διανοητικοῦ χάριν, ὅπερ ἕκαςος εἶναι δοκεῖ. καὶ Τὴν ἐπιλανθάνονται. οὐθέν τε φιλητὸν ἔχοντες οὐδὲν φιλὶ 
δὲ βούλεται ἑαυτὸν καὶ σώζεσθαι, καὶ μάλιςα τοῦτο ᾧ τάσχυσι πρὸς ἑαυτούς. οὐδὲ δὴ συγχαίρυσιν ὑδὲ συναλ- 

Φφρδα: ἀγαθὸν γὰρ τῷ σπουδαίῳ τὸ εἶναι. ἕκαστος δ᾽ Ὑδαιν: οἱ τοιοῦτοι ἑαυτοῖς" ςασιαζει γὰρ αὐτῶν ἡ χὰ 
ἑαυτῷ βύλεται τἀγαθά, γενόμενος δ᾽ ἄλλος οὐδεὶς αἱρεῖ: Ὁ καὶ τὸ μὲν διὰ μοχθηρίαν ἀλγεῖ ἀπεχόμενον τινῶν, τὶ 

ται πάντ᾽ ἔχειν ἐκεῖνο τὸ γενόμενον' ἔχει γὰρ καὶ νῦν ὁ δ᾽ ἥδεται, καὶ τὸ μὲν δεῦρο τὸ δ᾽ ἐκεῖσε ἕλκει ὥσπερ δια- 
θεὸς τἀγαθόν, ἀλλ᾽ ὧν ὅ τι ποτ᾽ ἐς. δόξειε δ᾽ ἂν τὸ νοῦν σπῶντα. εἰ δὲ μὴ οἷόν τε ἅμα λυπεῖσθαι καὶ ἥδισθαι, 
ἕκαςος εἶναι, ἢ μάλιςα. ξυλδιάγεϑι τε ὁ τοιοῦτος ἑαυτῷ ἀλλὰ μετὰ μικρόν γε λυπεῖται ὅτι ἥσθη, καὶ οὐκ ἀν 
βούλεται" ἡδέως γὰρ αὐτὸ "ποιεῖ" τῶν τε γὰρ πεπραγμέ. ἐβούλετο ἡδέα ταῦτα γινέσθαι αὐτῷ" μεταμελείας γὰβ 

νων ἐπιτερπεῖς αἱ μνῆμαι, καὶ τῶν μελλόντων . ἐλπίδες )ς οἱ φαῦλοι γέμουσιν. οὐ δὴ φαίνεται ὁ φαῦλος ἐδὲ τρὶς 
ὠγαϑθαί: αἱ τοιαῦται δ᾽ ἡδεῖαι. καὶ θεωρημάτων δ᾽ εὐπορεῖ ἑαυτὸν φιλικῶς διακεῖσθαι διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν φιλητόν. εἰ 
τῇ διανοίᾳ, συναλγεῖ τε καὶ συνήδεται μάλισθ᾽ ἑαυτῷ" δὴ τὸ ὕτως ἔχειν λίαν ἐςὶν ἄθλιον, φευκτέον τὴν μοχβν 

πάντοτε γάρ ἐστι τὸ αὐτὸ λυπηρόν τε καὶ ἡδύ, καὶ οὐκ ρίαν διατεταμένως καὶ τ ρατίοι ἐπιεικῇ εἶναι" ὕτω γὰ 
ἄλλοτ᾽ ἄλλο" ὠμεταμέλητος γὰρ ὡς εἰπεῖν. τῳ δὴ πρὸς καὶ πρὸς ἑαυτὸν φιλικῶς ἀν ἔχοι καὶ ἑ ἑτέρῳ φίλος γέοπι. 

αὑτὸν μὲν ἕκαστα τούτων. ὑπάρχειν τῷ ἐπιεικεῖ, πρὸς δὲ 30 Ἑ δ᾽ εὔνοια φιλίῳ μὲν ἢ ἔοικεν, ὁ μὴν ἐς γε φιλία 5 
τὸν φίλον ἔχειν ὥσπερ πρὸς ἑαυτόν (ἔστι γὰρ ὁ φίλος γίεται γὼρ εὔνοια καὶ πρὸς ἀγνῶτας καὶ λανθάνεσα, φε 
ἄλλος αὐτός), καὶ ἡ φιλία τούτων εἶναί τι δοκεῖ, καὶ λία δ᾽ οὖ. καὶ πρότερον δὲ ταῦτ᾽ εἴρηται. ἀλλ᾽ οὐδὲ φξ 
φίλοι οἷς ταῦθ᾽ ὑπάρχει. πρὸς αὑτὸν δὲ πότερόν ἐστιν ἃ λησίς ἐςιν᾽ οὐ γὰρ ἔχει διάτασιν οὐδ᾽ ὄρεξιν, τῇ φιλήσει 
οὐκ ἔστι φιλία, ἀφείσθω ἐπὶ τοῦ παρόντος" δόξειε δ᾽ ἂν δὲ ταῦτ᾽ ἀκολευθεῖ, καὶ ἡ μὲν φίλησις μετὰ συνηθείας, ἡ 

ταύτῃ εἶναι φιλία, ἧ ἐςὶ δύο ἢ πλείω ἐκ τῶν εἰρημέ- 35 δ᾽ εὔνοια καὶ ἐκ προσπαίε, οἷον καὶ περὶ τοὺς ὠγωνιςὼν 

2. τὼ σρδε] καὶ πρὸς ΟΣ, [} φῶς πέλας καὶ ὅσαι φιλίαι ΚΡ. ΠΠ 2. αὐτὸν ΚΡ. ἢ 5. τῶν φίλον ΧιΟ:, ἢ 6. οἱ μὴ προσκεχρικέτε 
1. 1. ἢ οτὰ Χϑ. || 9. τινι τὰ κατὰ τὴν 17). ἢ 10. ὑπερέχει 47). 1 12. δέ ,75)0}, ἢ 1. τὴν οπι ΈΝῈ, ἢ τύχην Δ). 1 16. 

διωπονεῖ 'δ. {{ 20. αἱρεῖται οὐδὲς δ. Η 22. ἀλλ᾽ οἷον ὁπότ᾽ ΚΡ, 1] 23. ἢ οτὰ ΚΡ 115, }} 24. αὐτῶ οοὐὺ 1.205, ἢ 25. μηῖαι ΚΙΜΝΙ 
28. πώντη Οδ. Ἰ 29. ἄλλω ΑΨ", ἀμετάβλητος 21'. {{30. μὲν αἀά 272. ΠΠ 31. παρ οπχ 1). ἢ αὐτὸν ΑΈΔ{5. ἢ 32. αὐτός οαι Ο".} 
καὶ δηΐα ἡ οὔὗλ Αδ. ἢ! 34. ἄν τισιν αὔτη 2,75. ἢ 35. εἶναι ἡ φιλία 1,0, ἢ ἢ οὐκ ἔςι Μὴ Π ἰκ] ἢ ἴκ ᾽ν. 

8. ἧ τ᾽ ἀρέσκουσιν ΨΑδ. [ΠΟ 17. διαφέρουσι 75. 1} 11. οἴονται καλὰ ἑαντοῖς μάλιςα εἶναι 215. ἢ 12. διὰ] καὶ διὰ Ἀ5275.. 1} μισοῦνται 
καὶ φεύγουσι ΚΡ, μισοῦνται φεύγουσι ΜΠ} 5. 1 14. συτημερεύσουσιν ΑὉ. 1 15. ἕτερα τοιαῦτα ἐλκίζνσι 1.505, τοιαῦθ᾽ ὑπερελείζυσι ἈΠΠ:) 

4Ἴ. οὐδὲ 1.5. 1} 19. ἑαυτοῖς οἱ τοιοῦτοι 1,305. 1] 20. τότε 1,30, οτὰ ΚΡ. 1 μὲν οπλ ΚΑ, ἢ ἀπιχόμεος 1... 1} τοτὲ 1.204, 1 42. οἷα» 

ται ΠΠ͵Ὶ, : 24. ταῦτα ἡδέα 1.5, τῷ ἡδέα, ταῦτα 7". ἢ μεταμελείας -- 26. ἑαντὸν οἵὰ 15. ἴ 36. αὐτὸν 5. 1] 29. καὶ απ! ἜΜ σῇ 

ΚΙΜ, ἢ 30. φιλίᾳ] φιλικῶ Αι, || 32. τοιαῦτ᾽ Ψ4275.. 1} 35. τροπαΐν {Μ, 
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. Ἴ 

ἀι φᾷς. μ᾽ 

ἨΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΩΝ 1. 

συμβαίνει" εὖνοι γὼρ αὐτοῖς γίνονται καὶ συνθέλεσιν, συμ- 
τράζαιεν δ᾽ ἂν οὐθέν" ὅπερ γὼρ εἴπομεν, προσπαίως εὖνοι 
γόονται καὶ ἐπιπολαίως ςέργοσιν. ἔοικε δὴ ὠρχὴ φιλίας 
εἶναι, ὥσπερ τοῦ ἐρᾶν ἡ διὰ τῆς ὄψεως ἡδονή" μὴ γὰρ 

προησθεὶς τῇ ἰδέᾳ οὐθεὶς ἐρᾷ, ὁ δὲ χαίρων τῷ εἴδει οὐθὲν 
μᾶλλον ἐρᾷ, ἀλλ᾽ ὅταν καὶ ὠπόντα ποθὴ καὶ τῆς παρε- 
σίας ἐπιθυμῇ. οὕτω δὴ καὶ φίλους οὐχ οἷόν τ᾽ εἐναι μὴ 

εὖνες γενομένας, οἱ δ᾽ εὖνοι οὐθὲν μᾶλλον φιλοῦσιν" βού- 
λένται γὰρ᾽ μόνον τἀγαθὰ οἷς εἰσὶν εὖνοι, συμπράξαιεν δ᾽ 

ἐὰν 11) δε " 

5 ἐν τοῖς ἐπιεικέσιν". 

δος τὺ, 
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καὶ οἱ ἐπιεικεῖς τοὺς ἀρίςες ἄρχειν" οὕτω γὰρ πᾶσι γί 
νεται οὗ ἐφίενται. πολιτικὴ δὲ φιλία φαίνεται ἡὶ ὁμό- 
νοια, καθάπερ καὶ λέγεται" περὶ τὰ σνμφέροντα γάρ ἐς! 
καὶ τὼ εἰς τὸν βίον ἀνήκοντα. ἔς δ᾽ ἡ τοιαύτη ὁμόνοια 

οὗτοι γὰρ καὶ ἑαυτοῖς ὁμονοοῦσι καὶ 
ἀλλήλοις, ἐπὶ τῶν αὐτῶν ὄντες ὡς εἰπεῖν τῶν τοιούτων 

γὰρ μένει τὰ βυλήματα καὶ οὐ μεταρρεῖ ὥσπερ εὔριπος, 
βούλονταί τε τὰ δίκαια καὶ τὰ συμφέροντα, τούτων δὲ 
καὶ κοινῇ ἐφίενται, τοὺς δὲ φαύλες οὐχ. οἷόν τε ὁμονοεῖν 

ἂν ἐῤώ, ἀδ᾽ ὀχλοιθεὴν ὑπὲρ αὐτῶν. διὸ μεταφέρων φαΐ ι0 πλὴν ἐπὶ μοιρόν, καθώπερ καὶ φίλους εἶναι, πλεονεξίας 
τις ὧν αὐτὴν ἀργὴν εἶναι φιλίαν, χρονιζομένην δὲ καὶ εἰς 
συνήθειαν ὠφικνουμώην γίνεσθαι φιλίαν, οὐ τὴν διὰ τὸ 
χρήσιμον οὐδὲ τὴν διὼ τὸ ἡδύ" ὑδὲ γὼρ εὔνοια ἐπὶ τού- 
τοῖς γίνεται. ὁ μὲν γὼρ εὐεργετηθεὶς ἀνθ᾽ ὧν πέπονθεν 

ἐφιεμένους ἐν τοῖς; ὠφελίμοις, ἐν δὲ τοῖς πόνοις καὶ ταῖς 
λειτεργίαις ἐλλείποντας" ἑαυτῷ δ᾽ ἕκαςος βυλόμενος ταῦτα 
τὸν πέλας ἐζετάζει καὶ κωλύει" μὴ γὰρ τηρόντων τὸ κοι» 
νὸν ἀπόλλυται. συμβαίνει ὃν αὐτοῖς ςασιάζειν, ἀλλήλες 

ἀπονέμει τὴν εὔνοιαν, τὰ δίκαια δρῶν' ὁ δὲ βουλόμενός ις μὲν ἐπαναγκάζοντας, αὐτὸς δὲ μὴ βνλομώνς τὰ δίκαια 
το εὐπραγεῖν, ἐλπίδα ἔχων εὐπορίας δὶ᾿ ἐκείνε, οὐκ ἔοικ᾽ 
εὗνους ἐκείνῳ εἶναι, ἀλλὰ μᾶλλον ἑαυτῷ, καθάπερ οὐδὲ 
φίλας, εἰ θεραπεύει αὐτὸν διά τινα χρῆσιν. ὅλως δ᾽ ἡ 

εὔνοια δὲ ἀρετὴν καὶ ἐπιείκειάν τινα γίνεται, ὅταν τῳ φανῇ 

ποιεῖν. 

Οἱ δ᾽ εὐεργέται τοὺς εὐεργετηθώτας δυκοῦσι μᾶλλον 
-»..Ὰ ε ᾿ ΄ ᾿ ΄ - ΝΣ 

φιλεῖν ἢ οἱ εὖ παθόντες τοὺς δράσαντας, καὶ ὡς παρὰ 
λόγον γινόμενον ἐπιζητεῖται. τοῖς μὲν οὖν πλείς οις φαΐ. 

καλός τις ἢ ἀνδρεῖος ἢ τι τοιοῦτον, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν νεται, ὅτι οἱ μὲν ὀφείλυσι τοῖς δὲ ὀφείλεται" καθάπερ ἦν 
ὀγωνιςῶν εἴπομεν. 

Φιλικὸν δὲ καὶ ἡ ὁμόνοια, πδοία διόπερ ὑκ ἔςιν 
ἡμοδυζία" τῦτο μὲν γὰρ καὶ ὠγνοῦσιν ἀλλήλυς ὑπάρξειεν 
ἄν. οὐδὲ τοὺς περὶ ὁτιοῦν ὁμογνωμονοῦντας ὁμονοεῖν φα- 

ἐπὶ τῶν δανείων οἱ μὲν ὀφείλοντες βόλονται μὴ εἶναι οἷς 

ὀφείλουσιν, οἱ δὲ δανείσαντες καὶ ἐπιμέλονται τῆς τῶν 
᾿ ΄, 7 “ ᾿ νον ΄, ΄ 
ὀφειλόντων σωτηρίας, οὕτω καὶ τοὺς εὐεργετήσαντας βύ- 
λεσθαι εἶναι τοὺς παθόντας ὡς κομιεμένες τὰς χάριτας, 

σά, οἷον τοὺς περὶ τῶν οὐρανίων (οὐ γὰρ φιλικὸν τὸ περὶ 25 τοῖς δ᾽ οὐκ εἶναι ἐπιμελὲς τὸ ἀνταποδοῦναι. ᾿Επίχαρμος 
τωτων ὁμονοεῖν), ἀλλὼ τὰς πόλεις ὁμονοεῖν φασίν, ὅταν 

ταὶ τῶν συμφερόντων ὁμογνωμονῶσι καὶ ταὐτὰ προαι- 
Ἂν ΄, Ν “ δ Ν ρῶνται καὶ πράττωσι τὰ κοινῇ δόξαντα. περὶ τὰ πρακτὰ 
λ -“ ,ὔ ν» ν» δὴ ὁμονοῦσιν, καὶ τούτων περὶ τὼ ἐν μεγέθει καὶ τὰ ἐνδὲ- 

μὲν οὖν τάχ᾽ ἀν φαίη ταῦτα λέγειν αὐτοὺς "ἐκ πονηροῦ 
θεωμένες, ἔοικε δ᾽ ἀνθρωπικῷ" ἀμνήμονες γὰρ οἱ πολλοί, 
καὶ μᾶλλον εὖ πάσχειν ἃ ποιεῖν ἐφίενται. δόξειε δ᾽ ἂν 
φυσικώτερον εἶναι τὸ αἴτιον, καὶ οὐχ ὅμοιον τῷ περὶ τὸὺς 

χόμενα ἀμφοῖν ὑπάρχειν ἢ πᾶσιν, οἷον αἱ πόλεις, ὅταν 30 δανείσαντας" οὐ γάρ ἐςι φίλησις περὶ ἐκείνος, ἀλλὰ τοῦ 

τᾶει δυκῇ τὰς ἀρχὰς αἱρετὼς εἶναι, ἢ συμμαχεῖν Λακε- 
δωιμονίοις, ἢ ἄρχειν Πιττακόν, ὅτε καὶ αὐτὸς ἤθελεν. ὅταν 

δ᾽ ἑκώτερος ἑαυτὸν βύληται, ὥσπερ οἱ ἐν ταῖς Φοινίσσαις, 
᾽ ΄ ὋΣ» δοὲε “ Ν »ν ες Ἅ 2 

φασιίζεσιν" οὐ γάρ ἐσθ᾽ ὁμονοεῖν τὸ αὐτὸ ἑκάτερον ἐννοεῖν 

σώζεσθαι βόλησις τὴς κομιδῆς ἕνεκα οἱ δ᾽ εὖ πεποιηκότες 
α΄ Ἂ ᾽ “- ΄ Ἀ φΦ φιλοῦσι καὶ ὠγαπῶσι τοὺς πεπονθότας, κάν μηθὲν ὦσι 

χρήσιμοι μηδ᾽ εἷς ὕστερον γώοιντ᾽ ἄν. ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν 
τεχνιτῶν συμβέβηκεν" πᾶς γὼρ τὸ οἰκεῖον ἔργον ὠγαπᾷ 

ὁδήποτε, ἀλλὰ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ, οἷον ὅταν καὶ ὁ δῆμος 35 μᾶλλον ἢ ἀγαπηθείη ὧν ὑπὸ τοῦ ἔργε ἐμψύχε γενομίνν. 

4. συνελθῶσιν ΧΡ, Π συμπράξειαν 1.5. 1} 2. οὐδὲ ἕν Οὐ. ἢ τροπαίως ΜΡ. 1] 5. εἰδίαι ΚΟ. 1} 1. ἐκιθυμεῖ ΧΡΟ". ἢ 9. εὔνοοι ΑἹ, ἢ 
10. ἀθὶν ἂν 2}. [{ὐδ᾽ ὧν ὀχληϑεῖν ΟὉ. 11 12. ἀγομένην 1.8, συνηγομένην Οὐ. ἢ 16. εὖ πράττειν 1.5, 1 εὐπορίας ἰλπίδα ἔχων 250, ἢ 41. 

ἱκενν εὔνους Οδ, 1] 18. ἡ οαχ Ψ4175. ἢ 19. γύεται τῶ φανῆναι 41). ἢ 20. τῶ ἀγῶνι 2. 1} 24. τοὺς] γὼρ 175, 11 ὁτιοῦν 2503. ἢ 26. 

τοὺς πολλοὺς 75, ἢ 27. καὶ το 29. ὁμονοῦσι οἵα 275. 1 28. κοινὰ Ὁ. 1 29. τὰ ροβὶ καὶ δὐἀὰ 2505, ᾿ἱ 32, ἔθελεν ΚΑ, ἡ 33. ἱκά- 
τερος καὶ ἑαυτὸν ΑΓ. Π 34. αὐτῶι ΚΑΖΜλ. 11 εὐνοεῖν ΑΖ. 11 35. ἐν εἰ αὐτῷ οτλ Ο, 

2. οὖ πάντες ἰφίνται 73. οὗ ἐφίεται -- φαίνεται τλῦγρο Οὐ: ἴρθθ οπι. ΠΠ ἀ. πρὸς Ν᾽. ἢ ἥκοντα ΜΠ, εἰκότα Αὐ, Π 5. καὶ ροαὶ 
ἂρ οἵυ 275. ἢ 1. μέρει τὰ βυλεύματα 475. 1} 9. καὶ οτὰ 2275. 1] κοινωνίας Οὐ, ἢ 14. πόνοις] δαπανηροῖς 75. Π13. πληρόντων 475. ἢ 
4Λ. ἄλλνς 271..} 418. οἱ οα ΚΑΙΜ. ᾿ 21. ὀφείλοντες οὐ βώλονται εἶναι 315. 1 22. οἱ δανείσαντες δὲ καὶ ἐπιμελοῦνται ΚΑΜΈ. ἡ 28. οὕτω 

δρ καὶ 71, }} 26. μὲν οτὰ 225. }} τοὺς 175.}} 29. οὐδ᾽ ΚΙΙΜ), ᾿ 30. δανειςάς 1.3. 1] 82. πεποιθότας) εὖ πεπονθότας ΝΡ, εὐεργετηθῶτας 

104," 33. μηδ᾽ κἂν μηδ᾽ 475. ΠΠ γένοιτ᾽ 1.514. 

᾿ ΒΡΡ 
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μάλιςα δ᾽ ἴσως τῦτο περὶ τοὺς ποιητὼς συμβαίνει" ὑπερα- φωνεῖ, οὐκ ἀλόγως. φασὶ γὰρ δεῖν φιλεῖν μάλιστα τὸν 
γαπῶσι γὰρ οὗτοι τὰ οἰκεῖα, ποιήματα, στέργοντες ὥσπερ μάλιςα φίλον, φίλος δὲ μάλιςα ὁ βυλόμενος ᾧ βώκται 
τόινα. τοιούτῳ δὴ ἔοικε καὶ τὸ τῶν εὐεργετῶν" τὸ γὰρ εὖ τὠγαθὰ ἐκείνου ἕνεκα, καὶ εἰ μηϑεὶς εἴσεται. ταῦτα δ᾽ 
πεχονθὸς ἔργον ἐστὶν αὐτῶν" τοῦτο δὴ ἀγαπῶσι μᾶλλον ἢ ὑπάρχει μάλις᾽ αὐτῷ πρὸς αὐτόν, καὶ τὼ λοιπὰ δὴ πάν 
τὸ ἔργον τὸν ποιήσαντα. τούτε δ᾽ αἴτιον ὅτι τὸ εἶναι πῶσιν 5 οἷς ὁ φίλος ὁρίζεται" εἴρηται γὰρ ὅτι ὠπ᾿ αὐτοῦ πάντα τὰ 
αἱρετὸν καὶ φιλητόν, ἐσμὲν δ᾽ ἐνεργείᾳ" τῷ Ὧῶν γὰρ καὶ φιλικὰ καὶ πρὸς τοὺς ἄλλες διήκει. καὶ αἱ παροιμίαι δὲ 
πράττειν. ἐνεργείᾳ δὴ ὁ ποιήσας τὸ ἔργον ἔς! πως" ςέργει πᾶσαι ὁμογνωμονοῦσιν, οἷον τὸ “μέα ψυχή" καὶ " κοινὰ 
δὰ τὸ ἔργον, διότι καὶ τὸ εἶναι. τοῦτο δὲ φυσικόν" ὃ γάρ τὰ φίλων" καὶ “ἰσότης φιλότηφ᾽ καὶ “γόνυ κνήμης ἔγγων ἢ 
ἐςι δυνάμει, τοῦτο ἐνέργείᾳ τὸ ἔργον μηνύει. ἅμα δὲ καὶ πάντα γὰρ ταῦτα πρὸς αὐτὸν μάλισθ᾽ ὑπάρχει" μάζα 
τῷ μὲν εὐεργέτῃ καλὸν τὸ κατὰ τὴν πρᾶξιν, ὥςε χαίρειν το γὰρ φίλος αὐτῷ, καὶ φιλητέον δὴ μάλισθ᾽ ἑαυτόν. ὦτε- 
ἐν ᾧ τοῦτο, τῷ δὲ παθόντι οὐδὲν καλὸν ἐν τῷ δράσαντι, ρεῖται δ᾽ εἰκότως ποτέροις χρεὼν ἕπεσθαι, ἀμφοῖν ἐχότιυ 
ἀλλ᾽ εἴπερ, συμφέρον" τοῦτο δ᾽ ἧττον ἡδὺ καὶ φιλητόν. τὸ πιςόν. ἴσως οὖν τὰς τοιούτυς δεῖ τῶν λόγων διαιρεῖν καὶ 
ἡδεῖα δ᾽ ἐςὶ τοῦ μὲν παρόντος ἡ ἐνέργεια, τῷ δὲ μέλλοντος διορίζειν ἐφ᾽ ὅσον ἑκάτεροι καὶ πῇ ὠληθεύουσιν. εἰ δὴ λέν 

ἡ ἐλπίς, τοῦ δὲ γεγενημένε ἡ μνήμη. ἥδιςον δὲ τὸ κατὰ βοιμεν τὸ φίλαυτον πῶς ἑκάτεροι λέγυσιν, τάχ᾽ ἄν γόοιο 
τὴν ἐνέργειαν, καὶ φιλητὸν ὁμοίως. τῷ μὲν οὖν πεποιηκότι 15 δῆλον. οἱ μὲν ὅν εἰς ὄνειδος ἄγοντες αὐτὸ φιλαύτες καλῖσι 
μώει τὸ ἔργον (τὸ καλὸν γὰρ πολυχρόνιον), τῷ δὲ παθόντι 
τὸ χρήσιμον παροίχεται. ἥ τε μνήμη τῶν μὲν καλῶν ἡδεῖα, 
τῶν δὲ χρησίμων ὁ πάνυ ἧττον" ἡ προσδοκία δ᾽ ἀνάκα- 
λιν ἔχειν ἔοικεν. καὶ καὶ μὲν φίλησις ποιήσει ἔοικεν, τὸ φι- 

τὺς ἑαυτοῖς ἀπονέμοντας τὸ πλεῖον ἐν χρήμασι καὶ τιμαὶ 
καὶ ἡδοναῖς ταῖς σωματικαῖς" τούτων γὰρ οἱ πολλοὶ ἐρξς 
γονται, καὶ ἐσπυδάκασι περὶ αὐτὰ ὡς ἄριςια ὄντα, διὸ καὶ 
περιμάχητα ἐςιν. οἱ δὴ περὶ ταῦτα πλεονέκται χαρίζονται 

λεῖσθαι δὲ τῷ πάσχειν. τοῖς ὑπερέχουσι δὴ περὶ τὴν πρῶ- Ὁ ταῖς ἐπιθυμίαις καὶ ὅλως τοῖς πάθεσι καὶ τῷ ἀλόγῳ τίς 
ξζιν ἕπεται τὸ φιλεῖν καὶ τὰ φιλικά. ἔτι δὲ τὰ ἐπιπό- ψυχῆς. τοιοῦτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ πολλοί: διὸ καὶ ἡ προσηγερία 
νως γενόμενα πάντες μᾶλλον ςέργισιν, οἷον καὶ τὰ χρή- γεγένηται ὠπὸ τοῦ πολλοῦ φαύλε ὄντος, δικαίως δὴ τοὺ 
ματα οἱ κτησάμενοι τῶν παραλαβόντων" δοκεῖ δὴ τὸ μὲν οὕτω φιλαύτοις ὀνειδίζεται. ὅτι δὲ τοὺς τὼ τοιαῦθ᾽ αὐτεῖς 
εὖ πάσχειν ἄπονον εἶναι, τὸ δ᾽ εὖ ποιεῖν ἐργῶδες. διὰ ταῦτα ἀπονέμοντας εἰώθασι λέγειν οἱ πολλοὶ φιλαύτους, οὐκ ἄ» 

δὲ καὶ αἱ μητέρες φιλοτεκνότεραι" ἐπιπονωτέρα γὼρ ἡ γέν- 25 λον᾽ εἰ γάρ τις ἀεὶ σπουδάζοι τὰ δίκαια πράττειν αὐτὸς 
νησις, καὶ μᾶλλον ἴσασιν ὅτι αὐτῶν. δόξειε δ᾽ ἂν τῦτο καὶ 

τοῖς εὐεργέταις οἰκεῖον εἶναι. 
8 ᾿Απορεῖται δὲ καὶ πότερον δεῖ φιλεῖν ἑαυτὸν μάλιςα 
ἢ ἄλλον τινά" ἐπιτιμῶσι γὰρ τοῖς ἑαυτοὺς μάλιστα ἀγα- 

-“ » . μάλιςα πάντων ἢ τὰ σώφρονα ἢ ὁποιαῦν ἄλλα τῶν κατὸ 
ν, » 4 ΄ ᾽ Ν ν ε “ ων ὦ τὰς ἀρετάς, καὶ ὅλως ἀεὶ τὸ καλὸν ἑαυτῷ περιποιοῖτο, ἐμὸν 

ἐρεῖ τοῦτον φίλαυτον οὐδὲ ψέξει. δόξειε δ᾽ ὧν ὁ τοιῦτις 
μᾶλλον εἶναι φίλαυτος" ἀπονέμει γὴν ἑαντῷ τὰ κάλλιξε 

πῶσι, καὶ ὡς ἐν αἰσχρῷ φιλαύτους ἀποκαλοῦσι, δυκεῖ τε 30 καὶ μάλις᾽ ἀγαθά, καὶ χαρίζεται ἑαυτοῦ τῷ κυραυτάτῳ, 
ὁ μὲν φαῦλος ἑαυτοῦ χαριν κάντα πράττειν, καὶ ὅσῳ ἂν 
μοχθηρότερος ἢ, τοσούτῳ μᾶλλον" ἐγκαλοῦσι δὴ αὐτῷ ὅτι 
οὐθὲν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ πράττει" ὁ δ᾽ ἐπιεικὴς διὰ τὸ καλόν, καὶ 

ἃ -“. 
ὅσῳ ἂν βελτίων ἥ, μᾶλλον διὰ τὸ καλόν, καὶ φίλε ἕνεκα" 

καὶ πάντα τούτῳ πείθεται" ὥσπερ δὲ καὶ πόλις τὸ κυμ 
τατον μάλις᾽ εἶναι δυκεῖ καὶ πᾶν ἄλλο σύςημα, ὕτω καὶ 

ἄνθρωπος" καὶ φίλαυτος δὴ μάλιςα ὁ τοῦτο ἀγαπῶν 
τούτῳ χαριζόμενος. καὶ ἐγκρατὴς δὲ καὶ ἀκρατὴς λέγεται 

τὸ δ᾽ αὐτὸ παρήησιν. τοῖς λόγοις δὲ τούτοις τὰ ἔργα δια- 35 τῷ κρατεῖν τὸν νοῦν ἢ μή, ὡς τούτε ἑκάς ὄντος" καὶ τε 

4. περὶ τοὺς ποιητὰς τῶτο 2205. 1}} 3. δὲ 27). } 1. δ᾽ Ζη05. "ἢ 1ζ. γεομένι͵ 375. ΠΠ 415. οὖν οπι 1}. 1 16. γὰρ καλὸν 1.1 
48. ἢ -- 19. ἔχειν ἔοικεν ὁπ 37). ἢ 19. ἔχειν οα 2505. 1 20. ὑπάρχυσι Ν᾿», Π δὲ 475. 11 τὴν οτὰ 250}. 21. τὸ] καὶ δὴ τὸ Ψ 
Ο1. τὸ φιλεῖν οτα ΚΡ. ΠΠ 22. γνόμινα πάντες μᾶλλον 75, μὲν μᾶλλον πάντες γενόμενα Ὁ. { 23. δὲ 275,1} εὖ μὲν ΚΑΙ), 1 35. 
οπὶ ΜΉ). ἢ ἐπιπονώτερον ΜΡ. 11 γένεσις Αὁ, Π 27. εἶναι ογὰ 1. 1} 28. ἀπορεῖ Ἀ75, 1 καὶ οπι 2.5. 1} 30. δὲ 27:05, ἢ 32. ὃ κα 

7... 1} ὅτι} οἷον ὅτι ΨΚ. ἢ 34. βέλτιον ΨΚ. ᾿ μᾶλλον οπὶ 1,75. 
2. ἢ) ἢ ὦ ΚΙ, ὦ μάλιστα 1". 1] ἀ. αὐτῷ μάλιςα 2205, 1 Ἴ. τὸ κοινὰ τὰ φίλων καὶ μία ψυχή 1502. 11 9. μάλιστ᾽ ὼ 

ὑπάρχοι ΚΡΑ75. ΟΠ 11. χρεὼν δὴὲ ἕπεσθαι 1.,.)05. 1] ἔχδντων 1.8, σχόντοιν Μὴ. 15. ἵν οα Κ4775. ἢ 19. περὶ χρήματά ἍΜ} 

δὲ 125. 1 22. πηλοῦ ΜΝ. {Π 23. τοὺς τοῖς ΚΡ. 1 25. σπουδάζει 1.702. } 27. αὑτῷ 1505, ἢ 29. εἶναι μᾶλλι 2.} 
ὰρ 18. ἢ 31. δὲ καὶ] γὰρ 275, 1 38. καὶ αῃΐς φίλαυτος οπὶ 175. Π 34. λέγεται οἵα 475, ἢ 35. τοῦτο ΚΟΜΗΝΈΟΙ, τε 

πραημένα ΑΜ, 
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τραγέναι δοκῦσιν αὐτοὶ καὶ ἑκυσίως τὰ μετὰ λόγε μάλιςα. μων. οὕτω μὲν οὖν φίλαντον εἶναι δεῖ, καθάπερ εἴρηται" 
ὅτι μὲν οὖν τοῦθ᾽ ἕκαςός ἐςιν ἢ μάλιςα, οὐκ ἄδηλον, καὶ ὡς δ᾽ οἱ πολλοί, οὐ χρή. 

ὅτι ὁ ἐπιμικὴς μάλιςα, τῦτ᾽ ἀγαπᾷ. διὸ φίλαυτος μάλις᾽ ᾿Αμφισβητεῖται δὲ καὶ περὶ τὸν εὐδαίμονα, εἰ δεήσε- 9 
ἂν η, καθ᾽ ἕτερον εἶδος τοῦ ὀνειδιζομένου, καὶ διαφέρων ται φίλων ἢ μή. οὐθὲν γάρ φασι δεῖν φίλων τοῖς μακα- 
τοσοῦτον ὅσον τὸ κατὰ λόγον ζῆν τῇ κατὰ πάθος, καὶ ὑρέ- 5 ρίοις καὶ αὐτάρκεσιν" ὑπάρχειν γὰρ αὐτοῖς τἀγαθά" αὐτάρ- 
γισθαι τοῦ καλοῦ ἢ τοῦ δυκοῦντος συμφέρειν. τοὺς μὲν ἦν κεὶς οὖν ὄντας οὐδενὸς προσδεῖσθαι, τὸν δὲ φίλον, ἕτερον 
«εὶ τὰς καλὰς πράξεις διαφερόντως σπυδάζοντας πάντες αὐτὸν ὄντα, πορίζειν ἃ δι᾽ αὐτοῦ ἀδυνατεῖ" ὅθεν τὸ “ὅταν 
ἀποδέχονται καὶ ἐπαινῶσιν" πάντων δὲ ὡμιλλωμώων πρὸς ὁ δαίμων εὖ διδῷ, τί δεῖ φίλων; ἔοικε δ᾽ ἀτόπῳ τὸ πάντ᾽ 
τὸ καλὸν καὶ διατεινομέψων τὰ κάλλις α. πράττειν κοινῇ τ ἀπονέμοντας τἀγαθὰ τῷ εὐδαίμονι φίλες μὴ ἀποδιδόναι, ὃ 
ἂν πάντ᾽ εἴη τὰ δέοντα καὶ ἰδίᾳ ἑκάστῳ τὼ μέγιστα τῶν 10 δυκεῖ τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν μέγιςον εἶναι. εἴ τε φίλε μᾶλλόν 
ἀγαθῶν, εἴπερ ἡ ἀρετὴ τοιοῦτόν ἐςιν. ὥςε τὸν μὲν ἀγαθὸν ἐς! τὸ εὖ ποιεῖν ἢ πάσχειν, καὶ ἐςὶ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς 

δεῖ φίλαυτον εἶναι" καὶ γὰρ αὐτὸς ὀνήσεται τὰ καλὰ πρώτ- ἀρετῆς τὸ εὐεργετεῖν, κάλλιον δ᾽ εὖ ποιεῖν φίλους ὀθνείων, 
τῶν καὶ τοὺς ἄλλους ὠφελήσει" τὸν δὲ μοχθηρὸν οὐ δεῖ" τῶν εὖ πεισομένων δεήσεται ὁ σπυδαῖος. διὸ καὶ ἐπιζατεῖ- 

βλάψει γὰρ καὶ ἑαυτὸν καὶ τοὺς πέλας, φαύλοις πάθεσιν ταῖ πότερον ἐν εὐτυχίαις μᾶλλον δεῖ φίλων ἢ ἐν ἀτυχίαις, 
ἑπόμενος, τῷ μοχθηρῷ μὲν οὖν διαφωνεῖ ἃ δεῖ πράττειν 15 ὡς καὶ τὸ ἀτυχοῦντος δεομένε τῶν εὐεργετησόντων καὶ τῶν 
καὶ ἃ πράττει" ὁ δ᾽ ἐπιερος, ἃ δεῖ, ταῦτα καὶ πράττει" εὐτυχούντων οὺς εὖ ποιήσυσιν. ἅτοπον δ᾽ ἴσως καὶ τὸ μο- 
τῶς γὰρ νοῦς αἱρεῖται τὸ βέλτιστον ἑαυτῷ, ὁ δ᾽ ἐπιεικὴς νώτην ποιεῖν τὸν μακάριον" οὐθεὶς γὰρ ἕλοιτ᾽ ὧν καθ᾽ αὐτὸν 
πειθαρχεῖ τῷ νῷ. ἀληθὲς δὲ περὶ τοῦ σπυδαΐν καὶ τὸ τῶν τὰ πάντ᾽ ἔχειν ἀγαθά" πολιτικὸν γὰρ ὁ ἄνθρωπος καὶ συ- 
φίλων ἕνεκα πολλὰ πράττειν καὶ τῆς πατρίδος, κῶν δᾳή ὯὩῶν πεφυκός. καὶ τῷ εὐδαίμονι δὴ τῦθ᾽ ὑπάρχει" τὰ γὰρ 
ὑπεραποθνήσκειν᾽ προήσεται γὰρ καὶ χρήματα καὶ τιμὰς Ὁ τῇ φύσει ἀγαθὰ ἔχει. δῆλον δ᾽ ὡς μετὰ φίλων καὶ ἐπιει- 
καὶ ὅλως τὰ περιμάχητα, ἀγαθά, περιποιούμενος ἑαυτῷ τὸ κῶν κρεῖττον ἃ μετ᾽ ὀθνείων καὶ τῶν τυχόντων συνημερεύειν" 
καλόν" ὀλίγον γὰρ χρόνον ἡσθῆναι σφόδρα μᾶλλον ἔλοιτ᾽ δεῖ ἄρα τῷ εὐδαίμονι φίλων. τί ἦν λέγυσιν οἱ πρῶτοι, καὶ 
ὧν ἢ πολὺν ἠρέμα, καὶ βιῶσαι καλῶς ἐνιαυτὸν ἢ πόλλ᾽ ἔτη πῇ ἀληθεύσσιν; ἢ ὅτι οἱ πολλοὶ φίλης οἶονται τοὺς χρησί- 
τυχόντως, καὶ μίαν πρᾶξιν καλὴν καὶ μεγάλην ἢ πολλὰς μὲς εἶναι; τῶν τοιούτων μὲν ἦν οὐθὲν δεήσεται ὁ μακάριος, 
καὶ μικραῖς. τοῖς δ᾽ ὑπεραποθνήσκεσι τοῦτ᾽ ἴσως συμβαίνει" 25 ἐπειδὴ τἀγᾳθὰ ὑπάρχει αὐτῷ. οὐδὲ δὴ τῶν διὰ τὸ ἡδύ, 
αἱροῦνται δὴ μέγα καλὸν ἑαυτοῖς. καὶ χρήματα προοῖντ᾽ ἢ ἐπὶ μικρόν" ἡδὺς γὼρ ὁ βίος ὧν οὐθὲν δεῖται ἐπεισάκτου 
ἂν ἐφ᾽ ᾧ πλείονα λήψονται οἱ φίλοι" γίγνεται γὰρ τῷ ἡδονῆς. ὦ δεόμενος δὲ τῶν τοιούτων ᾧίλων οὐ δοκεῖ δεῖσθαι 
μὲν φίλῳ χρήματα, αὐτῷ δὶ τὸ καλόν" τὸ δὴ μεῖζον φίλων. τὸ δ᾽ οὐκ ἔςιν ἴσως ἀληθές" ἐν ἀρχῇ γὼρ εἴρηται 
ἀγαθὸν ἑαυτῷ ὠπονέμει. καὶ περὶ τιμὼς δὲ καὶ ἀρχὰς ὁ ὅτι ἡ εὐδαιμονία ἐνέργειά τίς ἐςιν, ἡ δ᾽ ἐνέργεια δῆλον ὅτι 
αὐτὸς τρόπος" πάντα γὰρ τῷ φίλῳ ταῦτα προήσεται" κα- 30 γίνεται καὶ ἐχ ὑπάρχει ὥσπερ κτῆμά τι. εἰ δὲ τὸ εὐδαι- 
λὸν γὰρ αὐτῷ τοῦτο καὶ ἐπαινετόν. εἰκότως δὴ δοκεῖ σπο- μονεῖν ἐςὶν ἐν τῷ Ὧν καὶ ἐνεργεῖν, τοῦ δ᾽ ὠγαθοῦ ἡ ἐνέρ- 
δαὼς εἶναι, ἀντὶ παντων αἱρούμενος τὸ καλόν. ἐνδέχεται γεια σπουδαία καὶ ἡδεῖα καθ᾽ αὐτήν, καθάπερ ἐν ἀρχῇ 
ἂ καὶ πράξεις τῷ φίλῳ προΐεσθαι, καὶ εἶναι κάλλιον τοῦ εἴρηται, ἔςι δὲ καὶ τὸ οἰκεῖον τῶν ἡδέων, θεωρεῖν δὲ μᾶλλον 
αὐτὸν πρᾶξαι τὸ αἴτιον τῷ φίλῳ γενέσθαι. ἐν πῶσι δὴ τοῖς τοὺς πέλας δυνάμεθα ἢ ἑαυτοὺς καὶ τὼς ἐκείνων πράξεις ἢ 
ἐπαινετοῖς ὁ σπυδαῖος φαίνεται ἑαυτῷ τοῦ καλθ πλέον νέ- 35 τὼς οἰκείας, αἱ τῶν σπουδαίων δὴ πράξεις φίλων ὄντων 

4. ἑαυτῶ 2275. }} 2. τοῦ καθ᾿ ἕκαςον 275, τοῦ καθίκαςος 1,5. ἢ ἢ ογχχὰ Ὁ, ἢ ἀ. ἑκάτερον Κα , 1 6. ἢ τοῦ καλοῦ ἃ ΚΡ͵Α75. ΠΠ τοὺς] 
τὸν Δ᾽, ἢ 1. σπνδάζοντα 175. ἢ 10. πάντ᾽ ὧν εἴη 75, ἂν πανὶ ἢ 1.205. ἢ 11. αἱ ἀρεταὶ ΟἹ. 1 τὸ τοιοῦτον 75. 1 ἰςν οἵα 1205, 
15. πράττειν οταὰ ΚΙΛΡ || 16. ἃ οτὰ ΚΞ. || ταῦτα ἃ δεῖ ΧΡ: || καὶ] ἀὴ ΧΆ. 1 18. δὲ τὸ περὶ 1,5. 11 21. αὐτῶ 1.5. 1} 25. δὴ 1505. ἢ} 

26. προΐοιντ᾽ ΟΣ. 1} 28. δὴ} δὲ 1.5. 1 29. πε τὼς τιμὰς 2505. ἢ δὴ ΚρΡΟΡ, Ἰ 31. δυκεῖ οἵὰ 475. 1} σπνυδαῖον 5. ἢ 38:2. αἱρσύμενον 

Δ0, 1} 84. γίπσθαι Μ5, ἃ ἅπασι 1.3. 
1. δεῖ φίλαυτον εἶναι 1,8, φίλαντον εἶναι δοκεῖ 75, 1 8. καὶ οἵα Αἴ.. ᾿ὶ ἃ. δεῖν φασὶ φίλων 375. ἢ 5. ὑπάρχει ΨὉ1,5 875. ΠΠ αὐτοῖς 

οπὶ Ψι, ᾿| ἀηγκθά 1.5, τἀγαϑόν 475. ἢ 6. μηδινὸς 1.505, 1} ἕτερον ὅντα αὐτῶ πορίζειν 475, }} 7. τὸ ογχχὰ Ψ21.5275. ] 10. ἀγαθὸν ΚΔ, ἢ 

ἐ ἃ 2505. ἢ 13. πησομένων ὧν δεήσεται ΚΑ. ἡ ζητεῖται 1.320}. 1 4“ἀ. ἀτυχίαις ΟΡ, 11 δεῖ φίλων μᾶλλον 275. ἢ εὐτυχίαις Οὐ. }} 16. 
ἐἷς 412,.,Ὼ0ἷ .47. αὑτὸν πάντ᾽ ἔχειν τἀγαθά 1.203. } 831. καὶ ογὰ Ὁ. || τῶν οτὰλ ΑΚ 278. ΠΠ 22. εὐδιώμονι καὶ τῶν φίλων ΧΑΜῬ ἢ 28. ποῖ 

Δ. }} ἕναι τοὺς χρησίμυς 415..}Ἷ 26. ἃ οχὰ ΚΑ’. ἢ 29. ἐς] ἐςι μετὰ ἀρετῆς 1.5. ἢ 81. τοῦ ἀγαθοῦ δ᾽ 1.50. ἢ 33. δὲ ροεῖ. θεωρεῖν 
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ἡδεῖαι τοῖς ἀγαθοῖς" ἄμφω γὰρ ἔχεσι τὰ τῇ φύσει ἡδέα. 
ὃ μακάριος δὴ φίλων τοιότων δεήσεται, εἴπερ θεωρεῖν προαι- 
ρεῖται πράξεις ἐπιεικεῖς καὶ οἰκείας" τοιαῦται δ᾽ αἱ τοῦ 
ὠγαθὲ φίλε ὄντος. οἴονται! τε δεῖν ἡδέως ζὴν τὸν εὐδαίμονα" 
μονώτῃ μὲν ὄν χαλεπὸς ὁ βίος" οὐ γὰρ ῥῴδιον καθ᾿ αὑτὸν 5 
ἐνεργεῖν συνεχῶς, μεθ᾽ ἑτέρων δὲ καὶ πρὸς ἄλλες ῥᾷον. ἔςαι 
οὖν καὶ ἐνέργεια συνεχεςέρα, ἡδεῖα, οὖσα καθ᾽ αὑτήν, ὃ δεῖ 
περὶ τὸν μακάριον εἶναι" ὁ γαρ σπουδαῖος, ἢ σπυδαῖος, ταῖς 
κατ᾽ ἀρετὴν πράξεσι χαίρει, ταῖς δ᾽ ὠπὸ κακίας δυσχεραί- 

ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩ͂Ν Σ, 

νοεῖν. τὸ δ᾽ αἰσθάνεσθαι ὅτι Τῇ, τῶν ἡδέων καθ᾽ αὐτέ' φύ- 
᾿ ᾿ ν ΄ Ν ,»» " ἐ 7 πον -“ σει γὼρ ἀγαθὸν ζωή, τὸ δ᾽ ἀγαθὸν ὑπάρχον ἐν ἑαυτῷ 

αἰσθάνεσθαι ἡδύ. αἱρετὸν δὲ τὸ Ὧν καὶ μάλιςα τοῖς ἀγα» 
θοῖς, ὅτι τὸ εἶναι ὠγαθόν ἐς ιν αὐτοῖς καὶ ἡδύ ' συναισϑανέ- 

᾿Ξ ,« ᾽ . ιν» Ψ « Ἀλ Ἐ " 
μενοι γὰρ τῷ καθ' αὐτὸ ἀγαθὰ ἥδονται. ὡς δὲ πρὸς ἑαυτὸν 

ἔχει ὁ σποδαῖος, καὶ πρὸς τὸν φίλον" ἕτερος γὰρ αὐτὸς ὁ 
φίλος ἐςίν. καθάπερ ὄν τὸ αὐτὸν εἶναι αἱρετόν ἐςιν ἑκώςῳ, 

οὕτω καὶ τὸ τὸν φίλον, ἢ παραπλησίως. τὸ δ᾽ εἶναι ἦν 
αἱρετὸν διὰ τὸ αἰσθάνεσθαι αὐτῷ ἀγαθῇ ὄντος. ἡ δὲ τοιαύτη 

νει, καθάπερ ὁ μυσικὸς τοῖς καλοῖς μέλεσιν ἥδεται, ἐπὶ δὲ το αἴσθησις ἡδεῖα καθ' ἑαντήν. συναισθάνεσθαι ἄρα δεῖ καὶ 

τοῖς φαύλοις λυπεῖται. γίνοιτο δ᾽ ἂν καὶ ἀσκησίς τις τῆς 
ἀρετῆς ἐκ τοῦ συζῆν τοῖς ὠγαθοῖς, καθάπερ καὶ Θέογνίς 
φησιν. φυσικώτερον δ᾽ ἐπισκοποῦσιν ἔοικεν ὁ σπυδαῖος φί- 
λος τῷ σπυδαίῳ τῇ φύσει αἱρετὸς εἶναι" τὸ γὰρ τῇ φύσει 

᾿ Ὶ Ψ ᾿ - , ᾽ Ν .ἃΝ΄» ᾽ ὠγαθὸν εἴρηται ὅτι τῷ σπυδαίῳ ἀγαθὸν καὶ ἡδύ ἐστι καθ 
αὐτό" τὸ δὲ ζῶν ὁρίζονται τοῖς ζῴοις δυνάμει αἰσθήσεως, 
ἀνθρώπρις δ᾽ αἰσθήσεως ἢ νοήσεως" καὶ δὲ δύναμις εἰς τὴν 
ν ΑΝ ο ΕΑ; ν Δ ὁ 2 νὰ . ὔ Ν ἐνέργειαν ἀνάγεται. τὸ δὲ κύριον ἐν τῇ ἐνεργείᾳ " ἔοικε δὴ 
τὸ Τὴν εἶναι κυρίως τὸ αἰσθάνεσθαι ἢ νοεῖν. τὸ δὲ ζῆν τῶν 

15 

καθ᾿ αὐτὸ ἀγαθῶν καὶ ἡδέων" ὡρισμένον γάρ, τὸ δ᾽ ὡρι- 2 
“ ΨἝΨ ων Σ» ταν Ἐ ὍΝ ᾿ 

{μόν τῆς τἀγαθοῦ φύσεως. τὸ δὲ τῇ φύσει ἀγαθὸν καὶ 
τῷ ἐχπιεικεῖ. διόπερ ἔοικε πᾶσιν ἡδὺ εἶναι. οὐ δεῖ δὲ λαμ- 

βάνειν μοχβηραν ζωὴν καὶ διεφθαρμένην, οὐδ᾽ ἐν λύπαις" 

ἀόριςος γὰρ ἡ τοιαύτη, καθάπερ τὼ ὑπάρχοντα αὐτῇ. ἔν " 

φίλν ὅτι ἔςιν, τῦτο δὲ γίνοιτ᾽ ἂν ἐν τῷ συζὴν καὶ κοινωνεῖ 
λόγων καὶ διανοίας" οὕτω γὰρ ἂν δόξειε τὸ συζῆν ἐπὶ τῶν 
ἀνθρώπων λέγεσθαι, καὶ οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τῶν βοσκημάτων 
τὸ ἐν τῷ αὐτῷ νέμεσθαι. εἰ δὴ τῷ μακαρίῳ τὸ εἶναι αἱρε- 

τόν ἐς! καθ᾽ αὑτό, ὠγαθὸν τῇ φύσει ὃν καὶ ἡδύ, παρατλί- 
σιον δὲ καὶ τὸ τοῦ φίλε ἐςΐν, καὶ ὁ φίλος τῶν αἱρετῶν ἂν 
εἴη. ὃ δ᾽ ἐςὶν αὐτῷ αἱρετόν, τοῦτο δεῖ ὑπάρχειν αὐτῷ, ἃ 
ταύτῃ ἐνδεὴς ἔσται. δεήσει ἄρα τῷ εὐδαιμονήσοντι ᾧίον 
σπουδαίων. 

ἾΑρ᾽ οὖν ὡς πλείστας φίλες ποιητέον, ἢ καβάπε ἐπὶ τ 
τὴς ζενίας ἐμμελῶς εἰρῆσθαι δυκεῖ “ μήτε πολύζξεινος μήτ᾽ 
ἄξεινος." καὶ ἐπὶ τῆς φιλίας ἁρμόσει μήτ᾽ ἄφιλον εἶναι 
μήτ᾽ αὖ πολύφιλον καθ᾽ ὑπερβολήν; τοῖς μὲν δὴ πρὸς χρῖν 

σιν καὶ πάνυ δόξειεν ἂν ἁρμόζειν τὸ λεχθέν" πολλοῖς γὼ 

τοῖς ἐχομένοις δὲ περὶ τῆς λύπης ἔςαι φανερώτερον. εἰ δ᾽ 25 ἀνθυπηρετεῖν ἐπίπονον, καὶ οὐχ ἱκανὸς ὁ βίος αὐτοῖς τοῦτο 
αὐτὸ τὸ Ὧῶν ὠγαθὸν καὶ ἡδύ (ἔοικε δὲ καὶ ἐκ τοῦ πάντας 
ὀρέγεσθαι αὐτοῦ, καὶ μάλιςα τοὺς ἐπιεικεῖς καὶ μακαρίος" 
τέτοις γὰρ ὁ βίος αἱρετώτατος, καὶ ἡ τούτων μακαριωτάτη 

΄ : γε,» ες, Ὁ ᾽ ΄ εν ΄΄ σ » 4 ζωή), ὁ δ᾽ ὁρῶν ὅτι ὁρᾷ αἰσθάνεται καὶ ὁ ἀκούων ὅτι ἀκύει 

πράττειν. οἱ πλείους δὴ τῶν πρὸς τὸν οἰκεῖον βίον ἱκανῶς 
περίεργοι καὶ ἐμπόδιοι πρὸς τὸ καλῶς ζῆν' οὐθὲν οὖν δὶ 

αὐτῶν. καὶ οἱ πρὸς ἡδονὴν δὲ ἀρκοῦσιν ὀλίγοι, καθάτε ὃ 

τῇ τροφῇ τὸ ἥδυσμα. τοὺς δὲ σπυδαίους πότερον πλείστα 
καὶ ὁ βαδίζων ὅτι βαδίζει, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως ἔς: 30 κατ᾽ ἀριθμόν, ἢ ἔς: τι μέτρον καὶ φιλικοῦ πλήθυς, ὥστῷ 

, -“ » ἃ 
τι τὸ αἰσθανόμενον ὅτι ἐνεργοῦμεν, ὥς ε αἰσθανοίμεθ᾽ ἂν ὅτι 
αἰσθανόμεθα καὶ νοοῖμεν ὅτι νοοῦμεν. τὸ δ᾽ ὅτι αἰσθανό- 

Ὰ -“Ὕ 

μεθα ἢ νοοῦμεν, ὅτι ἐσμέν" τὸ γὰρ εἶναι ἣν αἰσθάνεσθαι καὶ 

πόλεως; οὔτε γὰρ ἐκ δέκα ἀνθρώπων γώοιτ᾽ ἂν πόλις, τ᾽ 

ἐκ δέκα μυριάδων ἔτι πόλις ἐςίν. τὸ δὲ ποσὸν ὑκ ἔςιν ἴτως 

ἦν τι, ἀλλὰ πᾶν τὸ μεταξὺ τινῶν ὡρισμένων. καὶ φίλων 

ἀ. οἷόν τε δὲ ΧῈ, 11 6. ῥάιδιον 1.205. ἢ Ἴ.. συνεργεςέρα 4, ἢ ὃ -- Ὦ ὃ δὴ πεὴ τὸν μακάριον βίον ὧν ἢ 175. ἢ 14. γίνοιτο 13,1 

καὶ ἡ ἄσκησις τῆς Ὧι), ἢ 12. θεόγγης ἈΦ. “ἢ 18. Ῥοδῖ φησιν τοαγρο 2. φησὶ θέογνις εἴ, οὐτὰ Νἐ εἰ 2143 οἱ τηαγρίπε Οχοπίεμειν 
ΟΟΟ, ἰσθλῦν μὲν ἀπ᾽ ἰσϑλὰ [ἰσθλῶν μὲν γὰρ ἐπ’ ἐσθλὰ Ν᾽, ἐσθλὰ μὲν ἀπ᾿ ἐσθλῶν Οχοπ.] μαϑήσεαι [διδάξαι Ν»] ἣν δὲ κακοῖσι συμμξπ 
[συμμιγῆς 1.2] ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐνόντα [ἐόντα 1Υ}] νόον. 6Ἀ οἸ ἐπὶ ἰθχίαἱ ἰπβογεραπίασ - αρβυπὶ οἰΐαπι ἃ 1174, 1855, 1856, 2023, 9004, 

2414. 1 14. ἕναι αἱρετός 475. ἢ 15. ὠγαθὸν] αἱρετὸν 1.5. }] ἀγαθὸν καὶ] καὶ ἀγαθὸν καὶ 2.5, οτα ΚΆ. ἢ 16. δύναμιν ΖιΜἹΠΈ Ν᾽, 1 18. 
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ἨἩΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ 1. 

δ ἐστι πλῆθος ὡρισμένον, καὶ ἴσως οἱ πλεῖστοι, μεθ᾽ ὧν ὧν 
δύναιτό τις συζῆν" τῦτο γὼρ ἐδόκει φιλικώτατον εἶναι, ὅτι 
δ᾽ οὐχ οἷόν τε πολλοῖς συζὴν καὶ διανέμειν αὑτόν, ὧς ἄδη- 
λον. ἔτι δὰ κὠκείνες δεῖ ἀλλήλοις φίλες εἶναι, εἰ μέλλυσι 
πάντες μετ᾽ ἀλλήλων συνημερεύειν" τοῦτο δ᾽ ἐργῶδες ἐν 
πολλοῖς ὑπάρχειν. χαλεπὸν δὲ γίνεται καὶ τὸ συγχαίρειν 

καὶ τὸ συναλγεῖν οἰκείως πολλοῖς" εἰκὸς γὰρ συμπίπτειν ἅμα 
τῷ μὲν συνήδεσθαι τῷ δὲ συνάχθεσθαι. ἴσως ἣν εὖ ἔχει μὴ 
ζητεῖν ὡς πολυφιλώτατον εἶναι, ἀλλὼ τοσούτες ὅσοι εἰς τὸ 

φ ἷ ῃ 

4471 

ἡδύ, ἄλλως τε καὶ ὠτυχοῦντι, καὶ γίνεταί τις ἐχικουρία 

πρὸς τὸ μὴ λυπεῖσθαι" παραμυθητικὸν γὰρ ὁ φίλος καὶ 
τῇ ὄψει καὶ τῷ λόγῳ, ἐὰν ἢ ἐπιδέξιος" οἶδε γὼρ τὸ ἦθος 
καὶ ἐφ᾽ οἷς ἥδεται καὶ λυπεῖται. τὸ δὲ λυπούμενον αἰσθα- 

5 νεσθαι ἐπὶ ταῖς αὐτοῦ ὠτυχίαις λυπηρόν" πᾶς γὰρ φεύγει 
λύπης αἴτιος εἶναι τοῖς φίλοις. διόπερ οἱ μὲν ἀνδρώδεις τὴν 
φύσιν εὐλαβοῦνται συλλυπεῖν τοὺς φίλυς αὐτοῖς, κἀν μὴ 

ὑπερτείνῃ τῇ ἀλυπίῳ, τὴν ἐκείνοις γινομένην λύπην ὑχ ὑπο- 
μένει, ὅλως τε συνθρήνες οὐ προσίεται διὰ τὸ μηδ᾽ αὐτὸς 

συζὰν ἱκανοί" ὑδὲ γὰρ ἐνδέχεσθαι δόξειεν ὧν πολλοῖς εἶναι το εἶναι θρηνητικός" γύναια δὲ καὶ οἱ τοιοῦτοι ἄνδρες τοῖς συ- 
φίλον σφόδρα. διόπερ οὐδ᾽ ἐρᾶν πλειόνων" ὑπερβολὴ γάρ ςώνσι χαίρυσι, καὶ φιλοῦσιν ὡς φίλυς καὶ συναλγῆντας. 
τις εἶναι Θέλεται φιλίας, τοῦτο δὲ πρὸς ἕνα" καὶ τὸ σφό- μιμεῖσθαι δ᾽ ἐν ἅπασι δεῖ δῆλον ὅτι τὸν βελτίω. ἡ δ᾽ ἐν 
ὧα δὴ πρὸς ὀλίγας. οὕτω δ᾽ ἔχειν ἔοικε καὶ ἐπὶ τῶν πρα- ταῖς εὐτυχίαις τῶν φίλων παρυσία, τήν τε διαγωγὴν ἡδεῖαν 
μάτων" ὁ γίγνονται γὰρ Φίλοι πολλοὶ κατὰ τὴν ἑταιρικὴν ἔχει καὶ τὴν ἔννοιαν ὅτι ἥδονται ἐπὶ τοῖς αὐτοῦ ἀγαθοῖς. 
φιλίαν, αἷ δ᾽ ὑμνόμεναι ἐν δυσὶ λέγονται. οἱ δὲ πολύφιλοι 15 διὸ δόξειεν ὧν δεῖν εἰς μὲν τὰς εὐτυχίας καλεῖν τοὺς φίλες 
καὶ πᾶσιν οἰκείως ἐντυγχάνοντες ἀδενὶ δοκοῦσιν εἶναι φίλοι, προθύμως" εὐεργετητικὸν γὰρ εἶναι καλόν εἰς δὲ τὼς ἀτυ- 
πλὴν πολιτικῶς, οὃς καὶ καλοῦσιν ἀρέσκυς. πολιτικῶς μὲν χίας ὀκνοῦντα" μεταδιδόναι γὰρ ὡς ἥκιςα δεῖ τῶν κακῶν, 
οὖν ἔςι πολλοῖς εἶναι φίλον καὶ μὴ ἄρεσκον ὄντα, ἀλλ᾽ ὡς ὅθεν τὸ “ἅλις ἐγὼ δυςυχῶν" μάλιστα δὲ παρακλητέον, 
ἀληθῶς ἐπιεικῆ" δι᾽ ἀρετὴν δὲ καὶ δι᾿ αὑτοὺς οὐκ ἔςι πρὸς ὅταν μέλλωσιν ὀλίγα ὀχλυθώτες μεγάλ᾽ αὐτὸν ὠφελήσειν. 
πολλούς, ἀγαπητὸν δὲ καὶ ὀλέγες εὑρεῖν τοιούτως. 2 ἰέναι δ᾽ ἀνώπαλιν ἴσως ἁρμόζει πρὸς μὲν τοὺς ἀτυχοῦντας 

1. Πότερον δ᾽ ἐν εὐτυχίαις μᾶλλον φίλων δεῖ ἢ ἐν δυ- ἄκλητον καὶ προθύμως (φίλε γὼρ εὖ ποιεῖν, καὶ μάλιστα 
ςυχίαις; ἐν ἀμφοῖν γὰρ ἐπιζητῆνται" οἷ τε γὰρ ἀτυχῶντες τὸς ἐν χρείᾳ καὶ τὸ μὴ ἀξιώσαντας" ἀμφοῖν γὰρ κάλλιον 
δέονται ἐπικουρίας, οἵ τ᾽ εὐτυχοῦντες συμβίων καὶ οὃς εὖ καὶ ἥδιον), εἰς δὲ τὰς εὐτυχίας συνεργοῦντα μὲν προθύμως 
ποιήσυσιν᾽ βούλονται γὰρ εὖ δρᾶν. ἀναγκαιότερον μὲν δὴ (καὶ γὰρ εἰς ταῦτα χρεία φίλων), πρὸς εὐπάθειαν δὲ σ;χο- 
ὧν ταῖς ἀτυχίαις, διὸ τῶν χρησίμων ἐνταῦθα δεῖ, κάλλιον 25 λαίως᾽ οὐ γὰρ καλὸν τὸ προθυμεῖσθαι ὠφελεῖσθαι. δόξαν 
δ᾽ ἂν ταῖς εὐτυχίαις, διὸ καὶ τοὺς ἐπιεικεῖς ζητοῦσιν" τότες δ᾽ ἀηδίας ἐν τῷ διωθεῖσθαι ἴσως εὐλαβητέον" ἐνίοτε γὼρ 
γὰρ αἱρετώτερον εὐεργετεῖν καὶ μετὰ τούτων διάγειν. ἔστι συμβαίνει. ἡ παρουσία δὴ τῶν φίλων ἐν ἅπασιν αἱρετὴ 
γὰρ καὶ ἡ παρυσία αὐτὴ τῶν φίλων ἡδεῖα καὶ ἐν ταῖς δυ- φαίνεται. ᾿ 
ςυχίαις" κεφίζονται γὼρ οἱ λυπούμενοι συναλγούντων τῶν ἾΑρ᾽ οὖν, ὥσπερ τοῖς ἐρῶσι τὸ ὁρᾶν ὠγαπητότατόν ἐς 12 
φίλων. διὸ κἂν ὠπορήσειέν τις πότερον ὥσπερ βάρους μετα- Ὦ καὶ μᾶλλον αἱροῦνται ταύτην τὴν αἴσθησιν ἢ τὰς λοικάς, 

λαμβάνυσιν, ἢ τοῦτο μὲν οὖ, ἡ παρουσία δ᾽ αὐτῶν ἡδεῖα 

οὖσα καὶ ἡ ἔννοια τοῦ συναλγεῖν ἐλάττω τὴν λύπην ποιεῖ, 

ἐ μὲν οὖν διὰ ταῦτα ἢ δι᾿ ἄλλο τι κεφίζονται, ἀφείσθω" 
συμβαύειν δ᾽ οὖν φαίνεται τὸ λεχθέν. ἔοικε δ᾽ ἡ παρυσία 

ὡς κατὰ ταύτην μάλιστα τοῦ ἔρωτος ὄντος καὶ γινομώον, 
- - ε ΄΄ ΄ 2 ΝΥ “Ψ' Ζ΄ οὕτω καὶ τοῖς φίλοις αἱρετώτατόν ἐστι τὸ συζῆν; κοινωνία; 

γὰρ ἡ φιλία. καὶ ὡς πρὸς ἑαυτὸν ἔχει, οὕτω καὶ πρὸς τὸν 
φίλον. περὶ αὐτὸν δ᾽ ἡ αἴσθησις ὅτι ἔςιν αἱρετή" καὶ περὶ 

μικτή τις αὐτῶν εἶναι. αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ ὁρῶν τοὺς φίλες 15 τὸν φίλον δή. ἡ δ᾽ ἐνέργεια γίνεται αὐτοῖς ἐν τῷ συζῶν, 

4, ἐξί τι πλῆθος 16. 1] δύναιντο συζῆν ΚΡ, δύναιτο συζῆν Ὁ», ἵ 2. γὰρ] δὲ 1475, ἢ δοκεῖ 1.5. ἢ διότι ΚΡ. 1} 83. πολλάκις Αι, ἢ ἅ. 
ἀλλήλων 7,5. Π 5. δῚ γὰρ 145. 6. ὑπάρχει 2505. 11 δὴ 172..}} 10. ζῆν Μλ.} ὁ ΚΙΙΜΉ, 1 δόξειεν ἂν ἐνδέχεσθαι 2.505, ἢ 12. τισὰ 
ΚΙ ἢ τὸ οαι .375. 1 15. πολλοὶ φίλοι ΨἈΈ. ἡ 16. καὶ πᾶσιν] κατὰ πάντας 1845. ἢ 17. καὶ οτὰ Οὐ. || ἀρεσκώς Ὁ οἱ 18. ἀρεσκὸν. 21. 

φδων οἵὰ 115. 1} ἀτυχίαις 1. 1} 23. δ᾽  ΧΗΪΜ|Ο05. ᾿ οἷς 475..} 25. διὸ --- 26. εὐτυχίαις οἵὰ 175. }} 26. καὶ οπι ΚΑΙ105, 11 28. 

καὶ δηῖα ἡ οπι 275, ἢ δυςυχίαις] εὐτυχίαις καὶ ἐν ταῖς δυςσχίαις Μἴ5, εὐτυχίαις καὶ ἐν ταῖς ἀτυχίαις 1.305. 81. ἡδεῖα] ἐλάττω 145. ἢ 

32. ποι] ἔχει Ο". ἵ 33. 4] ἡδεῖα κὶ Ἀἥ», 

ἃ, δὲ] γὰρ 475, {ΟὈᾷ2Τ.. συλλυπεῖσθαι Ν»Οδ, ἢ 8. γινομένην Οὐ, ἢ ὑπὸ μέρους ΜΜ͵ῖ,᾿, Π 10. συςενάζνσι 1,}, ςῶνσι Αἴ. ΠΠ1ἀ. εὔνοιαν 
ΚΙΣΗΜΈΟΣ, ἢ αὐτῶν ἈΠ᾿͵ αὐτοῖς 1,}. ἢ 16. εὐεργετικὸν ΚΟΙΡ, 1 11. ὡς οτὰ 1... 1} 22. τὸ οἵὰ 2,5. ἢ ἀξιώσαντος ΧΡ, 1 24. 

φλν ΟΝ. ἢ 21. ὁ] καὶ ἡ ἍΠ1, ἢ δὲ 17, δ᾽ ἡ ΚΡ, λοιπὸν δὴ 1,5, ἢ 33. αὐτὸν Δἴ". 1 τοὺς φίλους 2᾽. Π 84. ὅτι] αὕτη 4415. α 35. 
ἈΝ κα, 8] δ᾽ ἡ Ψ". 
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ὥς εἰκότως τούτε ἐφίενται. καὶ ὅ τι ποτ᾽ ἰςὶν ἑκάςοις τὸ τὠληθὲς προσαναιροῦσιν" ὁ γὰρ ψέγων τὴν ἡδονήν, ὀφθείς 
εἶναι ἢ οὗ χάριν αἱροῦνται τὸ Τὰν, ἐν τούτῳ μετὰ τῶν φίςξ ποτ᾽ ἐφιέμδθος, ἀποκλίνειν δοκεῖ πρὸς αὐτὴν ὡς τοικύτην 
λὼν βούλονται διάγειν" διόπερ οἱ μὲν συμπύουσιν, οἱ δ᾽ σαν ἅπασαν᾽ τὸ διορίζειν γὰρ ὑκ ἔστι τῶν πολλῶν. ἐδ 
συγκυβεύυσιν, ἄλλοι δὲ συγγυμνάζονται καὶ συγκυνηγῦσιν κασιν οὖν οἱ ἀληθεῖς τῶν λόγων οὐ μόνον πρὸς τὸ εἰδέναι 
ἢ συμφιλοσοφοῦσιν, ἕκαςοι ἐν τούτῳ συνημερεύοντες ὅ τί 5. χρησιμώτατοι εἶναι, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν βίον" συνῳδοὶ γὼ 

ἀρ μάλιςα ἀγαπῶσι τῶν ἐν τῷ βίῳ" συζῆν γὰρ βυλόμε- ὄντες τοῖς ἔργοις πις εύονται, διὸ προτρέπονται τὸς ξυνιέντας 
νοι μετὰ τῶν φίλων, ταῦτα ποιοῦσι καὶ τούτων κοινωνῦσιν ζῆν κατ᾽ αὐτός. τῶν μὲν ὅν τοιύτων ἅλις, τὰ δ᾽ εἰρημένα 

εἷς οἴονται συζῆν. γίνεται οὖν ἡ μὲν τῶν φαύλων φιλίς περὶ τῆς ἡδονῆς ἐπέλθωμεν. 
μοχθηρά" κοινωνῦσι γὰρ φαύλων ἀβέβαιοι ὄντες, καὶ μο- Εὔδοξος μὲν ἦν τὴν ἡδονὴν τὠγαϑὸν ᾧετ᾽ εἶναι διὰ τὸ 
χθηροὶ δὲ γίνονται ὁμοιόμενοι ἀλλήλοις" ἡ δὲ τῶν ἐπιεικῶν 10 πάνθ᾽ ὁρῶν ἐφιέμενα αὐτῆς, καὶ ἔλλογα καὶ ἄλογα" ὑ 
ἐπιεριής, συναυξανομένη ταῖς ὁμιλίαις" δοκῦσι δὲ καὶ βελ- πᾶσι δ᾽ εἶναι τὸ αἱρετὸν ἐπιεικές, καὶ τὸ μάλιςα κράτιςον' 

τίς γίνεσθαι ἐνεργοῦντες καὶ διορθᾶντες ἀλλήλες᾽ ἀπομάτ- τὸ δὴ πάντ᾽ ἐπὶ ταὐτὸ φέρεσθαι μηνύειν ὡς πᾶσι τῦτο ἄρε 
τονται γὰρ παρ᾽ ἀλλήλων οἷς ἀρέσκονται, ὅθεν “ἐσθλῶν στον" ἕκαστον γὰρ τὸ αὐτῷ ἀγαθὸν εὑρίσκειν, ὥσπερ καὶ 
μὲν γὼρ ἀπ᾽ ἐσθλά." περὶ μὲν οὖν φιλίας ἐπὶ τοσοῦτον τροφήν" τὸ δὴ κᾶῶσιν ἀγαθόν, καὶ ὃ παντ᾽ ἐφίεται, τέγα- 
εἰρήσθω" ἑπόμενον δ᾽ ἂν εἴη διελθεῖν περὶ ἡδονῆς. 45 θὸν εδαι. ἐπιστεύοντο δ᾽ οἱ λόγοι διὰ τὴν τῷ ἤθους ἀριτῷ 

μᾶλλον ἣ δι᾽ αὐτός" διαφερόντως γὼρ ἐδόκει σώφρων ἐδει" 
Κκ ὦ δὴ ὡς φίλος τῆς ἡδονῆς ἐδύκει ταῦτα λέγειν, ἀλλ᾽ ἕπια 

ἔχειν κατ᾽ ἀλήθειαν. ἀχ ἧττον δ᾽ ὥετ᾽ εἶναι φανερὸν ἐκ τὸ 

Μετὰ δὲ ταῦτα περὶ ἡδονῆς ἴσως ἕπεται διελθεῖν" μά- ἐναντίου" τὴν γὰρ λύπην καθ᾿ αὐτὸ πᾶσι φευκτὸν εἶναι, 
λιςα γὰρ δυκεῖ συνῳκειῶσθαι τῷ γώει ἡ μῶν᾽ διὸ παιδεύεσι 20 ὁμοίως δὴ τἀὐναντίον αἱρετόν. μάλις ὦ δ᾽ εἶναι αἱρετὸν ὃ μὴ 
τοὺς νέους οἰακίζοντες ἡδονῇ καὶ λύπῃ. δυκεῖ. δὲ καὶ πρὸς δὶ ἕτερον μηδ᾽ ἑτέρν χάριν αἱρόμεθα" τοίζτον δ᾽ ὁμολογ- 
τὴν τοῦ ἥθυς ἀρετὴν μέγιστον εἶναι τὸ χαίρειν οἷς δεῖ καὶ μένως εἶναι τὴν ἡδονήν" οὐδένα γὰρ ἐπερωτᾶν τίνος ἔνια 
μισεῖν ἃ δεῖ" διατείει γὰρ ταῦτα διὰ παντὸς τοῦ βία, ῥο- ἥδεται, ὡς καθ᾽ αὐτὸν ἦσαν αἱρετὴν τὴν ἡδονήν. προςιθεμέ: 

τὴν ἔχοντα καὶ δύναμιν πρὸς ἀρετήν τε καὶ τὸν εὐδαίμονα νὴν τε ὑτῳῦν τῶν ἀγαθῶν αἱρετώτερον ποιεῖν, οἷον τῶ δικαιν- 
βών" τὰ μὲν γὰρ ἡδέα προαιροῦνται, τὰ δὲ λυπηρὰ φεύ- 25 πραγεῖν καὶ σωφρονεῖν' καὶ αὔξεσθαι δὴ τὸ ἀγαθὸν αὐτὶ 
γύσιν, ὑπὲρ δὲ τῶν τοιότων ἧκις᾽ ὧν δόξειε παρετέον εἶναι, αὑτῷ. ἔοικε δὴ οὗτός γε ὁ λόγος τῶν ἀγαθῶν αὐτὴν ὠπι- 

ἄλλως τε καὶ πολλὴν ἐχόντων ἀμφισβήτησιν. οἱ μὲν γὰρ φαίνειν, καὶ ὑδὲν μᾶλλον ἑτέρε' πᾶν γὰρ μεθ' ἑτέρε ἀγαθὶ 
τὠγαθὸν ἡδονὴν λέγεσιν, οἱ δ᾽ ἐξ ἐναντίας κομιδῇ φαῦλον, αἱρετώτερον ἢ μονούμενον. τοιούτῳ δὴ λόγῳ καὶ Πλάτων 
εἷ μὲν ἴσως πεκεισμίνοι ὅτω καὶ ἔχειν, οἱ δὲ οἰόμενοι βέλ- ἀναιρεῖ ὅτι ὑκ ἔστιν ἡδονὴ τὠγαθόν" αἱρετώτερον γὰρ ἐἶαι 
τιον εἶναι πρὸς τὸν βών ἡμῶν ἀποφαίνειν τὴν ἡδονὴν τῶν 30 τὸν ἡδὺν βίον μετὰ φρονήσεως ἢ χωρίς, εἰ δὲ τὸ μικτὶν 
φαύλων, καὶ εἰ μὴ ἐστίν" ῥέπειν γὰρ τοὺς πολλοὺς πρὸς κρεῖττον, ὑκ εἶναι τὴν ἡδονὴν τὠγαϑόν" ὑδενὸς γὰρ πρόστε 
αὐτὴν καὶ δουλεύειν ταῖς ἡδοναῖς, διὸ δεῖν εἰς τοὐναντίν θώτος αὐτὸ τἀγαθὸν αἱρετώτερον γίνεσθαι. δῆλον δ᾽ ὡς δδ 
ἄγειν" ἐλθεῖν γὰρ ἂν οὕτως ἐπὶ τὸ μέσον. μή ποτε δὲ οὐ ἄλλο οὐδὲν τὠγαθὲν ὧν εἴη, ὃ μετά τινος τῶν καθ᾽ αὐτὶ 
καλῶς τοῦτο λέγεται. οἱ γὰρ περὶ τῶν ἐν τοῖς πάθεσι καὶ ἀγαθῶν αἱρετώτερον γίνεται. τί ἦν ἐςὶ τοίδτον, ἧ καὶ ἡμῖν 
ταῖς πράξεσι λόγοι ἧττόν εἶσι πιστοὶ τῶν ἔργων' ὅταν οὖν 85 κοινωνοῦμεν; τοίὕτον γὰρ ἐπιζητεῖται. οἱ δ᾽ ἐνιστάμενοι ὡς 

᾿ ᾽ διαφωνῶσι τοῖς κατὰ τὴν αἴσθησιν, καταφρονούμενοι καὶ ὑκ ὠγαθὸν ὃ πάντ᾽ ἐφίεται, μὴ ὑθὲν λέγωσιν" ὃ γὰρ τᾶσι 

4. ὅτι ποτ᾿ ὃ ποτ᾿ 150, ὁπότ᾽ ΚΡ, ἢ ἅ. δὲ] δὲ καὶ 25. ἢ 5. δ] δ᾽ ἐν ΟὉ. ΠΠ 6 εἰ 7. τῶν οτὰ 475. } 8. οἷς οἴοτται] ὡς οι τὶ 
Κ', ἢ συζῆ ἀπ εὖ ζῆν} 1: 9. μοχθηρία 15. ἢ] 10. δὲ δπῖδ γύονται οπὶ 175. 1} 18. ᾿σϑλὰ μὲν ἀπ᾿ ἰσθλῶν Ψ{4. } 44. ἐπὶ οἵα Κ᾿ ἢ 
415. περ καὶ ἡδονῆς 275,1} 419. ἴσως ογα 2503. }} 24. δὲ πρὸς τὰ τοῦ 875. 1 29. ἀρχὴν ΚΎΙΕΝ.. ἢ μεγίστην 75,1} 23. ἃ] ἃ μὴ ἈΠ} 
2Δ. τε οἱ τὸν οπὰ 27. ἢ 26. δὴ 145. 11 τύτων 2503. ἢ} 29. καὶ οτὰ Αἴ). 1} 38. ἂν οτὰλ 2515, 

4. ὀφθείς ποτ᾿] αὐτὸς τ᾽ 1ϑ. 1] 6. διὸ] διὸ καὶ ΑΖ), 1 8. τῆς ογαὰ Ζ25. Π 414. τὸ αἱρετὸν τὸ ἐπιεικές ΚΡ. ἢ 42. ἃ Ζ00. 1 
ταῦτα Χα. ἢ μηνύει Δ7᾽, μηνύειν ροβὲ ἄριςον 15. ἢ] τῶτο οτὰ Ζ. ἢ ἄριστον ὅν. ἕκαστον ΚΑΒῆδ, Π 21. τοῦτο ΚΑΙ ἢ 22. δαν ἈΠ. 
2. δὲ 375. ΟἹ τῶν ἀγαθῶν] ἀγαθὸν ΚΘ, ἡ 25. καὶ δῖε αὔξεσθαι οτα ΧΑ 25. ἢ αὐτὸ οτὰ 25. ἢ 21. ὑδὴς 3275. }} 80. μετὰ φρινήσενς 
τὸν ἡδὺν βίον 15. 11 31. προτεθέντος ἈΦ. ἢ 32. αὐτῷ Ζ417502,. 1} 836. λέγουσιν 1.5. ἢ ἃ ΚΙ). 
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ΗΘΙΚΩΝ 

δυκεῖ, τῦτ᾽ εδαί φαμεν. ὁ δ᾽ ἀναιρῶν ταύτην τὴν πίςιν οὐ 
,ὔ ,ὔ ) «», ᾽ Ν ΝΟ». ᾽ γ2,. .αὉῸ πάγυ πιςότερω ἐρεῖ" εἰ μὲν γὼρ τὼ ἀνόητα ὠρέγετο αὐτῶν, 

ἦν ἄν τι τὸ λεγόμενον, εἰ δὲ καὶ τὰ φρόνιμα, πῶς λέγοιεν 

ἄν τι; ἴσως δὲ καὶ ἐν τοῖς φαύλοις ἐς τι φυσικὸν ἀγαθὸν 
- ΠῚ » ᾽ ἃ κρεῖττον ἢ καθ᾽ αὐτά, ὃ 

ἡ λύπη κακόν ἐστι, τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν εἶναι" ἀντικεῖσθαι 

γὰρ καὶ κακὸν κακῷ καὶ ἄμφω τῷ μηδετέρῳ, λέγοντες 
ταῦτα ὁ κακῶς, ὁ μὴν ἐπί γε τῶν εἰρημένων ἀληθεύοντες. 

ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ Κ, 

δακξζ ,τϑΊ᾿ δινοίς φηκεν. 

4113 

ὀργισθῆναι, ἥδεσθαι δ᾽ ὅ, ὑδὲ πρὸς ἕερον, βαδίζεν δὲ καὶ δ᾽ ονὴ υ 
νιεἐζζεε»" αὔξεσθαι καὶ πάντα τὼ τοιαῦτα. μεταβάλλειν μὲ ἦν εἰς 

τὴν ἡδονὴν ταχέως καὶ βραδέως ἔςιν, ἐνεργεῖν δὲ κατ᾽ ̓αὐτὴν 

ἐκ ἔς: ταχέως, λέγω δ᾽ ἥδεσθαι. γένεσίς τε πῶς ἂν εἴη; 
ἐφίεται τῷ οἰκείς ἀγαθῦ. ἐκ ἔοικε 5. δοκεῖ γὰρ ὧς ἐκ τῇ τυχόντος τὸ τυχὸν γίγνεσθαι, ἀλλ᾽ ἐξ 

δὲ δὲ περὶ τὸ ἐναντία καλῶς λέγεσθαι. ὁ γάρ φασιν, εἰ ἧ γίγνεται, εἰς τῦτο διαλύεσθαι. καὶ ὦ γώεσις ἡ ἡδονή, τότε 
ἡ λύπη φθορά. καὶ λέγυσι δὲ τὴν μὲν λύπην ἔνδειαν τοῦ 
κατὼ φύσιν εἶναι, τὴν δ᾽ ἡδονὴν ἀναπλήρωσιν. ταῦτα δὲ 

σωματικά ἐς! τὼ πάθη. εἰ δή ἐςι τῷ κατὼ φύσιν ἀναπλή- 
ἀμφοῖν μὲν γὰρ ὄντων κακῶν καὶ φευκτὰ ἔδει ἄμφω εἶναι, το ρωσις ἡ ἡδονή, ἐν ᾧ ἀναπλήρωσις, τῦτ᾽ ὧν καὶ ἥδοιτο" τὸ 
τῶν μηδετέρων δὲ μηδέτερον ἢ ὁμοίως" νῦν δὲ φαίνονται σῶμα ἄρα" ὁ δοκεῖ δί' ὑδ᾽ ἔςιν ἄρα ἀναπλήρωσις ἡ ἡδονή, 
τὰν μὲν φεύγοντες ὡς κακόν, τὴν δ᾽ αἱρόμενοι ὡς ὠγαθόν" ἀλλὰ γινομένης μὲν ἀναπληρώσεως ἥδοιτ᾽ ὧν τις, καὶ το» 
ὕτω δὴ καὶ ἀντίκειται. ὁ μὴν ὑδ᾽ εἰ μι τῶν ποιοτήτων ἐςὶν μνόμενος λυποῖτο. ἡ δύζα δ᾽ αὕτη δυκεῖ γεγενῆσθαι ἐκ 
ἡὶ ἡδονή, διὰ τῦτ᾽ ὑδὲ τῶν ἀγαθῶν" ὑδὲ γὼρ αἱ τῆς ἀρετῆς τῶν περὶ τὴν τροφὴν λυπῶν καὶ ἡδονῶν" ἐνδεεῖς γὰρ γινο- 
δέργειαι ποιότητές εἰσιν, ὑδ᾽ ἡ εὐδαιμονία. λέγωσι δὲ τὸ (5 μίψες καὶ προλυπηθώτας ἥδεσθαι τῇ ἀναπληρώσει, τῦτο δ᾽ 
μὲν ἀγαθὸν ὡρίσθαι, τὴν δ᾽ ἡδονὴν ἀόριςον εἶναι, ὅτι δέχε- 
ταὶ τὸ μῶλλον καὶ τὸ ἧττον. εἰ μὲν ἕν ἐκ τῷ ἥδεσθαι τῦτο 

πρίεσι; καὶ περὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὰς ἄλλας ἀρετάς, 
καϑ' ἃς ἃς ἐναργῶς φασὶ μᾶλλον καὶ ἧττον τὸς ποιὸς ὑπάρ- 

ὁ περὶ πάσας συμβαίνει τὰς ἡδονάς" ἄλυποι γάρ εἰσιν αἴ 
τε μαθηματικαὶ καὶ τῶν κατὰ τὼς αἰσθήσεις αἱ διὰ τῆς 
ὀσφρήσεως, καὶ ἀκροάματα δὲ καὶ ὁρώματα πολλὰ καὶ 
μνῆμαι καὶ ἐλπίδες. τίνος ἦν αὗται γενέσεις ἔσονται; ὑδενὸς 

χεν κατὼ τὰς ἀρετάς, ἔσται τὸ αὐτό" δύκαιοι. γάρ εἶσι Ὁ γὰρ ἔνδεια, γεγένηται, ἕ γένοιτ᾽ ἂν ἀναπλήρωσις, πρὸς ἃ 
μᾶλλον καὶ ἀνδρεῖοι, ἔςι δὲ καὶ δικαιοπραγεῖν καὶ σωφρο- 
νμεὖν μᾶλλον καὶ ἧττον. εἰ δ᾽ ἐν ταῖς ἡδοναῖς, μά ποτ᾽ οὐ 

λέγυσι τὸ αἴτιον, ὧν ὦσιν αἱ μὲν ἀμιγεῖς αἱ δὲ μωιταί, τί 
γὰρ κωλύει, καθάπερ ὑγίεια ὡρισμένη οὖσα δέχεται τὸ. 

τὸς προφέροντας τὰς ἐπονειδίςυς τῶν ἡδονῶν λέγοι τις ὧν 
ὅτι ἐκ ἔστι ταῦθ᾽ ἡδέα" ὁ γὰρ εἰ τοῖς κακῶς διακειμένοις 
ἡδέα ἐς ν, οἰητέον αὐτὼ καὶ ἡδέα εἶναι πλὴν τότοις, καθάπερ 

ὁδὲ τὰ τοῖς κάμνεσιν ὑγιεινὰ ἢ γλυκέα ἢ πικρά, οὐδ᾽ αὖ 
μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον, ὕτω καὶ τὴν ἡδονήν; ὁ γὰρ ἡ αὐτὴ γς λευκὼ τὼ φαινόμενα τοῖς ὀφθαλμιῶσιν. ἢ ὕτω λέγοιτ᾽ ἄν, 

͵ὕ -ἷ» - - τ 7 
συμμετρία ἐν πᾶσίν ἐςιν, ἐδ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ μία τις ἀεί, ἀλλ᾽ ὅτι αἱ μὲν ἡδοναὶ αἱρεταί εἰσιν, ὁ μὴν ἀπό γε τότων, ὥσπερ 
ἀνεμένη διαμένει ἕως τινός, καὶ διαφέρει τῷ μᾶλλον καὶ καὶ τὸ πλνυτεῖν, προδόντι δ᾽ ὅ, καὶ τὸ ὑγιαίνειν, ὁ μὴν ὁτίῶν 
ἧττον. τοιοῦτον δὴ καὶ τὸ περὶ τὴν ἡδονὴν ἐνδέχεται εἶναι. 
τέλειόν τε τἀγαθὸν τιθέντες, τὼς δὲ κινήσεις καὶ τὼς γενέ- 

φαγόντι. ἢ τῷ εἴδει διαφέρουσιν αἱ ἡδοναί" ἕτεραι γὼρ αἱ 
ὠπκὸ τῶν καλῶν τῶν ἀπὸ τῶν αἰσχρῶν, καὶ ἕν ἔςιν ἡσθῆναι 

σεις ἀτελεῖς, τὴν ἡδονὴν κύησιν καὶ γώεσιν ἀποφαίνειν πει- 30 τὴν τῷ δικαίε μὴ ὄντα δίκαιον ἀδὲ τὴν τῷ μεσικᾷ μὴ ὄντα 
ρῶνται. ὁ καλῶς δ᾽ ἐοίκασι λέγειν ὁδ᾽ εἶναι κίνησιν" πάσῃ 
γὰρ οἰκεῖον εἶναι δοκεῖ τάχος καὶ βραδυτής, καὶ εἰ Μὴ 

καθ᾿ αὑτήν, οἷον τ τὸ κόσμν, πρὸς ἄλλο" τῇ δ᾽ ἠδονῇ τό- 

των ἐδέτερον ὑπάρχει" ἡσθῆναι μὲν γὰρ ἔςι ταχέως ὥσπερ 
΄- 

μεσικόν, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἐμφανίζειν δὲ δὸ- 
κεῖ καὶ ὁ φίλος, ἕτερος ὧν τῷ κόλακος, οὐκ ἔσαν ὠγαθὸν 
τὴν ἡδονὴν ἢ διαφόρους εἴδει" ὁ μὲν γὰρ πρὸς τὠγαθὸν ὁμι- 
λεῖν δοκεῖ, ὁ δὲ πρὸς ἡδονήν, καὶ τῷ μὲν ὀνειδίζεται, τὸν 

4. ταῦτ᾽ ΑΆΑ5. ΠΠ 2. ὀρέγεται ΧΙΜ6Ο:, ἢ αὐτῆς 1.5. 1 3. καὶ ογχα ΧΑΣ5Ο6, ἢ 5. κρεῖσσον Οὐ, ἢ ἃ ΜΌΝΕ, 8. καὶ ροϑὲ 

Ἰὸρ ὐὰ 22. ἵ τὸ Οὐ, 1} μηδέτερον 375, μηδετέρα Ν᾿, μηδέτερα ΚΆΖ5Ο", || λέγεσθαι Κ᾽. ἢ 9. ταῦτα δ᾽ ὁ 
ὅντοιν κανιοῖν 7.545, }} ἤδη 275. ἢ 11. τῶν οτὰ 75. ἢ] μηδέτερον] ἢ ἕτερον ΚΑ. ΠΠ 413. ἀντίκεινται 275,1} 44. ἡ 

ΚΙ᾿ 10. μὲν οπλ ΑἈΑ[), ἢ 
οἵα Κϑ,. || 17. τὸ Ῥοεὶ 

καὶ ογὰ 26. 1 ὗν οὗν Οὐ. || 20. κατὰ] καὶ κατὰ 2.505. ἢ ταυτά Οϑ, ταῦτα Κ᾿175. 1 21. καὶ σωφρονεῖν οτα 1.). ἢ 22. ἐν οἵ 
ΚΙ ἢ 23. τί γὰρ κωλύεται Οὐ, καὶ τί κωλύεται ΚΑ, τί κωλύει δὲ 2). ἢ 25. τὸ οπὶ Οὐ, || 27. ἀνειμένη ΚΡ. 28. τοιοῦτο 105, 1} τὸ 
ὅτ) Ζϑ, || 29. τι] δὲ 2444505. ἢ 34. κινήσεις. πᾶσι ΚΡ, ἢ) 33. τῇ τῷ] τὸ τὸ Ζ5Μ520, ἢ 84. κινηθῆναι 1.8, 

4. πρὸς ἕτερον] πρότερον Κ᾿. ἢ 3. καθ᾿ αὑτὴν Οὐ. 1} ἅ. ταχέως ἐκ ἔςι 1.5. ἢ 5. γείσθαι Κ᾿, ἢ 1. εἶναι τοῦ κατὰ φύσιν 1}. ἢ 40. 
ἡ το ἀναπλήρωσις οπι 2375. ἢ ] ὦ ἡ 25. Π ἂν οπι Ψϑ. αὶ 141. ἐδ] ὑκ 25. ΠΠ ὁ ἀκοπλήρωσις ἡδονή Κ 7). Η 1Δ. λύπην καὶ ἡδονήν Κ . ἢ 
Ὑοιμόνς 35. 1} 17. αἱ διὰ τῇ.} καὶ δι᾽ Οὐ, ἢ 48. πολλὰ] πολλαὶ δὲ ΖΜΟ. Ι 20. ἔνϑεικι γεγένηνται ὦ γένοιγτ᾽ ὧν ἀναπληρώσως 10. ἢ 

21. φίροντας 19). 11 λέγοιτ᾽ ἃ ν τις 18. ἢ 22. ν] ὑδὶ 3275, 1 23. ἐρά} ταῦ τ᾽ ἐς’ 1505. 1] πλὴν ἁπλῶς πλὴν 1. ΝΈ03, ἢ 2Λλ. πικρὰ ἣ 

Ῥυκία 11, 1 25. ὕτω] ὕτω δὴ 1,5. {Π26. ἀρεταί εἰσιν, ὁ «μὴν αἱ ἀπό “, Ἶ 80. δὲ] μηδὲ Ο,. 1} 82. ὁ οτὰ ΧΑ». [ 33. ἢ] ἀν. ἡ ΧΕ, 
ἢ -- 34. ἡδογήν οἵὰ 75. 11 34. τὸ 1.203. [1 τὸ Ο. 

Κίνη σης 

Ὅσγ 

γενεσης 
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δ᾽ ἐπαινῶσιν ὡς πρὸς ἕτερα ὁμιλᾶντα. ὀδείς τ᾽ ὧν ἕλοιτο Ὧν 
παιδίς διάνοιαν ἔχων διὰ βίε, ἡδόμενος ἐφ᾽ οἷς τὼ παιδία 

ὡς οἷόν τε μάλιςα, οὐδὲ χαίρειν ποιῶν τι τῶν αἰσχίστων, 
μηδέποτε μέλλων λυπηθῆναι. περὶ πολλά τε σπυδὴν ποιη- 

σαίμεθ᾽ ἂν καὶ εἰ μηδεμίαν ἐπιφέροι ἡδονήν, οἷον ὁρᾶν, 5 
μνημονεύειν, εἰδέναι, τὼς ἀρετὰς ἔχειν. εἰ δ᾽ εξ ἀνάγκης 
ἕπονται τούτοις ἡδοναί, οὐδὲν διαφέρει" ἑλοίμεθα γὰρ ἂν 

ταῦτα καὶ εἰ μὴ γίνοιτ᾽ ἀπ᾿ αὐτῶν ἡδονή. ὅτι μὲν ὄν οὗτε τῦτο καὶ ἐκ τῷ μὴ ἐνδέχεσθαι κινεῖσθαι μὴ ἐν χρόνῳ, ἤδε- 
τὠγαθὸν ἡ ἡδονὴ ὅτε πᾶσα αἱρετή, δῆλον ἔοικεν εἶναι, καὶ σθαι δέ" τὸ γὼρ ἐν τῷ νῦν ὅλον τι. ἐκ τότων δὲ δῆλον καὶ 

ὅτι εἰσί τινες αἱρεταὶ καθ᾽ αὐτὼς διαφέρυσαι τῷ εἴδει ἢ ἀφ᾽ ιο ὅτι οὐ καλῶς λέγυσι κῥησιν ἢ γώεσιν εἶναι τὴν ἡδονήν. οὐ 
ὧν. τὼ μὲν ἦν λεγόμενα περὶ τῆς ἡδονὴῆς καὶ λύπης ἱκα- γὰρ πάντων ταῦτα λέγεται, ἀλλὰ τῶν μεριστῶν καὶ μὴ 
νῶς εἰρήσθω. ὅλων" οὐδὲ γὼρ ὁράσεώς ἐξὶ γένεσις δὲ ςυγμῆς ὑδὲ μονά- 

3 τί δ᾽ ἐστὶν ἢ ποῖόν τι, καταφανέςερον γένοιτ᾽ ὧν ἀπ’ δὸς, ἐδὲ τότων ἐϑὲν κίνησις ἐδὲ γένεσις" ὑδὲ δὴ ἡδονῆς᾽ ὅλ 

ἀρχῆς ἀναλαβοῦσιν. δοκεῖ γὰὼρ ἡ μὲν ὅρασις καθ᾽ ὁντινοῦν γάρ τι. αἰσθήσεως δὲ πάσης πρὸς τὸ αἰσθητὸν ἐνεργούσης, ἡ 
χρόνον τελεία εἶναι" ὦ γάρ ἐςιν ἐνδεὴς ὑδενός, ὃ εἰς ὕςερον ᾿ς τελείως δὲ τῆς εὖ διακειμένης πρὸς τὸ κάλλιστον τῶν ὑπὲ 
γενόμενον τελειώσει αὐτὴς τὸ εἶδος. τοιούτῳ δ᾽ ἔοικε καὶ τὴν αἴσθησιν" τοίζτον γὰρ μάλις᾽ εἶναι δοκεῖ ἡ τελεία ἐνέρ- 
Ἷ ἡδονή" ὅλον γάρ τί ἐςι, καὶ κατ᾽ ὑδένα χρόνον λάβοι τις γεια" αὐτὴν δὲ λέγειν ἐνεργεῖν, ἢ ἐν ᾧ ἐστί, μηθὲν. δαφε 

ἂν ἡδονὴν ἧς ἐπὶ πλείω χρόνον Ὑμνομένης τελειωθήσεται τὸ ρέτω" καθ᾽ ἕκαστον δὲ βελτίστη ἐςὶν ἡ ἐνέργεια: τοῦ ἄρικα 

εἶδος. διόπερ ἐδὲ κίνησίς ἐςξιν" ἐν χρόνῳ γὰρ πᾶσα κίησις διακειμένου πρὸς τὸ κράτιστον τῶν ὑφ᾽ αὐτήν. αὕτη δ᾽ ὦ 
καὶ τέλους τινός, οἷον ἡ οἰκοδομικὴ τελεία, ὅταν ποιήσῃ οὗ Ὁ) τελειοτάτη εἴη καὶ ἡδίστη" κατὰ πᾶσαν γὰρ αἰσθησίν ἐςπν 

ἐφήται. ἢ ἐν ἅπαντι δὴ τῷ χρόνῳ ἢ τούτῳ. ἐν δὲ τοῖς ἡδονή, ὁμοίως δὲ καὶ διώνοιαν καὶ θεωρίαν, ἡδίςη δ᾽ ἡ τε 
μέρεσι τοῦ χρόνου πᾶσαι ἀτελεῖς, καὶ ἕτεραι τῷ εἴδει τῆς λειοτάτη, τελειοτάτη δ᾽ ἡ τῷ εὖ ἔχοντος πρὸς τὸ στυδαιδ- 
ὅλης καὶ ἀλλήλων" ἡ γὰρ τῶν λίθων σύνθεσις ἑτέρα τῆς τατον τῶν ὑφ᾽ αὑτήν. τελειοῖ δὲ τὴν ἐνέργειαν ἡ ἡδονή. οὐ 
τῷ κίονος ῥαβδώσεως, καὶ αὗται τῆς τῷ ναΐ ποιήσεως. καὶ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἥ τε ἡδονὴ τελειοῖ καὶ τὸ αἰσθητόν τε 

ἡ μὲν τῷ ναῦ τελεία" ὑδενὸς γὰρ ἐνδεὴς πρὸς τὸ προκείμε- ,ς καὶ ἡ αἴσθησις, σπυδαῖα ὄντα, ὥσπερ οὐδ᾽ ἡ ὑγίεια καὶ ὁ 

οὐ μόνον γὰρ γραμμὴν διαπορεύεται, ἀλλὼ καὶ ἐν τότῳ 
οὖσαν, ἐν ἑτέρῳ δ᾽ αὕτη ἐκείνης. δὲ ἀκριβείας μὲν ἦν τε 

, 8 Ψ, ψ Γ ᾽ ; " , κινήσεως ἐν ἄλλοις εἴρηται, ἔοικε δ᾽ οὐκ ἐν ἅπαντι χρένῳ 
τελεία εἶναι, ἀλλ᾽ αἱ πολλαὶ ἀτελεῖς καὶ διαφέρουσαι τῷ 
εἴδει, εἴπερ τὸ πόθεν ποῖ εἰδυποιόν. τὴς ἡδονῆς δ᾽ ἐν ὁτῳοῦν 

χρόνῳ τέλειον. τὸ εἶδος. δῆλον ὕ ἕν ὡς ἕτεραί τ᾽ ἂν εἶν ὧν 

λήχῶων, καὶ τῶν ὕλων τι καὶ τελείων ἡ ἡδονή. δύξεα δ᾽ ὦν 

γον" ἡ δὲ τῆς κρηπῖδος καὶ τοῦ τριγλύφου ἀτελής" μέρους 
γὰρ ἑκατέρα. τῷ εἴδει ἣν διαφέρεσι, καὶ ἐκ ἔςιν ἐν ὁτῳᾶν 
χρόνῳ λαβεν κίνησιν τελείαν τῷ εἶδει, ἀλλ᾽ εἴπερ, ἐν τῷ 
ἅπαντι. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ βαδίσεως καὶ τῶν λοιπῶν" εἰ 

ἰατρὸς ὁμοίως αἴτιά ἐς! τῷ ὑγιαίνειν, καθ᾽ ἑκάςην δ᾽ αἰσθη- 
σιν ὅτι γίνεται ἡδονή, δῆλον" φαμὲν γὼρ ὁράματα καὶ 
ἀκύσματα εἶναι ἡδέα. δῆλον δὲ καὶ ὅτι μάλιςα, ἐπειδαν 

ἥ τε αἴσθησις ἢ κρατίςη καὶ πρὸς τοιοῦτον ἐνεργΝ τοιύτων 
γάρ ἐςιν ἡ φορὰ κίνησις πόθεν ποῖ, καὶ ταύτης διαφοραὶ ὃ δ᾽ ὄντων τῷ τε αἰσθητῷ καὶ τῷ αἰσθανομένυ, ἀεὶ ἔςαι ἡδονὴ 
κατ᾽ εἶδη, πτῆσις Βάδισις ἄλσις καὶ τὼ τοιάῦτα. ὁ μόνον 

δ᾽ ὕτως, ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ βαδίσει" τὸ γὰρ πόθεν ποῖ 
οὐ ταὐτὸν ἐν τῷ ςαδίῳ καὶ ἐν τῷ μέρει, καὶ ἐν ἑτέρῳ μέρει 
καὶ ἑτέρῳ, οὐδὲ τὸ διεξιώαι τὴν γραμμὴν τήνδε κἀκείνην" 

4. τῦ δ᾽ ΧΕΙ103. ἢ 5. ἐπιφέρει Ο. 1} 8. γένοιτ᾽ 175..} 9. ἀγαθὸν ΚΑΛΓΡΟΣ, 11 40. εἴδει αὶ ἀφ᾽ 2] ἢ 

ὑπάρχωοντός γε τῷ ποιήσοντος καὶ τὸ Ξεισομένε. τελεῖ δὶ 
τὴν ἐνέργειαν ἡ ἡδονὴ ὁχ ὡς ἡ ἕξις ἐνυκάρχεσα, ἀλλ᾽ ὡς 
ἐπιγιγνόμενέν τι τέλος, οἷον τοῖς ἀκμαίοις ἡ ὥρα" ἕως ὦ 
οὖν τό τε νοητὸν αὶ αἰσθητὸν ἢ οἷον δεῖ καὶ τὸ κρῖνον ἢ 

Τ ἀφ᾽ αὐτῶν με ΚΑῚ 
41. ἱκανῶς οὐχ Κὸ. ἵ 15. ἐς 121ΜῈ. ἢ 16. γινόμενον Ἀ . [ΠΟ 17. ὅλον] τέλειον ΚΙΙΈΟΣ, ἢ τι γάρ ΨἈϑ, ΠΠ καὶ κατ᾽ -- 4417] ὁ 34. 
εὐδαιμονία, οτὰ ΝῸ, 11 20. ἡ οα ΚΑΜ5. || οἰκοδομὴ 275, οἰκοδομικὴ καὶ ΚΡ. 11 21. δὴὲ οἷα Α20. ἢ ἢ] δὴ Οὐ, οχα 1.315. 1 32. τῶ 
χρόνου] καὶ τῶ χρόνωι ΚΡ. 24, τῷ δηϊς κίονος οἵὰ ΟἿ, “ 25. γὰρ οἵὰ Αδ. {Π 28. κίνησιν τελείαν λαβεῖν 1.2. ἢ 29. τατί 1 Α".} 

βαδίσεων Κλ, τῶν βαδίσεων 7". ἢ 81. καὶ οτὰα ΚΟ). ἢ 33. τὸ αὐτὸ ΧἈ17505, 11 ἣν δοουπάδτῃ οὐχ 2). [ 834. καὶ ἐν ἑτέρῳ ΑΖ, καὶ 

ἑτέρῳ νοδὶ 33. ἐν ἑτέρῳ 2. ἢἢ 84, κακχεῖνος 25. 
4. γὰρ οπι Α, {[{ω3.. κινήσεως καὶ ἐν Οὐ, ΠΠ ἅπαντι τῶ χρόνῳ 75. }} ἃ, καὶ οἵὰ 1,75. 5. ἢν οὐχ ΑὉ. ἢ} 6. ἕτερα ΑΞ, ἢ τ᾽ οπι 

7005. καὶ εἴθ Αδι Π Ἴ. ὅλων τι ἄλλων τε 272. 1 δίξωι Ἀ͵. 1 18. δὴ οἵα 444503. 14. δὲ] δὲ καὶ 475. 16. αἴσθησιν κειμένων" τοῦ 
τον 1.305. ἢ 41. μὴ ΚΙ. 1 18. ἑκάστην 175. 1 19. ὑπ᾿ αὐτήν ΧΆ. ἢ 22. εὖ οτὰ 16. ἢ 25. κἡὶ υἱγυσαὰς οἵα 3,720. ἢ ὁ οτὰ 0.1} 

26. ὁμοίως οτὰ 1.5. ΠΠ αἴτιά εἰσι 2.5, ἐςιν αἴτια 275, 1 καθ᾿ καὶ καθ᾿ Οδ, ΠΠ 28. δὲ] γὰρ δ᾽ 1.1 29. ἢ ὦ 1Μ͵π, Ἰ 81. " 5] 
ει τὸ γε 18. ἢ πησομέα ΚΡ, || 32. ἡ ροβί ὡς οἵα 20.175, 1 33. ἕως οὖν ὧν ποτε τὸ τοητὸν ἢ αἰσθητὸν εἴη οἷον δὴ τὸ 3750", ως οὖν ὧν 

ἦ τὸ αἰσθητὸν ἢ τοητὸν ἣ οἷον δεῖ καὶ τὸ 1.}. 
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4, ζ γιναΐαι 2. ἡδονὴ 
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θεωρῖν, ἔςαι ἐν τῇ ἐνεργείᾳ ἡ ἡδονή" ὁμοίων γὰρ ὄντων καὶ 

τρὸς ἄλληλα τὸν αὐτὸν τρόπον ἐχόντων τοῦ τε παθητικοῦ 

καὶ τοῦ ποιητικοῦ ταὐτὸ πέφυκε γίνεσθαι. πῶς οὖν οὐδεὶς 
“,Ψ« Ἄ ὔ ,, ν ν» Ω ᾿ δυ- 

συνεχῶς ἥδεται; ἢ ἘδΊΝΕΣ χαντὰ ̓ Ὑὰρ τὰ ἀνθρώπεια ά 
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ἑτέροις δὲ τῷ εἴδει καὶ τὰ οἰκεῖα ἕτερα τῷ εἴδει. ἔτι δὲ 
μᾶλλον τῦτ᾽ ἀν φανείη ἐκ τὸ τὼς ἀφ᾽ ἑτέρων ἡδονὰς ἐμπο- 
δίος ταῖς ἐνεργείαις εἶναι" οἱ γὰρ φίλανλοι ὠδυνατῶσι τοῖς 
λόγοις προσέχειν, ἐὰν κατακόσωσιν αὐλᾶντος, μᾶλλον χαξ 

νωτεῖ συνεχῶς ἐνεργεῖν. ὁ Ὑϑεται ἦν ὁδ᾽ ἡδονή" ἕπεται γὰρ 5 χά αὐλητικῇ τῆς παρέσης ἐνεργείας" ἡ κατὰ τὴν αὐλη- 
--- 

τῇ ἐνεργείᾳ. ἔνια δὲ τέρπει καινὰ ὄντα, ὕςερον δὲ ἂχ ὁμοίως 

ὧστοαῦτί. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον παρακέκληται ἡ διάνοια καὶ 

διατεταμένως περὶ αὐτὰ ἐνεργεῖ, ὥσπερ κατὰ τὴν ὄψιν οἱ 
ἐμβλέποντες, μετέπειτα δ᾽ οὐ τοιαύτη ἡ ἐνέργεια ἀλλὰ 

τικὴν ἣν ἡδονὴ τὴν περὶ τὸν λόγον ἐνέργειαν φθείρει. ὁμοίως 
δὲ τῦτο καὶ ἐκὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει, ὅταν ἅμα περὶ δύο 

ἐνεργῆ" ἡ γὼρ ἡδίων τὴν ἑτέραν ἐκκρούει, κἀν πολὺ δια- 
φέρῃ κατὰ τὴν ἡδονήν, μᾶλλον, ὥστε μηδ᾽ ἐνεργεῖν κατὰ 

παρημελημένη" διὸ καὶ ἡ ἡδονὴ ὠμαυρῦται. ὀρέγεσθαι δὲ 10 τὴν ἑτέραν. διὸ χαίροντες ὁτῳοῦν σφόδρα οὐ πάνυ δρῶμεν 
“, ε “ » Δ. 2 Ἂν ᾿ “΄“Ψ᾽ΟΗ κῃ 

τῆς ἡδονῆς οἰηθείη τις ἂν 5καντας ογὲ καὶ τῇ Ὧν ἅπαντες 
ἐφίενται" ἡ δὲ ζωὴ ἐ ἐνέργειώ τίς ἐς, καὶ ἔν ἕκαςος περὶ ταῦτα 

᾿ καὶ τότοις ἐνεργεῖ ἃ καὶ μάλις᾽ ἀγαπῷ, οἷον ὁ μὲν μουσι- 

Υ 
5 ὃν. 

κὸς τῇ ἀκοῇ περὶ τὼ μέλη, ὁ δὲ φιλομαθὴς τῇ διανοίᾳ, περὶ 

ἕτερον, καὶ ἄλλα ποιοῦμεν ἄλλοις ἠρέμα ἀρεσκόμενοι, καὶ 
ἐν τοῖς θεώτροις οἱ τρωγηματίζοντες, ὅταν φαῦλοι οἱ ὠγω- 
νιζόμενοι ὦσι, τότε μάλιστ᾽ αὐτὸ δρῶσιν. ἐπεὶ δ᾽ ἡ μὲν 

,»,», : ΝΣ - ν » ΄ ᾿ 
οἰκεία, ἡδονὴ ἐξακριβοῖ τὰς ἐνεργείας καὶ χρονιωτέρας καὶ 

τὰ δεωρήματα, ὅτω δὲ καὶ τῶν λοιπῶν ἕκαςος. ἡ δ᾽ ἡδονὴ τε- 15 βελτίος ποιεῖ αἱ δ᾽ ἀλλότριαι λυμαίνονται, δῆλον ὡς πολὺ ρήμα ς ριαι λυμαίνονται, 
- λειοὶ τὰς ἐνεργείας, καὶ τὸ ζῆν δέ, ἕ ὀρέγονται. εὐλόγως ὅν 

καὶ τῆς ἡδονῆς ἐφίενται" τελειοῖ γὰρ ἑκάςῳ τὸ ὸ ζῆν, αἱρετὸν 

πότερον δὲ διὰ τὴν ἡδονὴν τὸ ζὴν αἱρύμεϑα ἃ ἢ διὰ τὸ Τῶν τὴν 

ἡδονήν, ἀφείσθω ἐν τῷ παρόντι. συνεζεῦχθαι μὲν γὰρ ταῦτα 

διες σιν" σχεδὸν γὰρ αἱ ἀλλότριαι ἡδοναὶ ποίζσιν ὅπερ αἱ 
οἰκεῖαι λῦπαι" φθείρυσι γὰρ τὼς ἐνεργείας αἱ οἰκεῖαι λῦπαι, 
οἷον εἴ τῳ τὸ γράφειν ἀηδὲς καπἐπίλυπον ἢ τὸ λογίζεσθαι" 
: } ἌΣ ἰῴ Η »ν» ΟΡ “ι -γΥ “ 
ὁ μὲν γὰρ ὃ γράφει, ὁ δ᾽ ὁ λογίζεται, λυπηρᾶς ὕσης τῆς 

φαίνεται καὶ χωρισμὸν κὁὶ δέχεσθαι" ἄνευ τε γὰρ ἐνεργείας ὁ 20 ἐνεργείας. συμβαίνει δὴ περὶ τὼς ἐνεργείας τοὐναντίον ὠπὸ 
γίνεται ἡδονή, πᾶσαν τε ἐνέργειαν τελειοῖ αὶ ἡδονή. ὅθεν δοκῶσι 
καὶ τῷ εἴδει διαφέρειν" τὰ γὰρ ἕτερα τῷ εἴδει ὑφ᾽ ἑτέρων οἰό- 

μεθα τελεΐσθαι. ὕτω γὰρ φαίνεται καὶ τὰ φυσικὰ καὶ τὰ 
ὑπὸ τέχνης, οἷον ἵῷζα καὶ δένδρα καὶ γραφὴ καὶ ἀγάλματα 

τῶν οἰκείων ἡδονῶν τε καὶ λυπῶν᾽ οἰκεῖαι δ᾽ εἰσὶν αἱ ἐπὶ τῇ 

ἐνεργείᾳ, καθ᾿ αὑτὴν γινόμεναι. αἱ δ᾽ ἀλλότριαι ἡδοναὶ εἴρη- 
2 ,, ὔ Ἄν ᾿Ὰ ἰοφ ’ὔ ,ὔ ται ὅτι παραπλήσιόν τι τῇ λύπῃ ποιοῦσιν" φθείρουσι γάρ, 

᾿ ᾽ ε “ ἊΨ Χ »“3᾽ "»“" Ω ἠδ πλὴν οὐχ, ὁμοίως. διαφερουσῶν δὲ τῶν ἐνεργειῶν ἐπιεικείᾳ 
καὶ οἰκία καὶ σκεῦος. ὁμοίως δὲ καὶ τὼς ἐνεργείας τὰς δια- 25 καὶ φαυλότητι, καὶ τῶν μὲν αἱρετῶν ὑσῶν τῶν δὲ φευκτῶν 
φερούτας τῷ εἶδει ὑπὸ διαφερόντων εἴδει τελειοῦσθαι. δὶα- 
φέρουσι δ᾽ αἱ τῆς διανοίας τῶν κατὼ τὰς αἰσθήσεις καὶ 

αὐταὶ ἀλλήλων κατ᾽ εἶδος" καὶ αἱ τελειοῦσαι δὴ ἡδοναί, 

φανείη δ᾽ ἂν τῦτο καὶ ἐκ τῇ συνῳκειῶσθαι τῶν ἡδονῶν ἑκά- 

τῶν δ᾽ ὑδετέρων, ὁμοίως ἔχεσι καὶ αἱ ἡδοναί" καϑ᾽ ἑκάςην 
γὰρ ἐνέργειαν οἰκεία ἡδονή ἐστιν. ἡ μὲν οὖν τῇ σπουδαίᾳ 

οἰκεία ἐπιερωής, ἡ δὲ τῇ φαύλῃ μοχθηράώε καὶ γὰρ αἱ ἐπι- 

θυμίαι τῶν μὲν καλῶν ἐπαινεταί, τῶν δ᾽ αἰσχρῶν ψεκταῖ, 
"» ὰ Ν 5 ’ ᾿ 

στὴν τῇ ἐνεργείᾳ ἣν τελειοῖ, συναύξει γὼρ τὴν ἐνέργειαν ἡ 30 οἰκειότεραι δὲ ταῖς ἐνεργείαις αἱ ἐν αὐταῖς ἡδοναὶ τῶν ὁρέ- 

οἰκεία, ἠδονή" μᾶλλον γὰρ ἕκαςα κρίνασι καὶ ἐξακριβοῦσιν 
οἱ με ἡδονῆς ἐνεργῆντες, οἷον γεωμετρικοὶ γίνονται οἱ χαΐ-. 
ρόντες τῷ γεωμετρεῖν, καὶ κατανοοῦσιν ἕκαστα μᾶλλον, 

ὁμοίως δὲ καὶ οἱ φιλόμεσοι καὶ φιλοικοδόμοι καὶ τῶν ἄλ- οὐ μὴν ἔοικέ γε ἡ ἡδυνὴ διάνοια εἶναι ὑδ᾽ αἴσθησις" ἄτοπον ἡδονὴ ι 
λων ἕκαςοι ἐπιδιδόασιν εἰς τὸ οἰκεῖον ἔργον χαίροντες αὐτῷ. ἢ γάρ' ἀλλὰ δια τὸ μὴ χωρίζεσθαι φαίνεταί τισι ταὐτόν. σ΄ χώρες σας 
συναύξουσι δὲ αἱ ἡδοναί, τὰ δὲ συναύξοντα οἰκεῖα. τοῖς 

ε ᾿, Ν ,ὔ ἊΝ »" ΄ ᾿ ἱρὰ ξεων" αἱ μὲν γὰρ διωρισμέναι εἰσὶ καὶ τοῖς χρόνοις καὶ τῇ 
φύσει, αἱ δὲ σύνεγγυς ταὶς ἐνεργείαις, καὶ ἀδιόριςοι οὕτως 
ὥς ̓ἔχεν ἀμφισβήτησιν εἰ ταὐτόν ἐςιν ἡ ἐνέργεια τῇ ἡδονῇ. 

ὥσπερ ἵν αἱ ἐνέργειαι ἕτεραι, καὶ αἱ ἡδοναί. διαφέρει δὲ ἡ 

ὄντ ογτ ἔσος. 
Φ 
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᾿ ἥις, (δ τός φησιν ὄνον σύρματ᾽ ὧν ἑλέσθαι μᾶλλον ἢ χρυσόν" ἥδιον 

1116 ΒΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΊΙΩΝ Κ, 

ὄψις ἁφῆς καθαριότητι, καὶ ὠκοὴ καὶ ὄσφρησις γεύσεως" μὴ ἀρέσκει, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς ἐνέργειαν τινα θετέον, κα- 
ὁμοίως δὴ διαφέρνσι καὶ αἱ ἡδοναί, καὶ τότων αἱ περὶ τὴν θαΐπερ ἐν τοῖς πρότερον εἴρηται, τῶν δ᾽ ἐνεργειῶν αἱ μὲν ἐσὺ 
διάνοιαν, καὶ ἑκάτεραι ἀλλήλων. δοκεῖ δ᾽ εἶναι ἑκάςῳ ζῴῳ ἀναγκαῖαι καὶ δὶ ἕτερα αἱρεταί, αἱ δὲ καθ᾽ αὑτάς, δῆλεν 
καὶ ἡδονὴ οἰκεία, ὥσπερ καὶ ἔργον" ἡ γὼρ κατὼ τὴν ἐνέρ- ὅτι τὴν εὐδαιμονίαν τῶν καθ᾽ αὐτὰς αἱρετῶν τινὰ θετέον καὶ 
γείαν. καὶ ἐφ᾽ ἑκαίςῳ δὲ θεωροῦντι τοῦτ᾽ ὧν φανείη" ἑτέρα 5 καὶ τῶν δι᾽ ἄλλο" ἐδενὸς γὼρ ἐνδτὴς ἡ εὐδαιμονία ἀλλ᾽ αὐτάρ- 
γὰρ ἵππι ἡδονὴ καὶ κυνὸς καὶ ἀνθρώπε, καθάπερ Ἡράκλει- κης. καθ᾽ αὐτὼς δ᾽ εἰσὶν αἱρεταί, ἀφ᾽ ὧν μηδὲν ἐπιζητεῖτει 

παρὰ τὴν ἐνέργειαν. τοιαῦται δ᾽ εἶναι δοκῦσιν αἱ κατ' ἀρε- 
ὲρ χρυσοῦ τροφὴ ὄνοις. αἱ μὲν οὖν τῶν ἑτέρων τῷ εἴδει τὴν πράξεις" τὰ γὰρ καλὰ καὶ σπυδαῖα πράττειν τῶν δ᾽ 

διαφέρυσιν εἴδει, τὼς δὲ τῶν αὐτῶν ἀδιαφόρος εὔλογον εἶναι. αὐτὰ αἱρετῶν. καὶ τῶν παιδιῶν δὲ αἱ ἡδεῖαι" οὐ γὰρ δ᾽ 
διαλλάττουσι δ᾽ οὐ μικρὸν ἐπί γε τῶν ἀνθρώπων" τὼ γὰρ 10 ἕτερα αὐτὰς αἱρενται" βλάπτονται γὼρ ἀπ᾽ αὐτῶν μᾶλλον 
αὐτὰ τοὺς μὲν τέρπει τοὺς δὲ λυπεῖ, καὶ τοῖς μὲν λυπηρὰ ἢ ὠφελῖνται, ἀμελοῦντες τῶν σωμάτων καὶ τῆς κτήσεων, 
'καὶ μισητά ἐς: τοῖς δὲ ἡδέα καὶ φιλητάώ, καὶ ἐπὶ γλυκέων καταφεύγυσι δ᾽ ἐπὶ τὼς τοιαύτας διαγωγὰς τῶν εὐδκιμο- 
δὲ τοῦτο συμβαίνει" οὐ γὰρ τὰ αὐτὰ δοκεῖ τῷ πυρέττοντι νιζομένων οἱ πολλοί, διὸ παρὼ τοῖς τυράννοις εὐδοκιμῦσν 
καὶ τῷ ὑγιαίνοντι, οὐδὲ θερμὸν εἶναι τῷ ἀσθενεῖ καὶ τῷ οἱ ἐν ταῖς τοιαύταις διωγωγαῖς εὐτραάπελοι" ὧν γὰρ ἐφίν» 
εὐεκτικῷ. ὁμοίως δὲ τῶτο καὶ ἐφ᾽ ἑτέρων συμβαίνει. δοκεῖ 15 ται, ἐν τύτοις παρέχεσι σφᾶς αὐτὸς ἡδεῖς" δέονται δὲ τοῦ 
δ᾽ ἐν ἅπασι τοῖς τοιότοις εἶναι τὸ φαινόμενον τῷ σπουδαίῳ. των. δυκεῖ μὲν ἦν εὐδαιμονυκὰ ταῦτα εἶναι διὰ τὸ τὸς 

εἰ δὲ τῦτο καλῶς λέγεται, καθάπφρ δοκεῖ, καὶ ἔξιν ἕκάςε δυναστείαις ἐν τότοις ἀποσχολάζειν, ὀδὲν δὲ ἴσως σημεῶον 
μέτρον καὶ ἀρετὴ καὶ ὁ ἐνῇ Ὁ τοιοῦτος, καὶ ἡδοναὶ εἶν οἱ τοίδτοί εἰσιν" ὁ γὰρ ἐν τῷ δυνας εύειν ἡ ἀρετὴ ἐδ᾽ ὁ τ, 
ἂν αἱ τούτῳ φαινόμενκε καὶ ἡδέα. οἷς οὗτος χαίρει. τὰ δὲ ἀφ᾽ ὧν αἱ σπουδαῖαι ἐνέργειαι" ὑδ᾽ εἰ ἄγευστοι ὅτοι ὄντες 
τότῳ δυσχερὴ εἰ τῷ φαίνεται ἤδέμι, ὑδὲν θαυμας ὄν" πολ- 20 ἡδονῆς εἰλικρινῶς καὶ ἐλευθερίς ἐκὶ τὰς σωματικὰς κατα; 
λαὶ γὰρ φθοραὶ καὶ λῦμαι ἀνθρώπων γίνονται" ἡδέα δ᾽ ὑκ φεύγουσιν, διὰ τῦτο ταύτας οἰητέον αἱρετωτέρας εἶναι" καὶ 
ἔςιν, ἀλλὰ τύτοις καὶ ὕτω διακειμένοις. τὰς μὲν ἵν ὁμο- γὰρ οἱ παῖδες τὰ παρ᾽ αὐτοῖς τιμώμενα κράτιστα οεἶονται 
λογυμένως αἰσιχρὼς δῆλον ὡς ὁ φατέον ἡδονὰς εἶναι, πλὴν εἶναι. εὔλογον δή, ὥσπερ παισὶ καὶ ἀνδράσιν ἕτερω φα; 
τοῖς διεφθαρμένοις" τῶν δ᾽ ἐπιεικῶν εἶναι δοκεσῶν ποίαν ἢ νεται τίμια, ὕτω καὶ φαύλοις καὶ ἐπιεικέσιν. καθάπερ ἦν 

τίνα φατέον τῇ ἀνθρώπε εἶναι; ἢ ἐκ τῶν ἐνεργειῶν δῆλον; 25 πολλάκις εἴρηται, καὶ τίμια καὶ ἡδέα ἐςὶ τὰ τῷ σπυδαῳ 

ταύταις γὰρ ἔπονται αἱ ἡδοναί, εἴτ᾽ ἦν μία ἐςὶν εἶτε πλείςς τοιαῦτα ὄντα" ἑκάστῳ δὲ ἡ κατὰ τὴν οἰκείαν ἔξζιν αἰρετω» 

αἱ τῷ τελεῖς καὶ μακαρίωε ἀνδρός, αἱ ταύτας τελεῶσαι ἠδο- τάτη ἐνέργεια, καὶ τῷ σπυδαίῳ δὲ ἡ κατὰ τὴν ὠρετήν. ὧι 
ναὶ κυρίως λέγοιντ᾽ ἂν ἀνθρώπε ἡδοναὶ εἶναι, αἱ δὲ λοικαὶ ἐν παιδιξ ἄρα ἡ εὐδαιμονία" καὶ γὰρ ἄτοπον τὸ τέλος ἐἶει 
δευτέρως καὶ πολλοςῶς, ὥσπερ αἱ ἐνέργειαι. παιδιάν, καὶ πραγματεύεσθαι καὶ κακοπαθεῖν τὸν βίον 

Εἰρημένων δὲ τῶν περὶ τὰς ἀρεταῖς τε καὶ φιλίας καὶ 3. ἅπαντω τοῦ παίζειν χάριν. ἅπαντα γὰρ ὡς εἰπεῖν ἑτέρω 

ἡδονάς, λοιπὸν περὶ εὐδαιμονίας τύπῳ διελθεῖν, ἐπειδὴ τέ. ἕνεκα αἱρόμεθα πλὴν τῆς εὐδαιμονίας" τέλος 

λος αὐτὴν τίθεμεν τῶν ἀνθρωπίνων. ἀναλαβῦσι δὴ τὰ προει- σπεδάζειν δὲ καὶ πονεῖν παιδιῶς χάριν ἠλίθιον φαίνεται καὶ 
ρημένα συντομώτερος ὧν εἴη ὁ λόγος. εἴπομεν δ᾽ ὅτι οὐκ λίαν παιδικόν" παίζειν δ᾽ ὅπως σπυδάζῃ, κατ᾽ ᾿Ανάχαρεν, 
ἔςιν ἕξις" καὶ γὰρ τῷ καθεύδοντι διὰ βία ὑπάρχοι ἄν, φυ- ὀρθῶς ἔχειν δοκεῖ’ ἀναπαύσει γαρ ἔοικεν ἡ παιδιά, ἀδυνα- 

τῶν ζῶντι βίον, καὶ τῷ δυςυχῶντι τὰ μέγιςα. εἰ δὴ ταῦτα 35 τῶντες δὲ συνεχῶς πονεῖν ἀναπαύσεως δέονται. ἀ δὴ τόλη! 

1. καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ἴσφρησις 1,8, 1 2. δὲ ΚΟΜΈΟΣ, ἢ αἱ Ῥοβῖ καὶ οπι Οὐ. || 3. εἶναι] εἶναι καὶ Οὐ. ἢΠ ἃ. καὶ δηῖε ἡδονὴ ὁ; 
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ΒΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ Καὶ 4171 

ἡὶ ἀνάπαυσις" γίνεται γὰρ ἕνεκα τῆς ἐνεργείας. δοκεῖ δ᾽ ὁ αὐταρκέστατος. δόξαι τ᾽ ὧν αὐτὴ μόνη δι᾿ αὐτὴν ὠγαπῶ- 
εὐδαίμων βίος κατ᾽ ἀρετὴν εἶναι" οὗτος δὲ μετὰ σκουδῆς, σθαι" ὑδὲν γὰρ ἀπ᾿ αὐτῆς γίεται παρὰ τὸ θεωρῆσαι, ὠπὸ 

ἀλλ᾽ ὧκ ἐν παιδιᾷ. βελτίω τε λέγομεν τὰ σπουδαῖα τῶν δὲ τῶν πρακτῶν ἢ πλεῖον ἢ ἔλαττον περιποιόμεθα παρὰ τὴν 
γελοίων καὶ τῶν μετὰ παιδιᾶς, καὶ τῷ βελτίονος ἀεὶ καὶ πρᾶξιν. δοκεῖ τε ἡ εὐδαιμονία ἐν τῇ σχολῇ εἶναι" ὠσχο- 
μορίου καὶ ἀνθρώπε σπυδαιοτέραν τὴν ἐνέργειαν" ἡ δὲ τοῦ 5 λύμεθα γὰρ ἶνα σχολάζωμεν, καὶ πολεμῦμεν ἵν ἵν᾽ εἰρήνην 
βιλπίονος κρείττων καὶ εὐδιαιμονικωτέρα. ἤδη. ἀπολαύσειί ἄγωμεν. τῶν μὲν ἦν πρακτικῶν ἀρετῶν ἐν τοῖς πολιτικοῖς 
τ᾽ ἂν τῶν σωματοκῶν ἡδονῶν ὁ τυχὼν καὶ ἀνδράποδον χ ἢ ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἡ ἡ ἐνέργεια" αἱ δὲ περὶ ταῦτα πράξεις 
ἧττον τῷ ἀρίςε' εὐδαιμονίας δ᾽ ὁδεὶς ἀνδραπόδιυ μεταδίδω- δοκοῦσιν ἄσχολοι εἶναι, αἱ μὲν πολεμικαὶ καὶ παντελῶς" 
σῷ», εἶ μὴ καὶ βίκ" ὁ γὼρ ἐν ταῖς τοιαύταις διωγωγαῖς ἡ ἐδεὶς γὰρ αἱρεῖται τὸ πολεμεῖν τῷ πολεμεῖν ἕνεκα, ἀδὲ πα- 
εὐδαιμονία, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς κατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργείαις, καθάπερ 0 ρασκενάζει πόλεμον" δόξαι γὰρ ἄν παντελῶς μιαιφόνος 
καὶ πρότερον εἴρηται. 

Ἴ Εἰ δ᾽ ἐξὶν ἡ εὐδαιμονία κατ᾽ ἀρετὴν ἐνέργεια, εὔλογον 
κατὰ τὴν κρατίςην᾽" αὕτη δ᾽ ἂν εἴη τῷ ἀρίςι, εἴτε δὴ νοῦς 
τῦτο εἶτε ἄλλο τι, ὃ δὴ κατὰ φύσιν δοκεῖ ἄρχειν καὶ ἡγεῖ- 

τις εἶναι, εἰ τὸς φίλας πολεμίους ποιοῖτο, ἵνα μάχαι καὶ 
φόνοι γίγνοιντο. ἔστι δὲ καὶ ἡ τῷ πολιτικῇ ἄσχολος, καὶ 
παρ᾽ αὐτὸ τὸ πολιτεύεσθαι περιποισμέγη δυνας εἴας καὶ τι- 

ν, ἃ ,’ ᾽ ,ὔ εν» ε 
μας ἢ τήν γε εὐδαιμονίαν αὐτῷ καὶ τοῖς πολίταις, ἑτέραν 

σθαι καὶ ἔννοιαν ἔχειν περὶ καλῶν καὶ θείων, εἴτε θεῖον ὃν ι5 ἦσαν τῆς πολιτικῆς, ἣν καὶ ζητῶμεν δῆλον ὡς ἑτέραν ἴσαν. 
καὶ αὐτὸ εἴτε τῶν ἐν ἡμῖν τὸ θειότατον, ἡ τότου ἐνέργεια 
κατὰ τὴν οἰκείαν ἀρετὴν εἴη ὧν ἡ τελεία εὐδαιμονία. ὅτι 
δ᾽ ἐσὶ θεωρητική, εἴρηται. ὁμολογόμενον δὲ τῶτ᾽ ἂν δόξειεν 
ἴπαι καὶ τοῖς πρότερον καὶ τῷ ἀληθεῖ, κρατίστη τε γὰρ 

εἰ δὴ τῶν μὲν κατὰ τὰς ἀρετὰς πράξεων αἱ πολιτικαὶ καὶ 
πολεμικαὶ κάλλει καὶ μεγέθει προέχεσιν, αὗται δ᾽ ἄσχο- 
λοι καὶ τέλες τινὸς ἐφίενται ( Ῥὰ αὑτὰς αἱρεταί εἰσιν, 

ἡ δὲ τῷ νῦ ἐνέργεια σπυδὴ. τε ἔῤειν δοκεῖ θεωρητικὴ ἴσα, 
αὕτῃ ἐςὶν ἡ ἐνέργεια" καὶ γὰρ ὁ νὺς τῶν ἐν ἡμῖν, καὶ τῶν 2) καὶ παρ᾽ αὑτὴν οὐδενὸς ἐδάκθοι ὑθνι ἔχεν. τε ἡδονὴν 
ἡνωςῶν, περὶ ἃ ὁ νῦς. ἔτι δὲ συνεχες ἄτη" ϑεωρεῖν τε γὰρ 
δυνώμεθα συνεχῶς μᾶλλον ἢ πράττειν ὁτῶν, οἰόμεθά τε 
δι ἡδονὴν παραμεμῖχθαι τῇ εὐδαιμονίᾳ, ἡδίστη δὲ τῶν 

κατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργειῶν ἡ κατὼ τὴν σοφίαν ὁμολογουμένως 

οἰκείαν, αὕτη δὲ συναύζξει τὸ 

ἄλλα τῷ μακαρίῳ ὠπονέμεται, κατὰ ταύτην τὴν ἐνέργειαν 
Ύ Ἁ Υ 

φαίνεται ὄντα. ἡ τελεία δὴ εὐδαιμονία αὕτη ἄν εἴη ἀν- 

ἐςν' δοκεῖ" γῶν ἡ φιλοσοφία θαυμας ὡς ἡδονὼς ἔχειν κα- 25 ϑρώπε, λαβῦσα μῆκος βία τέλειον" ὁδὲν γὰρ ἀτελές ἐστι 
δαριότητι καὶ τῷ βεβαίῳ, εὔλογον δὲ τοῖς εἰδόσι τῶν ἴη- 

τόντων ἡδίω τὴν διαγωγὴν εἶναι. ἥ τε λεγομένη αὐτάρκεια 

τιὶ τὴν ϑεωρητικὴν μάλιστ᾽ ἄν εἴη" τῶν μὲν γὰρ πρὸς τὸ 
ζῆν ἀναγκαίων καὶ σοφὸς καὶ δίκαιος καὶ οἱ λοιποὶ δέονται, 

ὁ δὲ τοῦτος ἂν εἴ! βίος κρείττων ἢ 

ἢ ἄνθρωπός ἐς ιν ὕτω βιώσεται, ἀλλ᾽ 
τῶν τῆς εὐδαιμονίας. ὁ 

κατ ̓ ἄνθρωπον" " γὰρ ἢ 
ἢ θεῖόν τι ἐν αὐτῷ ὑπάρχει" ὅσῳ δὲ διαφέρει τῦτο τῇ συν- 
θέτε, τοσύτῳ χὐὶ ἡ ἡ ἐνέργεια τῆς κατὰ τὴν ἄλλην ἀρετήν. 

τοῖς δὲ τοιούτοις ἱκανῶς κεχορηγημένων ὁ μὲν δίκαιος δεῖται 30 εἰ δὴ θεῖον ὁ νὺς πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ ὁ κατὰ τῦτον βίος 
τρὸς ὃς δικαιοπραγήσει καὶ μεϑ᾽ ὧν, ὁμοίως δὲ καὶ ὁ σώ- 

φρων καὶ ὁ ἀνδρεῖος καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστος, ὁ δὲ σοφὸς 
καὶ καθ᾿ αὐτὸν ὧν δύναται θεωρεῖν, καὶ ὅσῳ ἂν σοφώτερος 
ἦ μᾶλλον" βέλτιον δ᾽ ἴσως συνεργοὺς ἔχων, ἀλλ᾽ ὅμως 

1, ἕνεκεν 275, 11 8. ἀλλ᾽ οπὶ 1,75. 1 παιδι4} σπουδὴ 1775. 1 δὲ 775. ἢ 

θεῖος πρὸς τὸν ἀνθρώπινον βίον. ὁ χρὴ δὲ κατὰ τὸς παραι- 
νῦντας ἀνθρώπινα φρονεῖν ἄνθρωπον ὄντα ὑδὲ θνητὰ τὸν θνη- 
τόν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὅσον ἐνδέχεται ἀθανατίζειν καὶ πάντα ποιεῖν 

Ἀν ΟΝ χων , “Ἂν κ“ι Η ) πρὸς τὸ Τὴν κατὰ τὸ κράτιστον τῶν ἐν αὐτῷ" εἰ γὰρ κα 

ἡ, τῶν αἀὰ 2). Π καὶ ροβὶ ἀὴ οτὰ 175. ΠΤ 5. σπεδαιοτέρν 
ΜῈ, σπυδαιοτάτην 1. ἢ 8. εὐδκιμονίαν Η75275.. Ὁ 9. ἐδὲ 475, ἢ 13. κρατίςην ζωήν. αὕτη 5. ἢ} νοῦς εἴη τῦτο 4. ἢ 1λ. ὃ δικεῖ κατὰ 
ψύσν 5. ἢ 15. περὶ] καὶ πε 175, - 18. δὲ οι 275. 1] τῦτο δόξειεν ἄν καὶ 575. }} 19. τέ οὰ 5110. } 24. ἔςι Πι.} 2Δ. τὴν 
οὐχ 5. 1 25. θαυμαςὴν ἡδονὴν 475. 1} καθαρειότητι 1.505, καθαρσιότητι 75. ἢ 26. τε 1,5, ᾿ὶ 27. ἀγωγὴν δ. 1 830. τῶν δὲ τοισύτων 

Δὲ, ἢ κεχορηγημένοις Π7. 21. ἢ 33. καὶ οἵὰ 75, }} ἑαυτὸν 1,5. }} 34. ἢ μᾶλλον] εἴη Ο. ἡ ἔχειν 7). 

4. δόξειε δ᾽ 1,.327502,. 1 8. πρακτικῶν δ. 1] περιπουύμεθα 475. ἢ περὶ 1.375. Ὁ 5. σπυδάζωμεν ΜΡ. ἢ 6. πρακτῶν 2272, Π 17. ἃ ἐν 

τοῖς πολεμικοῖς ογἵὰ 145, ἐν οπὶ 1.5, ἢ αἱ ἐνέργειαι 25. 1 9. γὰρ πονεῖν αἱρεῖται τῇ 5, ἢ παρασκευάζειν 1.575, Ἵ 42, γθπται ΡΟΣ, 
ἥὔνπται ΑὉ. 1 15. καὶ οαὶ 1, ἢ 17. ἀσχολικαὶ τέλυς ΚΡ. ΠΠ 418. εἰσιν αἱρεταί 1.2. 1} 20. ἔχειν τε] καὶ ἔχειν τὴν ΑΔ. ΗΠ τε] τε καὶ 

ἈΠ. ἢ 21. οἰκείαν] τελείαν οἰκείαν ΧΆ Αἴ), τελείως οἰκείαν Οὁ, {αὐτὴ ΑΡ, 1 22. δὲ 2502. ἢ} καὶ τὸ σχολαστικὸν Οὐ, ἢ ἀνθρώπινον Ζὃ 

0". ἃ 23. κατὰ] τὰ κατὰ ΚΙΜ 5, ἐνέργειαν -- 24, ἀνθρώπν οτὰ 75, } 24. ἀνθρώπωι ΚΡ, 1] 25. λαβῆσαν 5. ΠΠ τέλειον βές ΟΣ, ἢ 
26. εἴη ἂν κρείττων βίος 1.3. 1 28. ὅσον εἰ 29. τοσῦτον ΚΡ. || 31. χρὴ δὲ ὁ 1205, ἢ 38. ἀπαθανατίζει. Ν᾽, ἀποθατατίζειν 1.5. ἢ 

ἅπαντα 25. 

σες2 

τὸ σννθε γσ; 

γκακ αν ἔκ ,ἢ ς 

ιἰγξ-. δ.) 
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τῷ ὄγκῳ μοιρόν ἐςι, δυνάμει καὶ τιμιότητι πολὺ μᾶλλον ὅσης. τὸ δὴ τέλειον δῆλον ὡς ἐν ἀμφοῖν ἂν εἴη. πρὸς δὲ 
πάντων ὑπερέχει. δόξειε δ᾽ ἂν καὶ εἶναι ἕκαςος τῦτο, εἴπερ τῶς πράξεις πολλῶν δεῖται, καὶ ὅσῳ ἂν μείζους ὦσι καὶ 

τὸ κύριον καὶ ὥμεινον" ἄτοπον οὖν γίνοιτ᾽ ἄν, εἰ μὴ τὸν καλλίης, πλειόνων. τῷ δὲ θεωρῶντι ὑδενὸς τῶν τοιότων πρός 

αὑτῷ βίον αἱροῖτο ἀλλά τινος ἄλλυ. τὸ λεχθέν τε πρότε- γε τὴν ἐνέργειαν χρεία, ὠλλ᾽ ὡς εἰπεῖν καὶ ἐμυπόδιά ἐστι 
« ,ὕ “ Ν ν ,», αὶ ε»ὔἤ, “ ,ὔ ,ὔἷ ΄ ᾿ τὰς ἢ , γ νυν ,ὔ ρον ἁρμόσει καὶ νῦν" τὸ γὰρ οἰκεῖον ἑκάςῳ τῇ φύσει κρώ- 5 πρός γε τὴν θεωρίαν" ἣ δ᾽ ἀνθρωπός ἐςι καὶ πλείοσι συζῇ, 

τισὸν καὶ ἥδιόν ἐςιν ἑκάςῳ. καὶ τῷ ἀνθρώπῳ δὴ! ὁ κατὰ αἱρεῖται τὼ κατ᾽ ὠρετὴν πράττειν" δεήσεται ὧν τῶν τοιτων 
-ππτπΠοροΦοο, ον 

τὸν νῦν βίος, εἴπερ τῦτο μάλιςα ἀνδοωχος; τος ἄρα καὶ πρὸς τὸ ἀνθρωπεύεσθαι. ἡ δὲ τελεία εὐδαιμονία ὅ ὅτι θεωρην 
εὐδαιμονές ατος. τικχή τίς ἐστιν ἐνῴγεια, καὶ ἐντεῦθεν ὧν φανείη. τὸς θεοὺς 

8 Δευτέως δ᾽ ὁ κατὰ τὴν ἄλλην ὠρετήν᾽ αἱ γὰρ κατ᾿ γὰρ μάλιςα ὑπειλήφαμεν μακαρίος καὶ εὐδαίμονας εἶναι" 
αὐτὴν ἐνέργειαι ἀνθρωπικαί" δίκαια γὰρ καὶ ἀνδρεῖα καὶ ι0 πράξεις δὲ ποίας ὠπονεῖμαι χρεὼν αὐτοῖς; πότερα τὰς ὃ- 
ἄλλα τὼ κατὼ τὰς ἀρετὼς πρὸς ἀλλήλους πράττομεν ἐν καίας; ἢ γελοῖοι φανῦνται συναλλάττοντες καὶ παρακατα- 
συναλλάγμασι καὶ χρείαις καὶ πράξεσι παντοίαις ἕν τε θήκας ἀποδιδόντες καὶ ὅσα τοιαῦτα; ἀλλὰ τῶς ἀνδρείους, 
τοῖς πάθεσι διατηρῶντες τὸ πρέπον ἑκάςῳ. ταῦτα δ᾽ εἶναι ὑπομένοντας τὰ φοβερὰ καὶ κινδυνεύοντας, ὅτι καλίν; ἡ 
φαίνεται πάντα ἀνθρωπικά. ἔνια δὲ καὶ συμβαίνειν ἀπὸ τὰς ἐλευθερίους; τίνι δὲ δώσουσιν; ἄτοπον δ᾽ εἰ καὶ ἔστω 

τῷ σώματος δοκεῖ, καὶ πολλὰ συνῳκειῶσθαι τοῖς πάθεσιν 15 αὐτοῖς νόμισμα ἥ τι τοῦτον. αἱ δὲ σώφρονες τί ἀν εἶν; 
ἡ τῷ ἤθυς ἀρετή, συνέζευκται δὲ καὶ ἡ φρόνησις τῇ τοῦ ἢ φορτικὸς ὁ ἔπαινος, ὅτι οὐκ ἔχουσι φαύλας ἐπιθυμίας; 

ἦθες ἀρετῇ, καὶ αὕτη τῇ φρονήσει, εἴπερ αἱ ἊΨ τῆς φρο- διεζιῶσι δὲ πάντα φαίνοιτ᾽ ἂν τὼ περὶ τὼς πράξεις μιαρὰ 
νήσεως ὠρχαὶ κατὰ τὰς ἠθυκαάς εἰσιν ἀρετάς, τὸ Σ δ᾽ ὀρθὸν καὶ ἀνάξια θεῶν. ἀλλὰ μὲν ὧν τε πάντες ὑπειλήφασι 

τῶν ̓ ἠδικῶν κατὰ τὴν φρόνησιν. συνηρτημέναι δ᾽ αὗται καὶ αὐτοὺς καὶ ἐνεργεῖν ἄρα" οὐ γὰρ δὴ καθεύδειν ὥσπερ τὸν 
"ὸ σὺ γθᾳ͵ «; ἤεΥ το πβεει. περὶ τὸ σύνθετον ἂν εἶεν" αἱ δὲ τ συνθέτε ὠρε- 20 ᾿Ενδυμίωνα. τῷ δὴ Ὁ Υ ζύνῇ τῷ πράττειν ἀφαιρεμέν, δι ἃ 

77. ὅ, τὸ 
ὁ ς νῈ 
(εχ σ 2, ἐπ ας 

ἐκ 

ΣΣΣΣ 

ταὶ ἀνθρωπικαί. καὶ ὁ βίος δὴ ὁ κατ᾽ αὐτὰς ἐπε καὶ ἢ ἡ ̓ εὐδα!- Μᾶλλον τὸ ποιεῖν, τί λείπεται πλὴν δεωρία: ὥξε ἡὶ τὸ θὰ 
-.-»---ὕ.... Ὁ 

μονία, ἥ δὲ τὰ νῦ Ὁ κεχωρισμένην" τοσῦτον γὰρ πθὶ αὐτῆς ἐνέργεια, μακαριότητι διαφέρισα, ὅε εωρητωοὶ ἂν εἶη, καὶ 
εἰρήσθω" διακριβῶσαι, γὰρ μεῖξον τὸ προκειμών ἐ ἐςίν. δόξειε τῶν ἀνθρωπίνων δὴ ἡ ταύτῃ συγγενες ἄτη εὐδαιμονικωτάτη. 

δ᾽ ἂν καὶ τῆς ἐκτὸς χορηγίας ἐπὶ μικρὸν ἢ ἐπ᾿ ἔλαττον δεῖ- σημεῖον δὲ καὶ τὸ μὴ μετέχειν τὰ λοιπὰ ζῷα εὐδαιμονίας, 

σθαι τῆς ἠθικῆς" τῶν μὲν γὰρ ἀναγκαίων ὠἀμφοῖν χρεία 25 τὴς τοιαύτης ἐνεργείας ἐςερημένα τελείως. τοῖς μὲν γὼ 
καὶ ἐξ ἴσε ἔξω, εἰ καὶ μᾶλλον διαπονεῖ περὶ τὸ σῶμα ὁ θεοῖς ἅπας ὁ βίος μακάριος, τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις, ἐφ᾽ ὅσον 
“πολιτικός, καὶ ὅσα τοιαῦτα" μικρὲν γὰρ ἄν τι διαφέροι: ὁμοίωμά τι τῆς τοιαύτης ἐνεργείας ὑπάρχει" τῶν δ᾽ ἄλλιν 

«ρὸς δὲ τὰς ἐνεργείας πολὺ διοίσει. τῷ μὲν γὰρ ἐλευϑερίῳ ζῴων ἐδὲν εὐδαιμονεῖ, ἐπειδὴ ἐδαρῇι κοινωνεῖ ϑεωρίας. ἱφ' 

δεήσει χρηματων πρὸς τὸ πράττειν τὰ ἐλευθέρια, καὶ τῷ ὅσον δὴ ὁ διατείνει ἡ ἡ θεωρία, ΚΑΙ ὁ εὐδι εὐδαιμονία, καὶ οἷς μᾶλ- 

δικαίῳ δὴ εἰς τὰς ἀνταποδόσεις (αἱ γὰρ βυλήσεις ἄδηλοι, 30 λον ὑπάρχει τὸ θεωρεῖν, καὶ εὐδαιμονεῖν, ὁ κατὰ ὁ συμβε 

προσποΐνται δὲ καὶ οἱ μὴ δίκαιοι βόλεσθαι δικαιοπραγεῖνγ, βηκὸς ἀλλὰ κατὰ τὴν θεωρίαν" αὐτὴ γὰρ κ καθ᾽ αθ᾽ αὐτὴν 1 ἣν τ 
τῷ ἀνδρείῳ δὲ δυνάμεως, εἴπερ ἐπιτελεῖ τι τῶν κατὰ τὴν μία. ὥς" εἴ ἂν ἡ ̓εὔδαιμονία θεωρία τις. 
ἀρετήν, καὶ τῷ σώφρονι ἐξεσίας" πῶς γὰρ δῆλος ἔςαι ἢ ἢ ΠΟ Δεήσει δὲ καὶ τῆς ἐκτὸς εὐημερίας ἀνθρώπῳ ὄντι" ἡ γὰρ9 
ὗτος ἢ τῶν ἄλλων τις; ἀμφισβητεῖται δὲ πότερον κυριώτε- αὐτάρκης ἡ φύσις πρὸς τὸ θεωρεῖν, ἀλλὰ δεῖ καὶ τὸ σῶμα 
ροῦ τῆς ἀρετὴς ἡ προαίρεσις ἢ αἱ πράξεις, ὡς ἐν ὠμφοῖν 35 ὑγιαίνειν καὶ τροφὴν καὶ τὴν λοιπὴν θεραπείαν ὑπάρχιν. 

1. τελειότητι Ὁ}, ποιοτητι '᾿. 2. πάντων οἵα 225. ἢ ὑπερέχειν 476. δ᾽ οὶ ΚΙΙ5. ᾿Π εἶναι ἕκαξον 8750}, ἕχαςος εἶναι 1). } 

3. ἀμεινον ἄμεινον μένον ΑΧΡ. 1 6. ἐσδ' 1.5, }} 1. μάλιςα τῶτο 1.5. 9. κατὰ ταύτην Κ͵Ι͂Σ, 1 10. καὶ τὸ ἄλλα τὰ 1.5. Π}- 13. διατηρῖμ 

τες ροβὶ ἑκάςῳ 10}. 1 Ο 17. αὕτη] αὐτῆι ΚΈ. |} 19. συνηρτημένη Κό, 1 20. περὶ] καὶ περὶ 175. 1 21. κατὼ ταύτας ΚΑΜ’. ἢ 22. 12} ἃ 

Μ|'. 11 23. εἴρηται Οὐ, ἀκριβῶσαι Κ᾽. 1] 24. πὶ] ἢ ἐπὶ ΚΟΙΜΟ, 1 26. διαπονεῖ οπι 775. ἢ" 27. διαφέρη 1.305, διαφέρειν ΚΡ, [ 28. 
συνδιοίσει Κα. 31. μὴ οπὶ 25. 1} 32. τὴν αἀὰ Α΄ , 1] 338. ἔςαι δῆλος 5. 1} ἃ οἷα 2,505, || 34. ζητᾶται 1.5. τε ΚΡΜ', 

8. καλαὶ 18ἴ5, 1κ τῶν δὲ ἀνθ Χ1δν 1 ἀδὲν 21... } ἃ. ἐμπόδιον ΚΈ. {{5. συζᾶν 155. }ῃ 6. τὸ 15, καὶ τὰ 0. ἢ κατὰὶ τὴν ἀρετὴ 
ἈΔῸὋΠΠ 8. γὰρ θεοὺς 1.5. }} 11. ἢ οπι ΑΡ. "ἢ 12. ὅσα ἄλλα τοιαῦτα 26. ἢ] ἀνδρείας 2.5. 1} 13. ὑπομένοντες 6. || 15. αἢ εἰ ΚΙΜΠΟΝΙ 

48. ζ2»] ζητεῖται 415, ἢ τε οπι 4505. 1} πάντες γὰρ ὑπειλήφασιν εἶναι αὐτοὺς 475. {1 - 20. ἀφαιρύμενον Ν᾽, ἀφηρημέω 1.209. 1 31. 
τῦ] τῦτο Χο. 1] θεωρίας 56 ΝῆΟ 5. ἢ 23. δὴ ἂν εἴη ἡ ΚΟ. ἢ 26. ροδὶ μακάριος 150 τοιαύτης σύσης τῆς ἱνεργείας. 28. ὑδαμῶς Ζ᾽, ἐδεμῖ 
Ο5, ἢ 30. ὁ} καὶ ἡ ΑΔ, || 31. κατ᾽ αὐτὴν Αὐ. || 32. ἡ οτὰ 15. 



α «Ὁ. δι εὐζῳ εἰ αἰίσιι , μα ᾿, πυδὸ ὄν ΧΕ ΣΥ͂Σ 
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ὁ μὴν οἰχτέον γε πολλῶν καὶ μεγάλων δεήσεσθαι τὸν εὖδαι- πρακτοῖς τέλος τὸ θεωρῆσαι ἕκαστα καὶ γνῶναι, ἀλλὰ 
μονήσοντα, εἰ μὴ ἐνδέχεται ἄνευ τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν μα- μᾶλλον τὸ πράττειν αὐτά; ἐδὲ δὴ περὶ ὠρετῆς ἱκανὸν τὸ 

κάριον εἶναι" ὦ γὰρ ἐν τῇ ὑπερβολῇ τὸ αὕταρκες ἐδ᾽ ἡ πρῶ- εἰδέναι, ἀλλ᾽ ἔχειν καὶ χρῆσθαι πειρατέον, ἢ εἴ πως ἄλλως 
ξις, δυνατὸν δὲ καὶ μὴ ἄρχοντα γῆς καὶ θαλάττης πρώτ- ἀγαθοὶ γινόμεθα. εἰ μὲν ἦν ἦσαν οἱ λόγοι αὐτάρκεις πρὸς 
πεν τὰ καλά" καὶ γὰρ ἀπὸ μετρίων δύναιτ᾽ ἄν τις πράττειν 5 τὸ ποιῆσαι ἐπιεικεῖς, πολλὺς ἀν μισθὸς καὶ μεγάλους δὶ- 
κατὰ τὴν ὠρετήν. τῦτο δ᾽ ἧςιν ἰδεῖν ἐναργῶς" οἱ γὰρ ἰδιῶ- καίως ἔφερον κατὰ τὸν Θέογνιν, καὶ ἔδει ἂν τότες πορίσα- 
ται τῶν δυναστῶν οὐκ ἧττον δοκῦσι τὰ ἐπιεικῆ πράττειν, σθαι" νῦν δὲ φαίνονται προτρέψασθαι μὲν καὶ παρορμῆσαι 
ἀλλὰ καὶ μᾶλλον. ἱκανὸν δὲ τοσαῦθ᾽ ὑκάρχειν" ἔξαι γὰρ τῶν νέων τοὺς ἐλευθερίους ἰσχύειν, ἧθός τ᾿ εὐγενὲς καὶ ὡς 
ὁ βίος εὐδαίμων τῷ κατὰ τὴν ἀρετὴν ἐνεργῶντος. καὶ Ἰξόλων ἀληθῶς φιλόκαλον ποιῆσαι ἂν κατοκώχημον ἐκ τῆς ὠρετῆς, 
δὲ τὸς εὐδαίμονας ἴσως ἀπεφαίνετο καλῶς, εἰπὼν μετρίως τὺ τὸς δὲ πολλὺς ἀδυνατεῖν πρὸς καλοκαγαθίαν προτρέψασθαι" ᾿ 
τοῖς ὦ ἐχτὸς κεχορηγημένυς, πεπραγότας δὲ τὰ καλλισθ᾽, ὡς ὦ γὰρ πεφύκασιν αἰδοῖ πειθαρχεῖν ἀλλὰ φόβῳ, ἐδ ἀπό 
ᾧετο, καὶ βεβιωκότας σωφρόνως" ἐνδέχεται γὰρ μέτριω χεσθαι τῶν φαύλων διὼ τὸ αἰσχρὸν ἀλλὼ διὰ τὼς τιμω- 
κικτημένους πράττειν ἃ δεῖ. ἔοικε δὲ καὶ ᾿Αναξαγόρας οὐ ρίας" πάθει γὰρ ζῶντες τὼς οἰκείας ἡδονὰς διώκουσι καὶ 
πλύσιον ἀδὲ δυναςὴν ὑπολαβεῖν τὸν εὐδαΐμονα, εἰπὼν ὅτι δὲ ὧν αὗται ἔσονται, φεύγοσι δὲ τὼς ἀντικειμένας λύπας, 
ἐκ ἂν θαυμάσειεν εἴ τις ἄτοπος φανείη τοῖς πολλοῖς τοι 15 τῷ δὲ καλῦ καὶ ὡς ἀληθῶς ἡδέος ἀδ᾽ ἔννοιαν ἔχεσιν, ἄγευ- 
γὰρ κρίνεσι τοῖς ἐκτός, τότων αἰσθανόμενοι μόνον. συμφω- ςοι ὄντες. τὰς δὴ τοιότος τίς ἂν λόγος μεταρρυθμίσαι; οὐ 
νεῖν δὴ τοῖς λόγοις ἐοίκασιν αἱ τῶν σοφῶν δόξαι. πίστιν γὰρ οἷόν τε ἢ ὁ ῥῴδιον τὰ ἐκ παλαιᾷ τοῖς ἤθεσι κατειλημ- 
μὲν οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα ἔχει τινά, τὸ δ᾽ ἀληθὲς ἐν τοῖς μένα λόγῳ μεταςῆσαι. ἀγαφιμὲν δ᾽ ἴσως ἐςὶν εἰ πάντων 
πρακτοῖς ἐκ τῶν ἔργων καὶ τῷ βέε κρίνεται" ἐν τότοις γὰρ ὑπαρχόντων, δὶ ὧν ἐπιεικεῖς γίνεσθαι, μεταλάβοι- 

ἴ τὸ κύριον. σκοπεῖν δὴ τὰ προειρημένα χρὴ ἐπὶ τὰ ἔργα Ὁ μεν τῆς ἀρετῆς. γίνεσθαι δ᾽ ὠγαθὺς οἴονται οἱ μὲν φύσει, 
" χαὶ τὸν βίον ἐπιφέροντας, καὶ συνᾳδόντων μὲν τοῖς ἔργοις οἱ δ᾽ ἔθει, οἱ δὲ διδαχῇ. τὸ μὲν ἦν τῆς φύσεων δῆλον ὡς 

᾿ ἀποδεκτέον, διαφωνόντων δὲ λόγυς ὑποληπτέον. ὁ δὲ κατὲὼ ὑκ ἐφ᾽ ἡμῖν ὑπάρχει, ἀλλὰ διά τινας θείας αἰτίας τοῖς ὡς 
κὴν ἐνεργῶν καὶ τῦτον θεραπεύων καὶ διακείμενος ἄριςα καὶ ἀληθῶς εὐτυχέσιν ὑπάρχει" ὁ δὲ λόγος καὶ ἡ διδαχὴ μή " 

θευφιλέστατος ἔοικεν εἶναι" εἰ γάρ τις ἐπιμέλεια τῶν ἀν- ποτ᾽ ὑκ ἐν ἅπασιν ἰσχύῃ, ὠλλὼ δέῃ προδιειργώσθαι τοῖς 
ϑρωπύων ὑπὸ θεῶν γίνεται, ὥσπερ δυκεῖ, καὶ εἴη ὧν εὖλο- 25 ἔθεσι τὴν τῇ ἀκροατοῦ ψυχὴν πρὸς τὸ καλῶς χαίρειν καὶ 
γιν χαίρειν τε αὐτὸς τῷ ἀρίςῳ καὶ τῷ συγγενες τῳ (τῦτο μισεῖν, ὥσπερ γῆν τὴν ὀρέψουσαν τὸ σπέρμα. ὁ “γὰρ ἂν 
δ᾽ ἂν εἴη ὁ νῦς) καὶ τὸς ὠγαπῶντας μάλιςα τῦτο καὶ τι- ἀὠκύσειε λόγου ἀποτρέποντ οὐδ᾽ αὖ συνεΐη. ὁ κατὰ κάθος ας 

μῶντας ἀντευποιεῖν ὡς τῶν φίλων αὐτοῖς ἐπιμελουμένους ζῶν" τὸν δ᾽ ἕτως ἔχοντα κῶς οἷον τε μεταπεῖσαι; ὅλως τ᾽ 7 

καὶ ὀρθῶς τε καὶ καλῶς πράττοντας, ὅτι δὲ πάντα ταῦτα ἀ δυκεῖ λόγῳ ὑπείκειν τὸ πάθος ἀλλὰ βίᾳ. δεῖ δὴ τὸ ἦθος 
τῷ σοφῷ μάλισθ᾽ ὑπάρχει, ὑκ ἄδηλον. θεοφιλέςατος ἄρα. 8) προὔπάρχειν πως οἰκεῖον τῆς ἀρετῆς, ςέργον τὸ καλὸν καὶ 
τὸν αὐτὸν δ᾽ εἰκὸς καὶ εὐδαιμονέςατον" ὥστε κἂν ὕτως εἢ δυσχεραῖνον τὸ αἰσχρόν. ἐκ νέου δ᾽ ὠγωγῆὴς ὀρθῆς τυχεῖν 
ἡ σοφὸς μάλις᾽ εὐδαίμων. πρὸς ὠρετὴν χαλεπὸν μὴ ὑπὸ τοιότοις τραφώτα νόμοις" τὸ 

Ὁ ΠᾺρ᾽ ἕν εἰ περὶ τότων καὶ τῶν ἀρετῶν, ἔτι δὲ καὶ φι- γὼρ σωφρόνως καὶ καρτερικῶς ζὴν οὐχ, ἡδὺ τοῖς πολλοῖς, 
λίως καὶ ἡδονῆς, ἱκανῶς εἴρηται τοῖς τύποις, τέλος ἔχειν ἄλλως τε καὶ νέοις. διὸ νόμοις δεῖ τετάχθαι τὴν τροφὴν ' 
οἰητέον τὴν προαίρεσιν, ἡ καθάπερ λέγεται, ὑκ ἔςιν ἐν τοῖς 35 καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα" ὑκ ἔςαι γὰρ λυπηρὰ συνήθη γινό- ᾿ 

4. εὐδαιμονήσαντα 31᾽, 1 38. 8] ὁδὶ 2275, Π ἡ πρᾶξμ] ἡ κρίσις οὐδ᾽ ἡ πρᾶξις 1.8, ἡ κρίσις ἐδ᾽ αἱ τρέξω 4:03. καὶ ἃ. ἄρχοντας 1} 
0., ἃ ῥαλάσσης 1.175. ἢ 6. κατὰ] τὰ κατὰ δ 05, 1 Ἰ. δυνατῶν 175, ἢ 8. ἔςι 175.}} 9. κατ᾽ ἀρετὴν 475, ἢ 11. κεχορηγημένοις 

ΚΙ ἢ τὰ οἱ ὡς οτὰ Ψπ. ἢ" 16. μόνων 147’. ἢ 11. δὲ Ο5. ἡ 18. τὰ οὐχ Ἀὐ, || 19, πρακτικοῖς ΚΑΙΜΈΟ. 1 20. σκοκεῖν δὲ 1 

501, δὴ σκοπεῖν ΚΈ, ἢ 21. φέροντας ἈΡΜΈ, 1 24. εἶναι οχ ἈὙΜ105, ᾿ὶ ἀνθρώπων ΚΊ. ὶ 26. τῷ ροβὶ καὶ οαχι ΧϑΟ", [| 27. ροεὶ 
τῶτο ΜΡ ἥγυν τὸ χαίρειν τῶ ἀρίςξω καὶ σνγγενεςάτω. ἢ 29. καὶ δῃϊδ ἐρϑῶς οτὰ 275. ἢ ταῦτα πάντα 1.385. 11 80. θεοφιλέςατον 475.}} 831. 
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ἧς ἡνοίμεθα 'Χ5,. 1} 5. μεγάλους οτα ΚΡ. || 6. ϑεόηνην ΚΑ. ΠΠ 7. προτρέψαι Ν᾽, ἢ 8. ἴσχειν ΧῈ, ἢ δ᾽ 275. 11 9. κατεακώχιμον 

όΜι0ι, {{ ἀρετῆς οὔ, τὸς 475. ἢ 15. ἐννοίας 1.50. 1 16. μεταρριθμήση 475. 1} 20. ἀγαθὸν 175. } 22. τινος 1.203, ἢ ὡς οἵα Αὐ, ἢ 
24, ἰσχύει ΚΑΚΌΣ, νισχύη 3120, 1} δίει 1.2, δᾶ 475. 1} προδιεργάσασϑαι 275, ἢ 25. ἤθεσι 1,5. Π 26. θρέψασαν 75. 1 21. λόγον 5. ἢ 
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μενα. ἐχ ἱκανὸν δ᾽ ἴσως νόος ὄντας τροφῆς καὶ ἐπιμελείας μένων δ᾽ ἢ ἀγράφων, ὑδὶν ἂν δόξειε διαφέρειν, ὀδὲ δὲ ὧν " 
τυχεῖν ὀρθῆς, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καὶ ἀνδρωθέντας δεῖ ἐπιτηδεύειν εἷς ἢ πολλοὶ παιδευθήσονται, ὥσπερ ὑδ᾽ ἐπὶ μουσοῶς καὶ 

ἃ καὶ ἐθίζεσθαι, καὶ περὶ ταῦτα δεοίμεθ᾽ ὧν νόμων, γυμνας ἧς καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων. ὥσπερ γὰρ ὃ 
καὶ ὅλως δὴ περὶ πάντα τὸν βίον" οἱ γὼρ πολλοὶ ἀνάγκῃ ταῖς πέλεσιν ἐνισχύει τὰ νόμιμα καὶ τὰ ἔθη, ὕὅτω καὶ ὃ 

. μᾶλλον ἢ λόγῳ πειθαρχῦσι καὶ ζημίαις ἢ τῷ καλῷ. διόπερ 5 οἰκίαις οἱ πατρικοὶ λόγοι καὶ τὰ ἔθη, καὶ ἔτι μᾶλλον διὰ 
,, αξονταί τινες τὲς νομοθετῦντας δεῖν μὲν παρακαλεῖν ἐπὶ τὴν τὴν συγγώειαν καὶ τὰς εὐεργεσίας" προῦπάρχυσι γὰρ ςίρ 
ἀρετὴν καὶ προτρέπεσθαι τῷ καλῇ χάριν, ὡς ὑπακεσομένων γόντες καὶ εὐπειθεῖς τῇ ἅ φύσει. ἔτι δὲ καὶ διαφέρουσιν αἱ 
τῶν ἐπιεικῶς τοῖς ἔθεσι προηγμένων, ἀπειθῶσι δὲ καὶ ἀφυε- καθ᾽ ἕκαςον ααιξέλαι τῶν κοινῶν, ὥσπερ ἐπὶ ἰατρικῆς" κα- 

ςέροις σι κολάσεις τε καὶ τιμωρίας ἐπιτιθέναι, τὸς δ᾽ ἀνιώ- θόλε μὲν γὰρ τῷ πυρέττοντι συμφέει. ἡσυχία καὶ ἀσιτία, 
τὸς ὅλως ἐξορίζειν" τὸν μὲν γὰρ ἐπιεικῆ καὶ πρὸς τὸ καλὸν 0 τινὶ δ᾽ ἴσως , ὅ τε πυκτικὸς ἴσως ὁ πᾶσι τὴν αὐτὴν μάχεν 
ζῶντα τῷ λόγῳ πειθαρχρήσειν, τὸν δὲ φαῦλον ̓ ἡδονῆς ὁ ὄρε- περιτίθησιν. ἐξακριβῦο σθαι δὴ δόξειεν ἂν μᾶλλον τὸ καθ᾽ ἐχα- 

γόμενον λύπῃ κολάζεσθαι ὥσπερ ὑποζύγιν. διὸ καί φασι ςον ἰδίας τῆς ἐπιμελείας γινομένης" μᾶλλον γὰρ τῇ προσφόρι 
δεῖν τοιαύτας γίνεσθαι τὰς λύπας αἱ μάλιστ᾽ ἐναντῶνται τυγχάνει ἔκαςος. ἀλλ᾽ ἐπιμεληθείη μὲν ἄριφα καϑ' ὃν καὶ 
ταῖς ἀγαπωμέναις ἡδοναῖς. εἰ δ᾽ ἵν, καθάπερ εἴρηται, τὸν ἰατρὸς καὶ γυμναςὴς καὶ πᾶς ὦλλος ὁ τὸ καθόλι εἰδώς, ὅτι 
ἐσόμενον ἀγαθὸν τραφῆναι καλῶς δεῖ καὶ ἐθισθῆναι, εἶθ᾽ ις πᾶσιν ἣ τοῖς τοιοῖσδε᾿ τῷ κοινῇ γὰρ αἱ ἐπιςῇμαι λέγονταί τι 
ὅτως ἐν ἐπιτηδεύμασιν ἐπιεικέσι ζὴν καὶ μήτ᾽ ἄκοντα μήθ᾽ καὶ εἰσίν. ὁ μὴν ἀλλὰ καὶ ἑνός τινος ἀδὲν ἴσως κωλύει καλῶς 
ἑκόντα πράττειν τὰ φαῦλα, ταῦτα δὲ γίγνοιτ᾽ ἂν βιεμές ἐπιμεληθῆναι καὶ ἀνεπις μονα ὄντα, τεθεαμένον δ᾽ ἀκριβῶς 
νοι 4 κατά τίνα νῦν καὶ τάξιν ὀρθήν, ἔχωσαν ἰσχύν. ἡ μὲν τὰ συμβαΐνοντα ἐφ᾽ ἑκάςῳ δὶ᾿ ἐμπειρίαν, καθάπερ καὶ ἰατρὶ 
ἕν πατρικὴ πρόςαξις ἐκ ἔχει τὸ ἰσχυρὸν ἐδὲ τὸ ἀναγκαῖον, ἔνιοι δοκῶσιν ἑαυτῶν ἄριςοι εἶναι, ἑτέρῳ δὲν ἂν δυνάμσα 
ὑδὲ δὴ ὅλως ἡ ἑνὸς ἀνδρός, μὴ βασιλέως ὄντος ἦ τινος τοιό- αὶ ἐπαρκέσαι, ὑδὲν δ᾽ ἧττον ἴσως τῷ γε βυλομένῳ τεχρικῷ γε 
του" ὁ δὲ νόμος ἀναγκας ικὴν ἔχει δύναμιν, λόγος ὧν ἀπό [νέσθαι καὶ θεωρητικῷ ἐπὶ τὸ καθόλου βαδὶς ἐον εἶναι δέζειν 

τινος φρονήσεως καὶ νῇ. καὶ τῶν μὲν ὠνθρώπων ἐχθαίρουσι ᾿ ἄν, κἀκεῖνο γνωριςέον ὡς ἐνδέχεται" εἴρηται γὰρ ὅτι περὶ ΤῊ 
τὸς ἐναντιεμένες ταῖς ὁρμαῖς, κἂν ὀρθῶς αὐτὸ δρῶσιν" ὁ δὲ αἱ ἐπιςῆμαι. τάχα δὲ καὶ τῷ βυλομένῳ δὲ ἐπιμελείας 
νόμος ὑκ ἔςιν ἐπαχθὲς τάττων τὸ ἐπιεικές. ἐν μόνῃ δὲ τῇ βελτίες ποιεῖν, εἶτε πολλὲς εἴτ᾽ ὀλίγυς, νομοθετρεῷ πειρατέων 

Λακεδαιμονίων πόλει μετ᾽ ὀλίγων ὁ νομοθέτης ἐπιμέλειαν 25 γενέσθαι, εἰ διὰ νόμων ὠγαθοὶ γενοίμεθ᾽ ἄν. ὅντινα γὰρ ἦν καὶ 
δοκεῖ πεποιῆσθαι τροφῆς τε καὶ ἐπιτηδευμάτων" ἐν δὲ ταῖς τὸν προτεθώτα διαθεῖναι καλῶς ὑκ ἔςι τῷ τυχόντος, ἀλλ᾽ 

τλείςξαις τῶν πόλεων ἐξημέληται περὶ τῶν τοιότων, καὶ ζῇ εἴπερ τινος, τῷ εἰδότος, ὥσπερ ἐπ᾽ ἰατρικῆς καὶ τῶν λοιπῶν 
ἕκαστος ὡς βέλεται, κυκλωπικῶς θεμιστεύων παίδων ἠδ’ ὧν ἐςὶν ἐπιμέλειά τις καὶ φρόνησις. ἀρ’ ἦν μετὰ τῦτο ἐπε 

ἐὐ ἃ ᾿ἀλόχν. κράτιςον μὲν ὅν τὸ ἴγνεσδαι κοινὴν ἐπιμέλειαν καὶ σκεπτέον πόθεν ἢ πῶς νομοθετικὸς γένοιτ᾽ ἄν τις, ἢ καθώτε 
- ὀρθὴν καὶ δρῶν αὐτὸ δύνασθαι" κοινῇ δ᾽ ἐξαμελουμένων 3) ἐπὶ τῶν ἄλλων, παρὰ τῶν πολιτικῶν; μόριον γὰρ ἐδύκει 
ἑκάςῳ δόξειεν ὧν προσήκειν τοῖς σφετέροις τέκνοις καὶ φί- τῆς πολιτικῆς εἶναι. ἢ ἐχ ὅμοιον φαίνεται ἐπὶ τῆς πολπε 

λοις εἰς ὠρετὴν συμβάλλεσθαι, ἢ προαιρεῖσθαίΐ γε. μάλιςξα κῆς καὶ τῶν λοιπῶν ἐπιστημῶν τε καὶ δυνάμεων; ἐν μὲ 
δ᾽ ἀν τῦτο δύνασθαι δόξειεν ἐκ τῶν εἰρημένων νομοθετικὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις οἱ αὐτοὶ φαίνονται τάς τε δυνάμεις παρα- 
γενόμενος" αἷ μὲν γὰρ κοιναὶ ἐπιμέλειαι δῆλον ὅτι διὰ χό- διδόντες καὶ ἐνεργῆντες ἀπ᾿ αὐτῶν, οἷον ἰατροὶ καὶ γραφεῖε" 
μων γίγνονται, ἐπιεικεῖς δ᾽ αἱ διὰ τῶν σπυδαίων. γεγραμ. 5 τὰ δὲ πολιτικὰ ἐπαγγέλλονται μὲν δὲδιέσκειν οἷ σοφιςαί, 

2. τὰ 13. ἢ 3. ἄν οπὶ 2). ἢ ἃ. δὴ καὶ ὅλως Ψ , ΠΠ 7. ἐπακνσομένων 1.8, ἐπακνσομένοις 75, 1 8. τῶν οτὰ 1,75. ἢ ἐπμοιῶν 1 
ΟΝ. 11 προηγμόοις 75, προηγυμέως 150. ᾿ 9. τε οἵα ΟἍ. ΠΤ ὑπιτιθεμένους 11, ἐπιπτιθέμναι ΟἹ, Π 10. καὶ οπᾳ ΧΑ Ά445. 1} 43. δὲν 
οπὶ 275, ἢ 15. δοκεῖ ΟΡ. ἢ 16. ἐν οπι 2.5. ἢ] 19. ὑδὲ] ὅτε δὴ 25, ὑδὲ δὴ ΚΟΙΟΣ, 11 20. ὄντος οτα 275. }} 241. λόγος] ὅλος 410. Τ 
25. ἰχϑραύσυσι 1.750. ἢ 25. λακεδαιμονία 475. Π 26. τε οἵα Οὑ. ἢ 28. ἕκαστος οἵὰ 7". 1] 39. τὸ ὁγχὰ 2203. ἢ γενέσθαι ΧΟΜ 
05. ᾿ὶ 32. συμβαλέσθαι Ψ). ᾿ἱὶ μᾶλλον 65. ἢ 33. τίασθαι (6, οτα Οὐ. ἢ 34. διὰ τῶν νόμων Ο", 

4. δ᾽ οτὰ Χϑ. ἢ συνδιαφέρειν Οϑ. ἢ 2. καὶ καὶ ΚΡ", ἢ 8. καὶ] ἃ 275, ἢ παιδευμάτων 14. ἢ ἅ. ἤθη ΚΗ ,, 5. οἰκείως 
Οϑ. ἤθη 1.205. ἢ 7. καὶ Ροβὲ δὲ οπὶ ,,7205, 1] 9. ἀσιτία καὶ ἡσυχία 1.3. ἢ 11. δὲ 25, δὲ δεῖ 415. ἢ ἂν οτὰ ᾽τ. || 13. καϑ' ἢ] 
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πράττει δ᾽ αὐτῶν ὑδείς, ἀλλ᾿ οἱ πολιτευόμενοι, οἱ δόξαιεν πῶς ἦν ἐκ τότων νομοθετρκὸς γένοιτ᾽ ἄν τις, ἢ τὸς ἀρίξουε 
ἂν ϑυνείμει τινὶ τῶτο πράττειν καὶ ἐμυπειρίῳ μᾶλλον ἢ δια. κρῴαι; ὁ γὰρ φαίνονται ἀδ᾽ ἰατρικοὶ ὧς τῶν συγγραμμά- 
νοίῳ" οὗτε γὰρ γράφοντες οὔτε λέγοντες περὶ τῶν τοιύότων τῶν γίνεσθαι. καίτοι πειρῶνταί γε λέγειν ὦ μόνον τὰ θεραν» ΄ 
φαύονται (καίτοι κάλλιον ἦν ἴσως ἢ λόγους δικανικός τς πεύματα, ἀλλὰ καὶ ὡς ἰαθεῖεν ἂν καὶ ὡς δεῖ θεραπεύειν 
καὶ δημηγορικύς), ὑδ᾽ αὖ πολιτικὺς πεποιηκότες τὴς σφε- 5 ἑκάφες, διελόμενοι τὼς ἕξεις. ταῦτα δὲ τοῖς μὲν ἐμπείροις 
τέρυς υἱεῖς ἥ τινας ἄλλες τῶν φίλων. εὔλογον δ᾽ ἦν, εἴπερ ὀφώμμα εἶναι δοκεῖ, τοῖς δ᾽ ἀνεκιστήμοσιν ἀχρεῖα. ἴσως 
ἐδύναντο" οὔτε γὰρ ταῖς πόλεσιν ἄμεινον οὐδὲν κατέλιπον οὖν καὶ τῶν νόμων καὶ τῶν πολιτειῶν αἱ συναγωγαὶ τοὺ 
ἄν, θ᾽ αὐτοῖς ὑπάρξαι προέλοιντ᾽ ἂν μᾶλλον τῆς τοιωύτηφ μὲν δυναμένοις θεωρῆσαι καὶ κρῖναι τί καλῶς ἢ ἢ τἐναντῶν 1 
δυνάμεως, ἀδὲ δὴ τοῖς φιλτάτοις. ὁ μὴν μικρόν γε ἔρικεν ἡ καὶ ποῖα ποίοις ἁρμόττει, εὔχρηστ' ἂν εἶ" τοῖς δ᾽ ἄνω 
ἐμπειρία συμβάλλεσθαι" ὑδὲ γὼρ ἐγέγνοντ᾽ ἂν διὰ τῆς πο- το ἔξεως τὰ τοιαῦτα δεζιοῦσι τὸ μὲν κρίνειν καλῶς οὐκ ὧν 
λιτικῆς συνηθείας πολιτικοί" δὶὸ τοῖς ἐφιεμένοις περὶ πολι- ὑπάρχοι, εἰ μὴ ἄρα αὐτόμώτον, εὐσυνετώτεροι δ᾽ εἰς ταῦτω 
πινῆς εἰδέναι προσδεῖν ἔοικεν ἐμπειρίας, τῶν δὲ σοφιςῶν οἱ τάχ᾽ ἂν γένοιντο, παρολνπότεν ἕν τῶν « ἀ 
ἐπαγγελλόμενοι λίαν φαίνονται πόρρω εἶναι τοῦ διδάξαι" νητον τὸ κερὶ τῆς ν9 ἘΦ Π“- 

ὅλως Ὑὰρ ὑδὲ ποῖόν τί ἐςιν ἢ περὶ ποῖα ἴσασιν" ὁ γὰρ ἂν βώτων ἴσως, καὶ ἊΣ δὴ ἼΩ “πολιτείας, ὅπως εἰς δύνω» 
τὴν αὐτὴν τῇ ὑπορικῇ οὐδὲ χείρω ἐτίθεσαν, οὐδ᾽ ὧν ᾧοντο (5 μιν ἡ περὶ τὼ ἀνθρώπινα φιλοσοφία τελειωθῇ. πρῶτον μὸν 
ῥέδον εἶν εἶναι τὸ νομοθετῆσαι συνανγαγέντι τὸς εὐδυκιμῖντας ἦν ΤΕΣ ΉΤΟ καλῶς ὑπὸ ΤΩΥ προχοτετέρων 
τῶν νόμων" ἐχλέζασθαι Ὑ γὰρ εἶναι τὸς ἀρίςες, ὥσπερ οὐδὲ πειραθῶμεν ἐπελθεῖν, εἶτα ἐκ τῶν συνηγμένων πολστειῶν 
τὴν ἰχλογὴν οὖσαν “συνέσεως καὶ τὸ κρῖναι ὀρθῶς μέγιςον, θεωρῆσαι. τὰ ποῖα σώζει ἀβψς τὰς πόλεις καὶ τὰ 
ἅσπερ ἐν τοῖς κατὼ μυσικήν" οἱ γὼρ ἔμπειροι περὶ ἕκαςα ποῖα ἑκάστας τῶν πολιτειῶν, διὰ τύως αἰτίας κὶ μὲν 
κρίνεσιν ὀρθῶς τὰ ἔργα, καὶ δ ὧν ἢ πῶς ἐπιτελεῖται συ- Ὧ καλῶς αἱ δὲ τὐναντίον πολιτεύονται" θεωρηθέντων γὰρ τούν 

νῶσιν, καὶ ποῖα ποίοις συνῴδει" τοῖς δ᾽ ἀπεί ἀγαπητὸν των τάχ᾽ ἂν μᾶλλον συνίδοιμεν καὶ ποία “πολιτεία ὠρέστη, 
τὸ μὴ διαλανθάνειν εἰ εὖ ἢ κακῶς πεποίηται τὸ ἔργον, ὥσ- καὶ πῶς ἑκάςη ταχθεῖσα, καὶ τίσι νόμοις καὶ ἔθεσι χρὼ» 

περ ἐπὶ γραφικῆς. οἱ δὲ ἱ δὲ νόμοι τῆς πολιτροῆς ἔργοις ἐοίκασιν" μένη. λέγωμεν ὅν ἀρξάμενοι. 

ἨἩΘΙΚΩ͂Ν ΜΕΓΑΛΩΝ Α. 

Ἐ κεδὴ προαιρύμεθα λέγειν ὑπὲρ ἠθικῶν, πρῶτον ἂν εἴη ἔστι τὸ τις ἀρετὰς ἔχειν. δεῖ ἄρα, εἴ τις μέλλει ἐν τοῖς 
σχεχτέον τίνος ἐστὶ μέρος τὸ ἦθος. ὡς μὲν οὖν συντόμως 25 πολιτικοῖς πρακτικὸς εἶναι, τὸ ἦθος εἶναι σπεδαῖος. μέρος 

ἐπέν, δοκεῖ ὧι ἄλλης ἢ τῆς πολιτικῆς εἶναι μέρος. ἔστι ἐςὶν ἄρα, ὡς ἔοικεν, καὶ ἀρχρ ἡ περὶ τὰ ἤθη πρωγματεία 
γὰρ ὑδὲν ἐν τοῖς πολιτικοῖς δυνατὸν πρᾶξαι ἄνευ τῷ ποῖόν τῆς πολιτικῆς. τὸ δ᾽ ὅλον καὶ τὴν ἐπωνυμίαν δικαίως δὸ- 

τοὰ εἶναι, λέγω δ᾽ οἷον σπουδαῖον. τὸ δὲ σπουδκῶον ἐναί καὶ ἄν μοι ἔχειν ἡ πραγματεία ἐκ ἠθροὴν ἀλλὰ πολιτι- 

1. ἠδύναντο 1. 6}ΜΠΡ. 11 κατέλειπον Ἀδ, Ἱ 9. ἐδὲ -- 10. συμβάλλεσθαι οτα ΟὉ. [ 10. ὑδὲ γὼρ ἔγίγνοντ᾽ 7 ἐγίγνοντο γὰρ 1505, ἢ πο- 
λιτμοῖς ὁγὰ Ζῦ, {|11.. συνηθείας μᾶλλον πολιτικοί 205. 1 4ἡ. ἂν ογὰ 275. 11 48. τὸ] τοῦ ΚΟΙ͂ΠΡ. ἢ 20. τελεῖται 1). ἢ συνίσασιν Κἢ 
ΜΒ| Δ 22. τὸ οὐὰ ΚΑΙΡῸ ἢ ἢ εἰ ἠὲ 116. 1 23. τοῖς πολιτικοῖς 1. ,Μ|0. 

1. ὅγ οπὶ 0, ἢ 5. ἑχκάςν Οὐ. 10. τὰ οπὶ ΑΔ. {[|12. παραλειπόντων 1.5. ἢ 414, δὲ οτα ΚΙΜΟ, ἢ 15. ἀνδρώπεια ΚΡ". ἢ 

μὺ εἴ 16. εἴρηται οἵα ΟΡ, ἢ 18. πολιτείας 75, ἢ 19. ἑκάσταις 13. 1} 21. συνειδοῖμεν ἈΧ5, συνοίδοιμεν Ὁ. ἢ 22. ἥθεσι 445. 1} 23. 
λέγομεν Α δι 1] ροβὲ ἀρξάμενοι 37} τέλος ἀριστοτέλους ἠθικῶν μικρῶν νικομαχείων. 

Οοάϊοεα ΑΕ, Τίϊ. μεγάλων μεγάλων νικομαχείων Ο1} ουτα Βαγοοοίαπο 70 οἱ Ῥαϊαϊϊηο 165. 
24. ἠθῶν 5. 1 26. δίξειεν ΚΡ. 1 ἄλλως ἢ τῶν πολιτικῶν 2275, 1} 21. γὰρ] δ᾽ ΧΡ, 11 δυνατὸν οτὰ 37. 
235. τὸ] κατὰ τὸ 4,75. ἢ 26. ἰςὶν εἴ ὡς οτὰ 427}. 
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ΠΕ π δτος Ἅ᾿ 

τε μεν ἐγ Ἐν Ἷ 

1182 ΗΒΘΙΚΩΝ ΜΕΓΆΛΩΝ Α. 

κήν. δεῖ ἄρα, ὡς ἔοικεν, πρῶτον ὑπὲρ ἀρετῆς εἰκεῖν, τί τ ἀλλὰ μὴν ἥ γε πολιτικὴ βελτίςη δύναμις, ὥςε τὸ τος 
ἐςὶ καὶ ἐκ τίνων γίνεται. οὐθὲν γὰρ ἴσως ἔφελος εἰδέναι αὐτῆς ἂν εἴη ἀγαθόν. ὑπὴρ ἀγαθοῦ ἄρα, ὡς ἔραν, " 
μὲν τὴν ἀρετήν, πῶς δ᾽ ἔςαι καὶ ἐκ τίνων μὴ ἐπαΐειν. οὐ λεκτέον, καὶ ὑπὲρ ἀγαθὰ ὁ τὸ ἁπλῶς ἀλλὼ τὸ ἡ 

γὰρ μόνον ὅπως εἰδήσομεν τί ἐστι σκοπεῖσθαι δεῖ, ἀλλὼ γὰρ τὸ τὸ θεῶν ἀγαῖξ: ἀλλ᾽ ὑπὲρ μὲν τότε κά ἄλλος λὰ 
καὶ ἐκ τίνων ἔς αι σκέψασθαι. ἅμα γὰρ εἰδῆσαι βουλό- 5 γος ὃς καὶ “ἀλλοτρία ἡ ἡ σκέψις. ὑπὲρ τὸ πολιτυῷ ἄρα ἀγαβῃ 

μεθα καὶ αὐτοὶ εἶναι τοίζτοι" τῶτο δ᾽ οὐ δυνησόμεθα, ἐὰν ἡμῖν λεκτέον. πάλιν δὲ καὶ τῦτο διελεῖν δεῖ. ὑπὲρ ἀγαβ 
μὴ εἰδῶμεν καὶ ἐκ τίνων καὶ κῶς ἔσται. ἀναγκαῖον μὲν τῷ πῶς λεγομένε; ἐ γάρ ἐςιν ἁπλῶν. λέγεται γὰρ ἀγα- 
ΚῚ ᾽ ':ἃ ᾽ ,ὔ ᾿ Ν .- 7 ᾽ ΝΣ Ν, ἌἍ νὺ ᾽ ε»ὕ, “Ἢ γ “ γ» » ἣν . 

οὖν εἰδῆσαι τί ἐστιν ἀρετή" οὐ γὰρ ῥῴδιον εἰδέναι τὸ ἐκ ϑὸν ἢ τὸ ἄριςον ἐν ἑκάςῳ τῶν ὄντων, τῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ διὰ 
τίνων ἔςαι καὶ πῶς ἔςαι, ἀγνοῦντα τὸ τί ἐςιν, ὥσπερ ὑἐδ' τὴν αὑτῷ φύσιν αἱρετόν, ἢ ὃ τἄλλα μετασχόντα ἀγαῤέ 
ἐπὶ τῶν ἐπιςημῶν. αὶ δεῖ δὲ λανθάνειν ἀδ᾽ εἴ τινες πρότε- 10 ἐςιν, τῦτο δ᾽ ἐςὶν ἡ ἰδέα τὠγαθῇ. πότερον ὧν ὑπὲρ τῆς ἰδίας 
ρὸν ὑπὲρ τούτων εἰρήκασιν. πρῶτος μὲν ἦν ἐνεχείρησε Πυ- τὠγαθοῦ δεῖ, ἢ οὔ, ἀλλ᾽ ὡς τὸ κοινὸν ἐν ἅπασιν ὑπάρχιν 

βαγόρας περὶ ὠρετῆς εἰπεῖν, ἐκ ὑρθῶς δέ" τὰς γὼρ ἀρετὼς ἀγαθόν; ἕτερον γὰρ τῆς ἰδέας τῦτο δόξειεν ἂν εἶναι" ἡ μὲ 
εἰς τὸς ἀριθμὲς ἀνάγων οὐκ οἰκείαν τῶν ὠρετῶν τὴν θεω- γὰρ ἰδέα χωριστὸν καὶ αὐτὸ καθ᾽ αὐτό, τὸ δὲ κοινὸν 
ρίαν ἐποιεῖτο" ἃ γώρ ἐςιν ἡ δικαιοσύνη ἀριθμὸς ἰσάκις ἴσος. ἅπασιν ὑπάρχει. ὑκ ἔς! δὲ ταὐτὸν τῷ χωρις ᾧ" ὁ γὰρ ὦ 

μετὰ τῦτον Ἰξωκράτης ἐπιγενόμενος βέλτιον καὶ ἐπὶ πλεῖον 15 ποτε τὸ χωριστὸν καὶ τὸ πεφυκὸς αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ εἶναι ὃ 
“. ιν , ,ρ,ῳ. Ν᾽» Φ ν ΜΡ ΩΝ “ .- “ , “ώἌΖἜἌἜἌες" , - ᾿ ἐν 
εἶχεν ὑπὲρ τότων, ἐκ ὑρθῶς δὲ ἀδ᾽ οὗτος. τὰς γὰρ ἀρετὰς πᾶσιν ὑπάρχοι. πότερον οὖν ὑπὲρ τότε δεῖ λέγειν τὠγαθο 
Ε] ,ὔ ᾽ “ »») “ Ἀν « ν. » “-,ι}» ΄ὔ ἃ }.Ὺ νι τ “, 2 Ν Ὡ ἐπιςήμας ἐποίει, τῦτο δ᾽ ἐςὶν εἶναι ἀδύνατον. αἱ γὰρ ἐπι- τὰ ἐνυπάρχοντος ἢ οὖ; διὰ τί; ὅτι τῦτο ἐσὶ μὲν τὸ χορ, 
φῆμαι πᾶσαι μετὼ λόγε, λόγος δὲ ἐν τῷ διανοητικῷ τῆς ὡς ὁ ὁρισμὸς καὶ ἡ ἐπα τα γωγί. ὁ δὲ ὁ ὁρισμὸς βούλεται τὴ 
ψυχῆς ἐ ἐγγίνεται μορίῳ. γίνονται ὧν αἱ ἀρεταὶ πᾶσαι κατ᾽ ἑκάστου οὐσίαν λέγειν, ἢ ἦτοι ὅτι ὠγαθὲν ἢ ἢ ὅτι κακὸν ἢ ὖ τι 
αὐτὸν ἐν τῷ λογιςικῷ τῆς ψυχῆς μορίῳ. συμβαίνει οὖν Ὁ ὧν ἄλλο ἧ. λέγει δ᾽ ὁ ὅρος ὅτι τὸ τοιόνδ᾽ ὠγαθὸν καθόλε, 
αὐτῷ ἐπιστήμας ποιοῦντι τὼς ἀρετὰς ἀναιρεῖν τὸ ἄλογον ὃ ἂν ἢ αὐτὸ δι’ αὑτὸ αἱρετόν. τὸ δὲ ὸ ἅπασιν ἐνυπάρχω 

μέρος τὴς ψυχῆς, τῦτο δὲ ποιῶν ἀναιρεῖ καὶ πάθος καὶ ὅμοιον τῷ ὅρῳ ἐςίν. ὁ δὲ ὅρος λέγει ὅτι , ὠγαθόν. ἐπιρῆμ 
ἦθος" διὸ ὑκ ὀρθῶς ἥψατο ταύτῃ τῶν ἀρετῶν. μετὰ ταῦτα δέ γε οὐδὲ δύναμις θύδεμια λέγει ὑπὲρ τῷ τέλος τῷ αὐτῆς 
δὲ Πλάτων διεύλετο τὴν ψυχὴν εἷς τε τὸ λόγον ἔχον καὶ ὅτι ἀγαθόν. ἀλλὰ τῦτο μὲν ἄλλης δυνάμεώς ἐς! θεωρῆσαι. 

εἰς τὸ ἄλογον ὀρθῶς, καὶ ἀπέδωκεν ἑκαίςυ ἀρετὰς προση- 25 ὅτε γὰρ ὁ ἰατρὸς ὅτε ὁ οἰκοδόμος λέγει ὅτι ἀγαθὸν ἡ ὑγία 
ἢ χκύσας. μέχρι μὲν ἦν τότε καλῶς, μετὰ μότοι τῦτο ὑκέτι ὑδὲ ἡ οἰκία, ἀλλ᾽ ὅτι ὁ ἂν ὑγίειαν ποιεῖ, καὶ ὡς ποιεῖς ὑ 

! ὀρθῶς" τὴν γὰρ ὠρετὴν κατέμιξεν εἰς τὴν πραγματείαν δ᾽ οἰκίαν. δῆλον τοίνυν ὅτι ὑδὲ τῇ πολιτικῇ ὑπὲρ τῷ ἀγεῖὶ 

----, 

τὴν ὑπὲρ τἀγαθδ, οὐ δὴ ὀρθῶς" ἃ γὰρ οἰκεῖον. ὑπὲρ γὰρ λεκτέον τῷ κοινθ" μία γάρ ἐς! καὶ αὐτὴ τῶν λοιπῶν ἐπι- 
τῶν ὄντων καὶ ἀληθείας λέγοντα οὐκ ἔδει ὑπὲρ ἀρετῆς στημῶν, τῦτο δὲ ἐδεμιᾶς ἣν λέγειν οὔτε δυνάμεως ἔτ᾽ ἐπε 
φράζειν" ἐδὲν γὰρ τύτῳ κἀκείνῳ κοινόν. ὅτοι μὲν ὧν ἐπὶ 30 ςήμης ὡς τέλους. οὐδ᾽ ἄρα τῆς πολιτικῆς ἐςὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ 

τοσοῦτον ἐφήψαντο καὶ οὕτως, ἐχόμενον δ᾽ ὧν εἴη μετὰ κοινοῦ ἀγαθὲ λέγειν τῇ κατὼ τὸν ὁρισμόν. ἀλλὰ μὴν οὐὰ 
ταῦτα σκέψασθαι τί δεῖ αὐτὸς λέγειν ὑπὲρ τότων. ̓  πρῶτον τὸ κατὰ τὴν ἐπαγωγὴν» κοι, διὰ τί; τί; ὅτι ὅταν ̓ βιλώμεᾳ 
μὲν ἵν ἰδεῖν δεῖ ὅτι πάσης ἐπιςήμης καὶ δυνάμεως ἐς τι δῆξαί τι τὸ τῶν κατὰ μέρος ἀγαθῶν, ἢ ἢ τῷ ὁρισμῷ δεθουμο 
τέλος, καὶ τῦτ᾽ ἀγαθίν' ἐδεμία γὰρ ἔτ᾽ ἐπιςήμη ὅτε δύνα- ὅτι ὁ αὐτὸς λόγος ἐφαρμόττει ἐπί τε τἀγαθὸν καὶ ἐπὶ τῦτι 

μις ἕνεκεν κακῷ ἐςίν, εἰ ἦν πασῶν τῶν δυνάμεων ὠγάθὸν τα ὃ ὃ ὧν βουλώμεθα δεῖξαι ὅ ὅτι ὠγαθόν, ἢ τῇ ἐπαγωγῇ, οἷν 
τὸ ὃ τέλος, δῆλον ὡς καὶ τῆς βελτίστης βέλτιςον ὧν εἴ. ὅταν θέλωμεν δεῖξαι ὅτι ἡ μεγαλοψυχίᾳ ἐστὶν ἀγαθόν, 

2. ἴτως οχὰ 15. ἢ 8, εἰλὴ οἴειν 475. 1} ἡ, ἐἰδήσωμεν ΧΟ, Ἰ οἴεσθαι 475..ὮἩ 5. ἔςι ΧΡ. ΟΠ 6. αὐτὸ] ἡμεῖς 515. 1 1. τὴν 
ἍΜ. 1" 8. οὖν οτὰ Χὸ,. ἢ 9. ἔξαι ἀτῖα καὶ οἵὰ 2275. 1 ἀγνοῦντας τί 2275. 1} 10. πρῶτον 315..} 11. εἰρήκεισαν 315. 1} πρῶτον ἈΠ). 44. 
ἰσάκιος ἰσάκις 75. 11 16. τῦτον Αϑι 11 19. μόνω ΚΡ. 1] κατ᾽ αὐτὸν οἵα ΑΞ , 1 28. ὀρθῶς] εἰκότως 215, 11 2ἀ. τε οἵα 175. 11 35. ΠΡ 
τὰς ἀρετὰς πρεπύσας 375. 1 26. ἦν οτα ΚΡ. [Π μέντοι τῶτο] δὲ ταῦτα 27». 1 27. κατέμιξε καὶ συνέζευξεν εἰς 475, Π 28. οὐ δὰ] ον 
475.. 1 36. βέλτιον οοάϊοαδ. 

ἀ, τὸ θεῶν ἀγαθόν Κα, 11 5. πολιτικῷ οἵα δ, || ἡμῖν ἀγαθ 471, 1} 8. ] ὃν 1,752, }} 9. μετέχοντα ΜΡ. ἢ 10 εἐ 12 εἰ 18. ἡξ 

εἰ εἰδίας Δ. 112. ἀγαθοῖς ΚΡ. Π 15. τὸ Ῥοϑὶ καὶ οἵὰ 275, 16, ἅπασιν ὑπάρχει 1,75. ἃ 20. τὸ οἷα ΚΑ. ἢ 21. ἰὰν ΚΡΙΙ. Ἱ 

ὑπάρχον 7). ἢ 25. ὅτῇ εἰ 475. ἢ 26. ποιεῖ απὶς ὁ οχα 175. 28. αὕτη 27". 1 38. τί καί τι 27}. }}) 34. ὅτῇ ὦ 1). 1 35. : 
ἰὼν 215, ἰὼν Ἀϑ. 1 86. ἡ οι ,,. 



ἨΗΘΙΚΩΝ 

φαμὲν ὅτι ἡ δικαιοσύνη ἀγαθὸν καὶ ἡ ὠνδρία καὶ ἁπλῶς 
αἱ ἀρεταί, ἡ δὲ μεγωλοψυχία ὠρετή, ὥςε καὶ ἡ μεγαλο- 
ψυχία ἀγαθόν. ἐδὲ δὴ ὑπὲρ τῷ κατὰ τὴν ἐπαγωγὴν κοινῇ 

ἀγαθς λεκτέον τῇ πολιτικῇ, ὅτι τὰ αὐτὰ ἀδύνατα συμβύ- 

σεται τούτῳ καὶ τῷ κατὼ τὸν ὅρον κοινῷ ὠγωθῷ" ὅτι γὰρ 

ἀγαθόν, καὶ ἐνταῦθ᾽ ἐρεῖ, δῆλον τούυν ὅτι ὑπὲρ τῷ ὠρίςου 

ἀγαθοῦ λεκτέον ἐςί, καὶ ἀρίςου τῷ ἡμῖν ὠρίςυ. τὸ δ᾽ ὅλον 
γ " ᾿ »ν Κγγ» ΄, γ᾿ ’ Ἀ 

ἴδοι ὧν τις ὅτι οὐκ ἔς, μιᾶς ἐτ᾽ ἐπιςήμης ὅτε δυνάμεως τὸ 
ι..λ Ν ᾽ Ν ΡΟ ᾽ Ν ᾽ ’ ὑπὲρ παντὸς ὠγαϑὲ σκοπεῖν, διὰ τί; ὅτι τὠγαθὸν ἐν πά- 

ΜΕΓΑΔΛΔΩΝ Α. 1188᾽ 

ἀρχὰς οἰκείας λαμβάνειν. ἄτοπον γάρ, εἴ τις βυλόμενος ἀοχ ὧ κεν: 
τὸ τρίγωνον “ὡς δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχον δεῖξαι, λάβοι ἀρχὴν 

ὅτι ἡ ψυχὴ ἀθάνατος. οὐ γὼρ οἰκεία, δεῖ δὲ τὴν ἀρχὴν 
»», » Ὶ . “Ὁ Χ νιν “-“ ν οἰκείαν εἶναι καὶ συνημμένην' νῦν δὲ καὶ ἄνευ τὸ τὴν ψυ- 

2 7 ᾽ 

5 χὴν ἀθάνατον εἶναι δείξει τις δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχον τὸ 

τρίγωνον. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ὠγαθῶν ἔστι θεάσασθαι 
ν Υ͂ Υ̓͂ “ ὮὉΣ 

τὼ ἄλλα ἄνευ τῷ κατὰ τὴν ἰδέαν ὠγαθᾷ. [διὸ ὠς οἰκείαν 
" , ’ ᾽ ἣ 

ἀρχὴν εἶναι τούτου τὠγαθϑ.} ὑκ ὀρθῶς δὲ ἀδ᾽ ὁ Σωκράτης 
2 ,ὔ » “ Ν ᾽ ’, » αὶ Ν » Νὰ γ ΝῚ ἐπιστήμας ἐποίει τὰς ἀρετώς. ἐκεῖνος γὼρ ὑδὲν ὦετο δεῖν 

᾿ ’ὔ 

σαις τἀϊς κατηγορίαις ἐστίν" καὶ γὰρ ἐν τῷ τί καὶ ἐν τῷ το μάτην εἶναι, ἐκ δὲ τῇ τὰς ὠρετὰς ἐπιςήμας εἶναι συνέβαι- 
ποιῷ καὶ ἐν τῷ ποσῷ καὶ πότε καὶ πρός τι καὶ τινί, καὶ 
ἁτλῶς ἐν ὡπάσαις. ἀλλὰ μὴν τὸ πότε ὠγαθὸν ἐν μὲν 
᾽ ἌΝ, τ τ Ν “- 3 “ο“ς ,ὔ Σ 
ἰατρικῇ ὁ ἰατρὸς οἶδεν, ἐν δὲ κυβερνητικῇ ὁ κυβερνήτης, ἐν 
. » Ἶ, ’ λ Ν -- .» ν 4 ἑκάστῃ δ᾽ ἔκαςος. πότε μὲν γὰρ δεῖ τεμεῖν ὁ ἰατρὸς οἶδεν, - 

νεν αὐτῷ τὰς ἀρετὰς μώτην εἶναι. διὰ τί; ὅτι ἐπὶ τῶν ἐπι- 

στημῶν συμβαίνει ἅμα εἰδέναι τὴν ἐπιστήμην τί ἐστι καὶ 

εἶναι ἐπιςήμονα" εἰ γὰρ ἰατρικήν τις οἶδε τί ἐςτν, καὶ ἰατρὸς 
τος εὐθέως ἐςίν, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐπιςημῶν. 

, Δ ὔ “ “Ὁ 
πότε δὲ πλεῖν ὁ κυβερνήτης" ἐν ἑκάςῃ δὲ τὸ πότε ἀγαθὸν 15 ἀλλ᾽ ὑκ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν τῆτο συμβαίνει" ὁὶ γὼρ εἴ τις οἶδε 
ἔκαςος τὸ καθ᾽ ἑαυτὸν εἰδήσει" οὔτε γὰρ ὁ ἰατρὸς τὸ ἐν τῇ 

χυβερνητικῇ ὠγαθὸν πότε εἰδήσει, οὔτε ὁ κυβερνήτης τὸ ἐν 

ἰατρικῇ, ὑκ ἄρα ἐδ᾿ Υ' ἕτως ὑπὲρ τὸ κοινῃ ἀγαθῇ λεκτέον" τὸ 

γὰρ πότε ἐν πάσαις κοινόν. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ πρός τι ἀγα- 

σαις, οὐδεμιᾶς δ᾽ ἐςὶν οὔτε δυνάμεως οὔτ᾽ ἐπιςήμεης εἰπεῖν 
ὑπὲρ τῷ ἐν ἑκάςῃ πότε ἀγαθῷ, ὑδ᾽ αὖ τῆς πολιτικῆς ὑπὲρ 
τὸ κοινὰ ὠγαθῷ λέγειν. ὑπὲρ τῷ ἀγαθξ ἄρα, καὶ ὑπὲρ τοῦ 
ἀρίςῃ, καὶ ὑπὲρ τῷ ἡμῖν ἀρίςι. ἴσως δὲ ἐδὲ δεῖ βελόμενόν 

’ Υ᾽ ΄ 

τὴν δικαιοσύνην τί ἐστιν, εὐθέως δίκαιός ἐστιν, ὡς δ᾽ αὕτως 

κἀπὶ τῶν ἄλλων. συμβαίει ὅν καὶ μάτην τὰς ἀρετὼς εἶναι 
καὶ μὴ εἶναι ἐπιφήμας. 

φόξναα,. 

᾿Επεὶ δ᾽ ὑπὲρ τούτων διώρισται, πειραθῶμεν λέγιν 2 
δὲν καὶ τὸ κατὰ τὰς ἄλλας κατηγορίας κοινὸν μὲν ὡπαΐ- 2) τἀγαθὸν ποσαχῶς λέγεται. ἔςι γᾷρ τῶν ἀγαθὼν τὰ μὲν 

Ἁ 

τίμια, τὰ δ᾽ ἐπαινετά, τὰ δὲ δυνάμεις. τὸ δὲ τίμιον λέ 
Ἀ “ - ᾿ “ ὔ 

τὸ τοιῦτον, τὸ θεῖον, τὸ βέλτιον, οἷον ψυχή, νῦς, τὸ ἀρχαιό- 
ε:» , ΙΝ “ ’ὔ Ἀν 383ι.}»»ν Φ' ε ΄, - τερον, ἡ ἀρχή, τὰ τοιαῦτα" τίμια γὰρ ἐφ᾽ οἷς ἡ τιμή, τοῖς 

δὲ ,΄ ο᾿ Ἁ Η -Ὁ » ὦ εν Ἁ ,ὔ δ τοιότοις πᾶσι τιμὴ ἀκολεθεῖ, ἀκὴν καὶ ἡ ἀὠρετὴ τίμιον, 

τι δεικνύναι τοῖς μὴ φανεροῖς παραδείγμασι χρῆσθαι, ἀλλ᾽ 25 ὅταν γε ἀπ᾽ αὐτῆς σπυδαῖϊός τις γνται" ἤδη γὰρ ὅτος εἰς 
, ὑπὲρ τῶν ἀφανῶν τοῖς φανεροῖς καὶ ὑπὲρ τῶν νοητῶν τοῖς τὸ τῆς ἀρετῆς σχῆμα ἥκει, τὰ δ᾽ ἐπαινετὰ οἷον ἀρεταί" 
[ αἰσθητοῖς " ταῦτα γὰρ φανερώτερα. ὅταν ἕν ὑπὲρ τῷ ἀγαδὰ 
{τις ἐ ἐγχειρῇ λέγειν, οὐ λεκτέον ἐςὶν ὑπὲρ τῆς ἰδέας. καίτοι 

» ’ »ἭἽ  κ ς “,ν » ᾿ ς “ εἶονταί γε δεῖν, ὅταν ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ λέγωσιν, ὑπὲρ τῆς 

ἀπὸ γὼρ τῶν κατ᾽ αὐτὼς πράξεων ὁ ἔπαινος γίνεται. τὼ 
δὲ δυνάμεις, οἷον ἀρχὴ πλῦτος ἰσχὺς καλλος" τύτοις γὰρ 

ε . . , , νι ς “ καὶ ὁ σπεδαῖος εὖ ὧν δύνηται χρήσασθαι καὶ ὁ φαῦλος 
ἰδέως δεῖν λέγειν" ὑπὲρ γὰρ τοῦ μάλιςα, ὠγαθῷ φασὶ δεῖν 3. κακῶς, διὸ δυνώμει τὰ τοιαῦτα καλῖνται ἀγαθά. ἀγαθὰ 
λέγειν, αὐτὸ δούκαάςον μάλις᾽ ἐςὶ τοῦτον, ὥςε μάλις᾽ ἂν 

εἴη ὠγαθὸν ἡ ἰδέα, ὡς οἴονται. ὁ δὴ τοίστος λόγος ἀληθὴς 
᾽ ᾿» ᾿ ᾽ ᾿ - ν» ,ὔ Ἄ ,ὔ 

μὦ ἐστιν ἴσως" ἀλλ᾽ οὐχ ἡ πολιτικὴ ἐπιςήμη ἢ δύναμις, 
ὑπὲρ ἧς νῦν ἐςὶν ὁ λόγος, οὐχ, ὑπὲρ τότε σκοπεῖ τὠγαθοῦ, 

μὲν δή εἰσιν" δοκιμάζεται γὰρ τῇ τὸ σπυδαΐε αὐτῶν ἔκα- 
,ὔ ᾽ “, ».» Λα -, ᾿ ",., Ὁ, » ξὸν χρήσει, ὦ τῇ τῷ φαύλε. τοῖς δ᾽ αὐτοῖς τύτοις συμβέ- 

βηκεν ὠγαθοῖς καὶ τὴν τύχην τῆς γενέσεως αὐτῶν εἶναι 
αἰτίαν" ἀπὸ τύχης γὰρ καὶ πλῦτος γίγνεται καὶ ἀρχὴ 

ἀλλὰ τῷ ἡμῖν ἀγαθᾷ. ὑδεμία γὰρ ὅτ᾽ ἐπιςήμη ὅτε δύνα- 35 καὶ ὅλως ὅσα εἰς δυνάμεως τάξιν ἥκει. λοιπὸν δὲ καὶ τέ- 

μις ὑπὲρ τῷ τέλες λέγει ὅτι ἀγαθόν, ὥστ᾽ ὑδ᾽ ἡ πολιτική. 
διὸ ὑχ ὑπὲρ τῷ κατὰ τὴν ἰδέαν ὠγαθῷ τὸν λόγον ποιεῖται. 
ἀλλ᾽ ἴσως τότῳ τἀγαθῷ ἀρχῇ χρησάμενος ὑπὲρ τῶν καθ᾽ 
ἕκαςα, ἐκ τότυ προβάς, ἐρεῖ; ὑδ᾽ ὕτως ὀρθῶς" δεῖ γὰρ τὰς 

“ ἢ “᾿ ᾿ ᾿, ᾿, γ φΦ 
ταρτὸον τῶν ἀγαθῶν τὸ σωστικὸν καὶ ποιητικὸν ἀγαθῷ, οἷον 

ὔ ᾿ »Ἥ 
γυμνάσια ὑγιείας καὶ εἴ τι ἄλλο τοιῦτον. ἀλλ᾽ ἔτι καὶ 
᾿. ν ᾿ , “- -“ 
ἄλλην ἔχει τἀγαθὰ διαίρεσιν, οἷόν ἐςι τῶν ἀγαθῶν τὰ μὲν 

ὔ ,ὔ ε ἤ Ἁ , ψΨ Φφ : ,ὔ 

πάντῃ καὶ πάντως αἱρετά, τὰ δ᾽ ἵ, οἷον ἡ μὲν δικαιοσύνη 

12. πάσαις [Ζ5, 1} 15. πλεὴ] δεὶ πλεᾶν ΧΟ. ἸΠ16. τῇ οἱ ἴδ. ἢ 22. αὖ τῆς] αὐτῆς ΨΔ. Ἰ 27. καὶ ταῦτα γὰρ φανερώτατα ὅταν 
ὧν ὑπὲρ ἀγαθῦ ἐγχειρῇ τις δ. ΠΠ 30. δεῖ 275, 1 γὰρ ογτα 275..} 34. ἐςξι τὸ τοῦτον Ἀδι Π| 36. ὅτι] ὡς ὅτι Ἀδ, 1] 38. ἴσως φησὶ τύτν 
κι, : ὑπὶρ τῶν] καὶ τὸ 275, τὼ ἃ οογγοοίογθ. ἢ 39. ἐρεῖ] ἐν 

8. ὅτ} ὡς ἴῶ'. 1 5. εἶναι ἀθάνατον Α΄. 
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ὧι 15. 
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τάέχεισγ 

ϑόνηςις ὡ 

ἐν οὐκ “ἢ τέλεο 

4484 ΗΘΙΚΩΝ ΜΕΓΆΛΩΝ Α, 

καὶ αἱ ἄλλαι ἀρεταὶ καὶ πάντῃ καὶ πάντως αἱρεταί, ἰσχὺς Μετὰ τοίνυν τοῦτο ἔχει τὠγαθὰ καὶ ἄλλην διαίρεσο. ὃ 

δὲ καὶ πλῦτος καὶ δύναμις καὶ τὰ τοιαῦτα ὅτε πάντῃ ὅτε ἔς! γὰρ τῶν ὠγαθῶν τὰ μὲν ἐν ψυχῇ, οἷον αἱ ἀρεταί, τὰ 

πάντως. ἔτι καὶ ἄλλως" τῶν γὰρ ἀγαθῶν τὰ μέν ἐςι τέλη δ᾽ ἐν τῷ σώματι, οἷον ὑγίεια κάλλος, τὰ δ᾽ ἐκτός, πλῦτος 

τὰ δ᾽ ὁ τέλη, οἷον ἡ μὲν ὑγίεια τέλος, τὰ δὲ τῆς ὑγιείας ἀρχὴ τιμὴ ἃ εἴ τι ἄλλο τῶν τοιότων. τότων δὲ τὰ ἐν ψυχὴ 

ἕνεκεν ὁ τέλη. καὶ ὅσα ὕτως ἔχει, τότων ἀεὶ τὸ τέλος βέλ- 5 βέλτιςα. τὰ δ᾽ ἐν ψυχῇ διώρις αι ὠγαθὰ εἰς τρία, εἰς φρό- 
τιον, οἷον ἡ ὑγίεια βέλτιον ἢ τὰ ὑγιεινά, καὶ ἁπλῶς ἀεὶ νησιν, εἰς ἀρετὴν καὶ ἡδονήν. ἤδη τοίρυν τὸ μετὰ τοῦτο, ὃ 

καθόλε τῦτο βέλτιον ὃ ἕνεκεν καὶ τὰ ἄλλα. πάλιν αὐτῶν καὶ λέγομεν πάντες καὶ δοκεῖ καὶ τέλος τῶν ἀγαθῶν καὶ 

τῶν τελῶν βέλτιον ἀεὲὶ τὸ τέλειον τῷ ἀτελῦς. τέλειον δέ τελειότατον «εἶναι, ἡ εὐδαιμονία, καὶ τοῦτο ταὐτό φαμεν 

ἐςιν Ὁ παραγενομένα μηθενὸς ἔτι προσδεόμεθα, ἀτελὲς δὲ Ὁ εἶναι τῷ εὖ πράττειν καὶ εὖ ζῆν. τὸ δὲ τέλος ἐστὶν οὐχ 
παραγενομένα προσδεόμεθα τινος, οἷον τῆς δικαιοσύνης μὲν 10 ἁπλοῦν ἀλλὰ διττόν" ἐνίων μὲν γάρ ἐστι τὸ τέλος αὐτὴ ἡ 
παραγενομένης πολλῶν προσδεόμεθα, τῆς δ᾽ εὐδαιμονίας ἐνέργεια καὶ ἡ χρῆσις, οἷον τῆς ὄψεως" καὶ ἔξ γε  χρο 
παραγενομώης ὑδενὸς ἔτι προσδεόμεθα. τῦτο ἄρα ἐστὶ τὸ σις αἱρετωτέρα τὴς ἕξεως. τέλος δὲ ἡ χρῆσις" οὐδεὶς γὰρ 
ἄριστον ἡμῖν ὃ ζυτῦμεν, ὅ ἐστι τέλος τέλειον" τὸ δὲ δὴ τές ὧν βούλοιτο ἔχειν τὴν ὄψιν μὴ μέλλων ὁρᾶν ἀλλὼ μύει. 
λείον τέλος ἀγαθόν ἐστι, καὶ τὸ τέλος τὸ ἀγαθόν. μετὰ ὁμοίως δὲ καὶ ἐπ᾽ ἀκοῆς καὶ τῶν τοιούτων. ὧν ἄρα καὶ ἡ 
ταῦτα τοίυν κῶς τὸ ἄριςον δεῖ σκοπεῖν; πότερον ὕτως ὡς 15 χρῆσις καὶ ἕξις ἐςίν, ἀεὶ βέλτιον καὶ αἱρετώτερον ἡ χρῆσις 
καὶ αὐτῇ συναριθμυμένα; ἀλλ᾽ ἄτοπον. τὸ γὰρ ἄριστον 
ἐπειδή ἐστι τέλος τέλειον, τὸ δὲ τέλειον τέλος ὡς ἁπλῶς 

εἰκεῖν ἀθὲν ὧν ἄλλο δόξειεν εἶναι ἢ εὐδαιμονία, τὴν δ᾽ 
εὐδαιμονίαν ἐκ πολλῶν ἀγαθῶν συντίθεμεν, ἐὰν δὴ τὸ 

τῆς ἔξεως" ἡ γὰρ χρῆσις καὶ ἡ ἐνέργεια τέλος, ἡ δ᾽ ἕξις 
τῆς χρήσεως ἕνεκεν. μετὰ τοῦτο τοίνυν τοῦτ᾽ ἐών τις σκοτῇ 
ἐπὶ τῶν ἐπιςημῶν πασῶν, ὄψεται ἐκ ἄλλην μὲν ποιοῦσαν 

οἰκίαν, ἄλλην δὲ σπουδαίαν οἰκίαν, ἀλλὰ τὴν οἰκοδομικήν᾽ 
“" “» “ " »“ »Ὅ ἢ 

βέλτιστον σκοπῶν καὶ αὐτὸ συναριθμῇς, αὐτὸ αὐτῷ ἔσται 20 καὶ οὗ ποιητικὸς ὁ οἰκοδόμος, ἡ τούτε ἀρετὴ τῷ αὐτῇ τότε 
βέλτιον" αὐτὸ γὰρ βέλτιςον ἔςαι. οἷον τὼ ὑγιεινὰ θεὶς καὶ 
τὴν ὑγίειαν, σκόπει τί τότων πάντων βέλξιστον. βέλτιστον 

δ᾽ ἐςὶν ὑγίεια. εἰ δὴ τῶτο πάντων βέλτιςον, καὶ αὐτὸ αὐτῷ 

βέλτιςον" ἄτοπον δὴ συμβαίνει. ὁ δὴ ἴσως ὅτω γε σκεπτέον 

ποιητική. ὁμοίως ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡπάντων. 

ΟΝΕετὰ τοίνυν τῦτο ἑρῶμεν ὅτι οὐθενὶ ἄλλῳ ἢ ψυχῇ 
ζῶμεν: ἐν ψυχῇ δ᾽ ἐστὶν ὠρετή" τὸ αὐτὸ γέ τοί φαμὲν 

τήν τε ψυχὴν ποιεῖν καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ὠρετήν. ἀλλ᾽ κἡὶ 

τὸ βέλτιστον. ἀλλ᾽ ἄρά γε ὅτω πως, οἷον χωρὶς αὐτῷ; ἢ 5 μὲν ἀρετὴ ἐν ἑκάςῳ τῦτο ποιεῖ δ ἐςὶν ὠρετή, ἡ δὲ ψυχὴ 

καὶ τῦτο ἄτοπον; ἡ γὰρ εὐδαιμονία ἐςὶν ἔκ τινων ὠγαθῶν 

συγκειμένη" τὸ δ᾽ ἐξ ὧν ἀγαθῶν σύγκειται, σκοπεῖν εἰ τῦτ᾽ 
ἐξὶ βέλτιςον, ἄτοπον" ἀ γάρ ἐξιν ἄλλο τι χωρὶς τότων ἡ 

᾽ Ἷ ᾽ δ “ ΣΎ,» ε “75--- «τ. , 
εὐδαιμονία, ἀλλὰ ταῦτα. ἀλλ᾽ ἄρα γε ὑτωσί πὼς ἂν τις 

καὶ τἄλλα μέν, ψυχῇ δὲ ζῶμεν" διὰ τὴν τῆς ψυχῆς 
ἀρετὴν ἄρα εὖ ζήσομεν. τὸ δέ γε εὖ ζῆν καὶ εὖ πράττεν 
ὑθὲν ἄλλο ἢ τὸ εὐδαιμονεῖν λέγομεν. τὸ ἄρα εὐδαιμονεῖν 
καὶ ἡ εὐδαιμονία ἐν τῷ εὖ Τὴν ἐςίν, τὸ δ᾽ εὖ Χὴν ἐν τῷ 

ὀρθῶς σκοποῖτο συγκρίνων τὸ ἄριςον; οἷον αὐτὴν τὴν εὐδαι- 80 κατὰ τὰς ὠρετὰς ζῆν. τῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐςὶ τέλος καὶ ἡ εὐδαιμονία 

μονίαν τὴν ἐκ τότων τῶν ὠγαθῶν ὄσαν συγκρίνων πρὸς ἄλλα 
ἃ μή ἐστιν ἐν αὐτῇ ἐνόντα, ὕτως τὸ ἄριςον σκοκῶν ὀρθῶς 
ἂν σκοποῖτο. ἀλλ᾽ ἐκ ἔςιν ὡπλῦν τὸ ἄριςον ὃ ζητῦμεν νῦν. 

οἷον λέγοι ἄν τις εἶναι ἄριστον τὴν φρόνησιν ὡπάντων τῶν 

καὶ τὸ ἄριςον. ἐν χρήσει τοίνυν τινὶ ἂν εἴη, καὶ ἐνεργείᾳ 
« ᾿ “- ν ἡ -“ ς “ καὶ ἡ εὐδαιμονία. ὧν γὰρ ἣν ἔξις καὶ χρῆσις, ἡ χρῆσις 
ἡ ἐνέργεια τέλος" τῆς δὲ ψυχῆς ἡ ὠρετὴ ἔξις ἐςίν. ἔστι 

δὲ ἡ ἐνέργεια καὶ ἡ χρῆσις αὐτῆς τῶν ἀρετῶν, ὥςε τόος 

ἀγαθῶν καθ᾽ ἐν συγκρινομένων. ὠλλ᾽ ἴσως ἀχ ὕτω ζητητέον 35 ἂν εἴη ἡ ἐνέργεια καὶ ἡ χρῆσις αὐτῆς. ἡ εὐδαιμονία ἀρ᾽ 
ἐστὶ τὸ ἄριςον ὠγαθόν. τὸ γὰρ τέλειον ζητῶμεν ἀγαθόν, ἡ ὧν εἴη ἐν τῷ κατὰ τὰς ἀρετὰς ζῆν. ἐπειδήπερ ἵν τὸ ἀρ 
δὲ φρόνησις μόνη ἔσα ὦ τέλειον" ἐκ ἄρα τῦτο τὸ ἄριςον ὃ ςον ὠγαθόν ἐςιν ἡ εὐδαιμονία, καὶ αὕτη τέλος ἐνεργείᾳ, 

Ὡνπῶμεν, ἐδὲ τὸ ὕτως ἀριςον. ζῶντες ἂν κατὰ τὰς ἀρετὰς εὐδαίμονες ἂν εἴημεν καὶ 

6. ἡ εἀὰ 475. 1 10. μὲν] μὲν μόνον Κ᾿, οἵα 2275. 1 14. τὸ ροβὲ τέλος οἵὰ Α), || 17. ὡς εἰ 18. ἂν οι Δἴ". [ἃ 20. σκιτῆς 
Μπ1 21. βέλτιον 475. 11 23. τάτων ΚΑ, ΠΠ 24. γε ὅτω 275. }} 25. γ1] τόγε 475. 1 21. δὴ τούτωνῇ 1] 28. χωριςὸν ὑφ᾽ ὧν ἡ ἯΠ.} 
29. ἀλλ᾽ οαι ΚΑ. 1} 32. ταύτη 575. }} 34. τῶν οαν Χ(5}12. 

4. καὶ οἵα 6. ΠΠ 11. ὄψεως ἐςιν καὶ ὅρασις, καὶ 17. 1 14. καὶ ἀπῖο ἡ οπὶ 1,7). τηα] πὶ ἀΡ 6486 ἡ. { 21. ποιητικη] εὖ ποιητέον ΜΗ 

τῶν ἄλλων τῶν λοιπῶν ἁπάντων ΜΙ", 1] 26. δὲ εἰ διὰ οἱ 28. λέγομεν. τὸ ἄρα εὐδαιμονεῖν οπχ .,Ζ). ἢ 29. εὖ Ροβὶ τῷ οπι 6. ᾿ 80. καὶ 

οὐὰ ΑΟΜΗῸ, ἡ 83λ. αἱρετῶν ΑΡ. 1 86, τὸ οτχ Κό, 1] 37. ροδὲ τέλος 275 καὶ τέλειον τέλος. 
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ἔχοιμεν τὸ ἄριςον ἀγαθόν. ἐπεὶ δ᾽ ἦν ἐςὶν ἡ εὐδαιμονίῳ δεῖ, πρῶτον μὲν ἕν λεκτέον ὑπὲρ τῆς ψυχῆς ἐν ἢ ἐγγί- 5 
τόλειον ἀγαθὸν καὶ τέλος, ὑδὲ τῦτο δεῖ λανθάνειν ὅτι καὶ νεται, ὁ τί ἐςιν ἡ ψυχή (ὑπὲρ μὲν γὰρ τότε ἄλλος λό- 
ἐν τελείῳ ἔξαι. ὁ γὼρ ἔσται ἐν παιδί (ὁ γάρ ἐστι παῖς γο6), ἀλλ᾽ ὡς τύπῳ διελέσθαι. ἔς δ᾽ ἡ ψυχή, ὡς φα- 
εὐδαίμων) ἀλλ᾽ ἐν ἀνδρί" ὅτος γὰρ τέλειος, ἀδ᾽ ἐν χρόνῳ μέν, εἰς δύο μέρη διηρημένη, εἷς τε λόγον ἔχον καὶ ἄλο- ἰ(8 .ἃ “2 
γε ἀτελεῖ, ἀλλ᾽ ἐν τελείῳ. τέλειος δ᾽ ὧν εἴη χρόνος, ὅσον 5 γον. ἐν μὲν δὴ τῷ λόγον ἔχοντι ἐγγίνεται φρόνησις ἀγ- 
ἄνθρωπος βιοῖ, καὶ γὰρ λέγεται ὀρθῶς παρὰ τοῖς πολλοῖς χίνοια σοφία εὐμάθεια μνήμη καὶ τὰ τοϊαῦτα, ἐν δὲ τῷ 
ὅτι δεῖ τὸν εὐδαίμονα ἐν τῷ μεγίςῳ χρόνῳ τῷ βίε κρίνει, ἀλόγῳ αὗται αἱ ἀρεταὶ λεγόμεναι, σωφροσύνη δικαιοσύνη 
ὡς δέον τὸ τέλειον εἶναι καὶ ἐν χρόνῳ τελείῳ καὶ ἐν ἀν- ἀνδρία, ὅσαι ἄλλαι τῷ ἤθους δοκῦσιν ἐπαινεταὶ εἶναι. κωτὰ 
θρώπῳ. ὅτι δὲ ἐνέργειά ἐςιν, ἴδοι ἄν τις καὶ ἐντεῦθεν. ἐν γὰρ ταύτας ἐπαινετοὶ λεγόμεθα, κατὰ δὲ τὰς τῷ τὸν λό- 
γὰρ τοῖς ὕπνοις, οἷον εἴ τις καθεύδοι διὰ βέε, τὸν τοίδτον 10 γον ἔχοντος ὑδεὶς ἐπαινεῖται" ὅτε γὰρ ὅτι σοφός, οὐδὲς 
ὁ πάνν βυλόμεθα λέγειν εὐδαίμονα εἶναι" τὸ μὲν γὼρ ζῆν ἐπαινεῖται, ὅτε ὅτι φρόνιμος, ὑδ᾽ ὅλως κατά τι τῶν τοιό- 
αὐτῷ ὑπάρχει, ἀλλὰ τὸ ζῆν αὐτῷ κατὰ τῶς -ὠρετὼς ἐχ τῶν ὑθέν. ὑδὲ δὴ τὸ ἄλογον εἶναι, ἧ, ὑπχρετικόν ἐς ι καὶ 
ὑπάρχει, ὃ ἥν κατὰ τὴν ἐνέργειαν. μετὰ τῦτο τὸ μέλλον ὑπηρετεῖ τῷ λόγον ἔχοντι μορίῳ. ἔς ι δ᾽ ἡ ἀρετὴ ἡ ἠθικὴ 
λέγεσθαι ὅτε λίαν δόξειεν ἂν οἰκεῖον εἶναι τότων ἔτε μα- ὑπὸ ἐνδείας καὶ ὑπερβολῆς φθειρομένη. ὅτι δὲ ἡ ἔνδεια 
χρὰν ὠπέχον, οἷον ἐπειδήπερ ἔςιν, ὡς δοκεῖ, μόριόν τι τῆς 15 καὶ ἡ ὑπερβολὴ φθείρει, τοῦτ᾽ ἰδεῖν ἔστιν ἐκ τῶν ἠθικῶν. 
ψυχῆς ᾧ τρεφόμεθα, ὃ καλοῦμεν θρεπτικόν" τοῦτο γὰρ δεῖ δ᾽ ὑπὲρ τῶν ὠφανῶν τοῖς φανεροῖς μαρτυρίοις χρῆσθαι. 
εὔλογόν ἐςιν εἶναι" τὺς γῦν λίθες ὁρῶμεν ἀδυνάτες τρέφε- εὐθέως γὰρ ἐπὶ γυμνασίων ἴδοι ὧν τις" πολλῶν γὰρ γινο- 
σθαι ὄντας, ὥςε δῆλον ὅτι τῶν ἐμψύχων ἐςὶ τὸ τρέφε- μένων φθείρεται ἡ ἰσχύς, ὀλίγων τε ὡσαύτως. ἐπί τε πο- 
σθαι. εἰ δὲ τῶν ἐμψύχων, ἡ ψυχὴ ἀν εἴη αἰτία. τῆς δὲ τῶν καὶ σιτίων ὡσαύτως" τε γὰρ δὴ γινομένων 

ψυχῆς τότων μὲν τῶν μορίων ἐθὲν αἴτιον ἄν εἴη τῷό τρέ- 29 φθείρεται ἡ ὑγίεια, ὀλίγων τε ὡσαύτως, συμμέτρων δὲ ᾿ 
φεσθαι, οἷον τὸ λογις μκὸν ἢ τὸ θυμικὸν ἢ τὸ ἐπιθυμητικόν, γινομένων σώζεται ἡὶ ἰσχὺς καὶ ἡ ὑγίεια, ὁμοίως δὲ τό- 
ἄλλο δέ τι καρὰ ταῦτα, ᾧ ὀθὲν ἔχομεν οἰκειότερον ὄνομω τοις συμβαίνει καὶ ἐπὶ σωφροσύνης καὶ ἀνδρίας καὶ τῶν 
᾽ -» μ᾿. ΄ Ύῃ γ Ψ ΄, ΄ ἐτιθεῖναι ἢ θρεπτικόν. τί ἕν, ὧν τις εἴποι, πότερον καὶ τότε 
τὸ μορίς τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἀρετή; εἰ γὼρ ἔστι, δῆλον ὅτι 

ἄλλων ἀρετῶν. ἐὰν μὲν γάρ τινα λίαν ποιήσῃς ἄφοβον, 
ὥστε μηδὲ τὶς θεὶς φοβεῖσθαι, ὑκ ἀνδρεῖος ἀλλὰ μαινό- 

καὶ ταύτῃ δεήσει ἐνεργεῖν" τῆς γὰρ τελείας ὠρετὴς ἡ ἐνέρ- 25 μενος, ἂν δὲ φοβόμενον πάντα, δειλός" ἀνδρεῖος ἄρα ἔς αι 
γε εὐδαιμονία. εἰ μὲν ὃν ἔστιν ἀρετὴ τότε ἢ μή ἐστῃ, 
ἄλλος λόγος" εἰ δ᾽ ἄρ᾽ ἔςιν, ὑκ ἔςι ταύτης ἐνέργεια. ὧν 

ὅτε ὁ φοβόμενος κάντα ὕτε ὁ μηθῶ. ταῦτ᾽ ἄρα καὶ αὔξει 
καὶ φθείρει τὴν ἀρετήν. καὶ γὰρ οἱ λίαν φόβοι καὶ πάν- 

γὰρ μή ἐςιν ὁρμή, ὑδ᾽ ἐνέργεια τότων ἔςιαι. ὑκ ἴοικε δὲ τες φθείρεσι, καὶ οἷ περὶ μηθὲν δὲ ὁμοίως. ἔς τ δ᾽ ἡ ὠν- 
εἶναι ὁρμὴ ἐν τῷ μορίῳ τότῳ, ἀλλ᾽ ὅμοιον ἔοικεν εἶναι τῷ! δρία περὶ φόβυς, ὥστε οἱ μέτριοι φόβοι αὔξεσι τὴν ἀν- 
πυρί καὶ γὰρ ἐκεῖνο ὅ τι ἂν ἐμβάλῃς καταναλώσει, κἂν 30 δρίαν. ὑπὸ τῶν αὐτῶν ὦρα καὶ αὔξεται καὶ φθείρεται ἡ 
μὴ ἐμβάλῃς, οὐκ ἔχει ὁρμὴν πρὸς τὸ λαβεῖν. οὕτω καὶ ἀνδρία" ὑπὸ φόβων γὰρ τῦτο πάσχεσιν. ὁμοίως δὲ καὶ 
τοῦτο τὸ μόριον τῆς ψυχῆς ἔχει" ἀν μὲν γὰρ ἐμβάλῃς αἱ ἄλλαι ἀρεταί, 
τροφήν, τρέφει, ὧν δὲ μὴ ἐμβάλῃς τροφήν, ἐκ ἔχει ὁρ- Ἔτι οὐ μόνον τοῖς τοιότοις τὴν ἀρετὴν ἀφορίτειεν ἄνδ - ξ ἫΝ 
μὴν τῷ τρέφειν. διὸ ἐδὲ ἐνέργεια Ὁ μηδὲ ὁρμή. ὥς ἀδὲν τις, ἀλλὰ καὶ λύπῃ καὶ ἡδονῇ" διὰ μὲν γὰρ τὴν ἡδονν ἽἼ ΟΥ̓ “ 

συνεργεῖ τὸ μόριον τῦτο πρὸς τὴν εὐδαιμονίαν. 35 τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν καλῶν ἀτ- ἈΑἌΦντῖη 
Μετὰ ταῦτα τοίνυν λεκτέον ἂν εἴη τί ἐςιν ἡ ἀρετή, χόμεθα, ὅλως τε ὑκ ἔςι λαβεῖν ὠρετὴν καὶ κακίαν ἄνευ 

ἐπείπερ ἡ ταύτης ἐνέργειά ἐςιν ἡ εὐδαιμονία. ὡς μὲν ἦν λύπης καὶ ἡδονῆς. ἔςιν ἦν ἡ ὠρετὴ περὶ ἡδονὰς καὶ λύ- 
ἁπλῶς εἰπεῖν, ἐςὶν ἡ ἀρετὴ ἔξζις ἡ βελτίστη" ἀλλ᾽ ἴσως παφ᾽ καὶ δ᾽ ἠθικὴ ἀρετὴ ἐντεῦθεν ἔχει τὰς ἐπωνυμίας, εἰ 

ὑχ ἱκανὸν ὕτως ὡπλῶς εἰπεῖν, ἀλλὼ σαφέξερον διορίσαι δεῖ παρὼ γράμμα λέγοντα τὴν ἀλήθειαν ὡς ἔχει σκο- 

10. καθεύδει 275. ἃ 11. λέγε.»] λέγειν τὸν τοιοῦτον ΚΡ. 1 γὰρ] δὴ ΚΑ. ΠΠ 14: ὅτε λίω] ὕτ᾽ ἂν λίαν Κ͵, ΠΠ24. λογικὸν Δ", ἢ 25. 
ταύτης 4275. } 830. ἐκεῖωι δ, 1 32 εἰ 83. ἐμβάλλης 115. }} 34. υδὶὲν] ὑδὲ 2Ζ75..}͵ 36. τίς ΚΡ. 39. ὕτως] ὕτω τῦτο 4465. [{ σφέ- 
τερον '. 

ἀ. τὰ] τε τὸ 337". ἢ καὶ] καὶ τὸ 415. 6. εὐμαθία Κα’. 1 8. δοκῶσι τῷ ἥθυς 475. }} 9. τὰς τὸν λόγον ἐχούσας Α78, Π 12. δὲ δὴ 
τὴ] ἐν δὴ δὴ τῷ 2272, 1 ὑπηρετόν ἐςι 2375, ΟΥ̓ 5515 καὶ ὑπηρετεῖ. {|Ο 13. τῷ] τῶ τὸν Αὁ. ΠΠ ἡ αἰϊογαπι οτὰ ΚΡ, 1] 20. ὑγίεια) ἰσχύς 5, ἢ 
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πεῖν" δεῖ δ᾽ ἴσως. τὸ γὰρ ἦθος ἀπὲ τοῦ ἔθους ἔχει τὴν λον τὰς ἐλευθέρας διαφθείρων. ἀλλὰ καὶ τῦτο, καὶ εἴ τι 
ἐπωνυμίαν" ἠθικὴ γὰρ καλεῖται διὰ τὸ ἐθίζεσθαι. ᾧ καὶ ἄλλο τοίδτόν ἐςιν, ὃ περιέχεται ἡδονῇ τῇ κατ᾽ ἀκολασίαν, 

Ἄφμα σὰ ἐζω, δῆλον ὅτι οὐδεμία ἡμῖν τῶν ἀρετῶν τῶν τῷ ἀλόγε μέρυς ἢ καὶ ὃ ἐν ἐλλεήψει καὶ ὃ ἐν ὑπερβολῇ, τὸ ψεκτὸν ἔχαι. 

ἐπι αὶ ες φύσει ἐγγύεται" οὐδὲν γὰρ τῶν ὄντων φύσει ἔθει ἄλλως Μετὰ τοίνυν τῶτο ἀναγκαῖόν ἐςιν ἴσως ῥηθῆναι τί τῇϑ 
ἵνεται. οἷον ὁ λίθος καὶ ὅλως τὰ βαρέα πέφυκε κάτω 5 μεσότητι ἀντίκειται, πότερον ἡ ὑπερβολὴ ἢ ἡ ἔνδεια. ἐνίαις 

φέρεσθαι" ἄν τις ὄν ἄνω ῥίπτη πολλάκις καὶ ἐθίζῃ ἄνω μὲν γὼρ μεσότησιν ἔνδεια ἐναντίον, ἐνίαις δὲ ὑπερβολή, 
φέρεσθαι, ὅμως ὑκ ὧν ποτ᾿ ἄνω ἐνεχθείη, ἀλλ᾽ ἀεὶ κάτω. οἷον ἀνδρίᾳῳ μὲν οὐχ, ἡ θρασύτης ὑπερβολὴ ὅσα, ἀλλ᾽ ἡ 

ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιότων. δειλία ἔνδεια ὅσα, τῇ δὲ σωφροσύνῃ μεσότητι ἔσῃ ἀκολα- 

Ἴ Μετὰ τοίνυν τῦτο δεῖ βυλομένς εἰπεῖν τὸ τί ἐςιν ἡ σίας καὶ ἀναισθησίας τῆς περὶ ἡδυνὰς οὐ δυκεῖ ἐναντίον 

ὠρετή, εἰδῆσαι τίνα ἐςὶ τὰ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμενα. ἔς δ᾽ 10 εἶναι ἡ ἀναισθησία ἔνδεια οὖσα, ἀλλ᾽ ἡ ἀκολασίᾳ οὗτα 
ἃ γίνεται ταῦτα, πάθη δυνάμεις ἕξεις" ὥς ε δῆλον ὅτι τός ὑπερβολή, ἔςι δ᾽ ἀμφότερα ἐναντίᾳ τῇ μεσότητι, καὶ ἡ 
τῶν ἂν τι εἴη ἀρετή. πάθη μὲν ἵν ἐςὶν ὀργὴ φόβος μῖσος ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔνδεια" ἡ γὰρ μεσότης τῆς μὲν ὑπερβι- 
πόθος ζῆλος ἔλεος, τὰ τοιαῦτα, οἷς εἴωθε παρακολουθεῖν λῆς ἐνδεέςερον, τῆς δ᾽ ἐνδείας ὑπερβάλλον. διὸ καὶ οἱ μὲν 
λύπη καὶ ἡδονή" δυνάμεις δὲ καθ᾿ ἃς παθητικοὶ τούτων ἄσωτοι τὺς ἐλευθερίες ἀνελευθέραες φασὶν εἶναι, οἱ δ᾽ ἀνε- 
λεγόμεθα, οἷον καθ᾽ ἃς δυνατοί ἐσμεν ὀργισθῆναι λυπηθὴ- 15 λεύθεροι τὰς ἐλευθερίες ἀσώτους, καὶ οἱ μὲν θρασεῖς καὶ 
ναι ἐλεῆσαι, τὰ τοιαῦτα. ἔξεις δ᾽ εἰσὶ καθ᾿ ἃς πρὸς ταῦτα προπετεῖς τὸς ἀνδρείες καλῦσι δειλός, οἱ δὲ δειλοὶ τὸς ἀν. 
ἔχομεν εὖ ἢ κακῶς, οἷον πρὸς τὸ ὀργισθῆναι, εἰ μὲν λίαν δρείους προπετεῖς καὶ μαινομένους. διὰ δύο δὴ αἰτίας δὅ- 
ὀργίλως, κακῶς ἔχομεν πρὸς ὀργήν, εἰ δ᾽ ὅλως μὴ ὀργι- ξαιμεν ἂν ἀντιτιθέναι τῇ μεσότητι τὴν ὑπερβολὴν καὶ τὴν 
ζόμεθα ἐφ᾽ οἷς δεῖ, καὶ ὕτω κακῶς ἔχομεν πρὸς ὀργήν. ἔνδειαν. ἢ γὰρ ἐξ αὐτῷ τῷ πράγματος σκοποῦσι πότερον 
τὸ ἄρα μέσως ἔχειν τὸ μήτε λίαν ὑπεραλγεῖν μήτε παν- Ὁ ἐγγύτερόν ἐστι τῇ μέσου ἢ πορρώτερον, οἷον ἐλευθεριότητι 
τελῶς ἀναλγήτως ἔχειν. ὅταν ἕν οὕτως ἔχωμεν, εὖ δια- πότερον ἀσωτίᾳ ἢ ἀνελευθερία πορρώτερον. μᾶλλον γὰρ 
κείμεθα. ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς τἄλλα τὰ ὅμοια. τὸ γὰρ ἀν δόξειεν ἡ ἐλευθεριότης ἀσωτία ἢ ἡ ἀνελευθερία. τορ- 
εὐόργητον καὶ τὸ πρᾶον ἐν μεσότητί ἐςιν ὀργῆς καὶ ἀναλ- ρώτερον ἄρα ἡ ἀνελευθερία. τὰ δὲ πλεῖον ἀπέχοντα τῶ 
γησίας τῆς πρὸς ὀργήν. ὁμοίως καὶ ἐπ᾿ ἀλαζονείας καὶ μέσε ἐναντιώτερα δόξειεν ὧν εἶναι. ἐκ μὲν ἄρα αὐτῷ Ἦ 

εἰρωνείας" τὸ μὲν γὰρ πλείω προσποιεῖσθαι τῶν ὑπαρχόν- 25 πράγματος ἡ ἔνδεια ἐναντιώτερον φαίνεται. ἔστι δὲ καὶ 
των ἔχειν ὠλαζονείας, τὸ δ᾽ ἐλάττω εἰρωνείας" ἡ ἄρα ἄλλως, οἷον πρὸς ἃ μᾶλλον πεφύκαμεν, ταῦτα μᾶλλον 

δι μεσότης ἡ τότων ἡ ἀλήθειά ἐςιν. ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλ- ἐναντία τῷ μέσῳ. οἷον πεφύκαμεν μᾶλλον ὠκόλαςοι εἶναι 
λων πάντων' τοῦτο γάρ ἐστι τῆς ἔξεως, τὸ εὖ ἢ κακῶς ἢ κόσμιοι" ἡ οὖν ἐπίδοσις γίνεται μᾶλλον πρὸς ἃ τεφύ- 

πρὸς ταῦτα ἔχειν, τὸ δ᾽ εὖ ἔχειν πρὸς ταῦτ᾽ ἐςὶ τὸ μήτε καμεν" πρὸς ἃ δὲ μᾶλλον ἐπιδίδομεν, ταῦτα καὶ μᾶλλον 
πρὸς τὴν ὑπερβολὴν ἔχειν μήτε πρὸς τὴν ἔνδειαν" πρὸς 30 ἐναντία. ἐπιδίδομεν δὲ πρὸς ἀκολασίαν μᾶλλον ἢ πρὸς 

μεσέτητα ἄρα τῶν τοιότων καθ᾽ ἃ ἐπαινετοὶ λεγόμεθα ἡ κοσμιότητα, ὥς ἐναντιώτερον ὧν εἴη ὑπερβολὴ μεσότητιτ᾽ 
ἕξις ἐςὶ τῷ εὖ ἔχειν, τῷ δὲ κακῶς πρὸς ὑπερβολὴν καὶ ἡ γὰρ ἀκολασία ὑπερβολὴ σωφροσύνης. ὅ τι μὲν ἵν ἐξὺ 

ἔνδειαν. ἐπεὶ τοίνυν ἐςὶν ἡ ἀρετὴ τῶν παθῶν τύτων μεσό- ἡ ἀρετή, ἐπέσκεπται" μεσότης γὰρ δοκεῖ τις εἶναι τῶν πα- 
τῆς, τὼ δὲ πάθη ἥτοι λῦπαί εἰσιν ἡ ἡδοναὶ ἢ οὐκ ἄνευ θῶν, ὥςε δέοι ὧν τὸν μέλλοντα κατὰ τὸ ἦθος εὐδοκιμή- 

λύπης ἢ ἡδονῆς, ἡ ἄρα ἀρετή ἐςι περὶ λύπας καὶ ἡδοναῖς, 35 σειν τὴν μεσότητα τῶν παθῶν ἑκαστα διατηρεῖν. διὸ καὶ 
καὶ ἐντεῦθέν ἐςι δῆλον. ἔς δὲ καὶ ἄλλα πάθη, ὡς δόξειεν ἔργον ἐςὶ σπυδαῖον εἶναι. ἐν ἱκάςῳ γὰρ τὸ μέτον λαβιν 

ἄν τινι, ἐφ᾽ ὧν ἡ κακία ἐκ ἔςιν ἐν ὑπερβολῇ καὶ ἐλλεί.ς ἔργον, οἷον κύκλον μὲν γράψαι παντός ἐφι, τὸ δὲ μέσον 
ψει τινί, οἷον μοιχεία, καὶ ὁ μοιχός" ὧς ἔςιν ὅτος ὁ μᾶλ- τὸ ἐν αὐτῷ ἤδη λαβεῖν χαλεπόν. ὁμοίως δὲ καὶ ὀργισθῆ- 
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να μὲν ῥάδιον, καὶ τὸ ἐναντίον δὲ τούτῳ, τὸ δὲ μέσως ὡς ἀν μεταβάλλῃ τὸ τρίγωνον, ὕτω καὶ τὸ τετράγωνον 
ἔχεν χαλεπόν. ὡπλῶς δὲ ἐν ἑκάςῳ τῶν παθῶν ἔςιν ἰδεῖν συμμεταβάλλει" ἀντιςρέφει γάρ' καὶ ἐὰν τὸ τετρώγωνον 
ὅτι τὸ ἐμπεριέχον τὸ μέσον ῥ(διόν ἐςι, τὸ δὲ μέτον χα- μὴ ἔχῃ τέτταρσιν ὀρθαῖς ἴσας, ὑδὲ τὸ τρίγωνον ἕξει δυσὶν 

λεπόν, καθ᾿ ὃ ἐπαινόέμεθα" διὸ καὶ σπάνιον τὸ σκυδαῖον. ὀρθαῖς ἴσας. ἕτω τοίνυν καὶ ὁμοίως τότοις καὶ ἐπ᾽ ἀνθρώπα. 14 
Ἐτεὶ δ᾽ οὖν ὑπὲρ ἀρετῆς εἴρηται, μετὰ τῶτ᾽ ἀν εἴη 5 ἐπειδὴ γὰρ γεννητικόν ἐςιν ἄνθρωπος ἀσίας, ἔκ τινων ἀρ- 

σκεπτέον πότερον δυνατὴ παραγενέσθαι ἢ ὅ, ἀλλ᾽ ὥσπερ χῶν καὶ τῶν πράξεων ὧν πράττει ἄνθρωπος γεννητικόν 
Σωκράτης ἔφη, ἐκ ἐφ᾽ ἡμῖν γενέσθαι τὸ σπυδαίες εἶναι ἢ ἐστιν. τί γὰρ ἂν ἄλλο; ἔτε γὰρ ἀψύχων ὑθὲν λέγομεν 
φαύλους. εἰ γάώρ τις, φησίν, ἐρωτήσειεν ὁντιναῦν πότερον πράττειν, ὅτε τῶν ἐμψύχων τῶν ἄλλων ἔξω ἀνθρώπων. 
ἂν βούλοιτο δίκαιος" εἶναι ἢ ἄδικος, οὐθεὶς ὧν ἕλοιτο τὴν δῆλον ὄν ὅτι ὁ ἄνθρωπος τῶν πράζεών ἐς τ γεννητικός. ἐπεὶ 
ἀδικίαν. ὁμοίως δ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρείας καὶ δειλίας καὶ τῶν ἀλ- το ἦν ὁρῶμεν μεταβαλλέσας τὼς πράξεις καὶ οὐδέποτε τὼ 
λων ἀρετῶν ἀεὶ ὡσαύτως. δῆλον δ᾽ ὡς εἰ φαῦλοί τινές αὐτὰ πράττομεν, εἰσὶ δὲ αἱ πράξεις γεγενημέναι ἔκ τινων 
εἶσιν, ὑκ ἂν ἑκόντες εἴησαν φαῦλοι" ὥστε δῆλον ὅτι ὑδὲ ἀρχῶν, δῆλον ὅτι, ἐπειδὴ αἱ πράξεις μεταβάλλεσιν, καὶ 

στυδαῖοι. ὁ δὴ τοίστος λόγος ὑκ ἔςιν ἀληθής. διὰ τί γὰρ 
ὁ νομοθέτης ὑκ ἐᾷ τὰ φαῦλα πράττειν, τὰ δὲ καλὰ καὶ 

αἱ ἀρχαὶ τῶν πράξεων, ἀφ᾽ ὧν εἰσί, μεταβάλλυσιν, ὥσ- 
περ ἔφαμεν παραβάλλοντες ἐχὶ τῶν ἐν γεωμετρίᾳ. ἀρχὴ 

ττυδαῖα, κελεύει; καὶ ἐπὶ μὲν τοῖς φαύλοις ζημίαν τάτο «5 δ᾽ ἐςὶ πράξεως καὶ σπυδαίας καὶ φαύλης προαίρεσις καὶ 
το, ἂν πράττῃ, ἐπὶ δὲ τοῖς καλοῖς, ὧν μὴ πράττῃ; καί- 
τοὶ ἄτοπος ἂν εἴη ταῦτα νομοθετῶν ἃ μὴ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστὶ 
τράττειν. ἀλλ᾽ ὡς ἔοικεν, ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ σπυδαίοις εἶναι καὶ 
τὸ φαύλοις. ἔτι δὲ μαρτυρῦσὶν οἷ τ᾽ ἔπαινοι καὶ οἱ ψόγοι 

βέλησις καὶ τὸ κατὼ λόγον πᾶν. δῆλον τοίυν ὅτι καὶ 

αὗται μεταβάλλεσιν' μεταβάλλομεν γὰρ καὶ ταῖς πρά- 
ξεσιν ἑκόντες, ὥςε καὶ ἡ ἀρ ὶ καὶ ἡ προαίρεσις" μετα- 

βάλλει γὰρ ἑκεσίως. ὥςε δηλ ὅτι ἐφ᾽ ἡμῖν ἂν εἴη καὶ 
γοόμενοι" ἐπὶ μὲν γὰρ τῇ ἀρετῇ ἔπαινος, ἐπὶ δὲ τῇ και 20 σπυδαίοις εἶναι καὶ φαύλοις. ἴσως ὧν λέγοι ὧν τις, ἔπει- 
χίᾳ ψόγος, ἔπαινος δὲ καὶ ψόγος ὑκ ἐπὶ τοῖς ἀκουσίοις, 
ὅςε δῆλον ὅτι ὡσαύτως ἐφ᾽ ἡμῖν καὶ τὰ 
τρώττειν καὶ τὰ φαῦλα. ἔλεγον δὲ καὶ τοιαύτην τινὰ πα- 
ραβολήν, βυλόμενοι δευινύναι ὅτι ἐχ ἑκόσιον. διὰ τί γάρ, 

’ 

σπουδαῖά ἐστι 

δήπερ ἐν ἐμοί ἐςι τὸ δικαίῳ εἶναι καὶ σπυδαίῳ, ἐὰν βό- 
λωμαι, ἔσομαι πάντων σπυδαιότατος, ὦ δὴ δυνατὸν τῦτο. 

διὰ τί; ὅτι ἐδ’ ἐπὶ τῇ σώματος γίγνεται τῦτο. ὁ γὰρ ἄν 
τις βύληται ἐπιμελεῖσθαι τῇ σώματος, καὶ δὴ πάντων ἄρι- 

φασίν, ὅταν νοσῶμεν ἢ αἰσχροὶ ὦμεν, οὐδεὶς ψέγει τοὺς 5 ςον ἔξει τὸ σῶμα. δεῖ γὰρ μὴ μόνον τὴν ἐπιμέλειαν ὑπάρ- 
τούτος; τὸ δ᾽ ὑκ ὠληθές" ψέγομεν γὼρ καὶ τὰς τοιότους, 
ν ν᾿ Ν » Δ. ᾿ .,- -“ Ὰ ο- -“ 
ὅταν αὐτὰς οἰηθῶμεν αἰτίους εἶναι τοῦ νοσεῖν ἢ τὸ κακῶς 

ἔχιν τὸ σῶμα, ὡς ὃν καὶ ἐνταῦθα τὸ ἑκύσιον. ἔοικεν ὅν 

40Ὁ τῷ κατ᾽ ἀρετὴν καὶ κακίαν εἶναι τὸ ἑκόσιον. ἔτι δ᾽ ἄν 

χειν, ἀλλὰ καὶ τῇ φύσει γίνεσθαι τὸ σῶμα καλὸν κώ- 
γαθόν. βέλτιον μὲν ἕν ἔξει τὸ σῶμα, ἄριςα μώτοι πάν- 
των ὅ. ὁμοίως δὲ δεῖ ὑπολαμβάνειν καὶ ἐπὶ ψυχῆς" οὐ 
γὰρ ἔςαι ὁ προαιρύμενος εἶναι σπεδαιότατος, ὧν μὴ καὶ 

τις τῶτο ἐναργέξερον καὶ ἐντεῦθεν ἴδοι. πᾶσα γὰρ φύσις 39 ἡ φύσις ὑπάρξῃ, βελτίων μώτοι ἔξαι. 
γονητική ἐςν ὑσίας τοιαύτης οἷα ἐς ὦ, οἷον τὰ φυτὰ καὶ 

τὴ ζῷα" ἀμφότερα γὰρ γεννητικα, γεννητικὰ δὲ ἐκ τῶν 
ἀρχῶν, οἷον τὸ δένδρον. ἐκ τοῦ σπέρματος" αὕτη γάρ τις 
ἀρχλ. τὸ δὲ μετὰ τὰς ἀρχὰς οὕτως ἔχει" ὡς γὰρ ἀν 

Ἐπεὶ οὖν. φαίνεται ἐφ᾽ ἡμῖν ὃν τὸ σπουδαῖον εἶναι, 12 

ἀναγκαῖον τὸ μετὰ ταῦτα εἰπεῖν ὑπὲρ ἑκυσίε, τί ἐστι τὸ 
ἑκόσιον" τῦτο γάρ ἐςι τὸ κυριώτατον πρὸς τὴν '᾿ὠρετήν, τὸ 
ἐκύσιον. ἐκύσιον δὲ ἁπλῶς μὲν ὕτως ῥηθῆναίΐ ἐςιν ὃ πράτ- 

ἔχωσιν αἱ ἀρχαί, ἕτως καὶ τὰ ἐκ τῶν ἀρχῶν ἔχει. ἐναρ- 35 τομὲν μὴ ἀναγκαζόμενοι" ἀλλ᾽ ἴσως σαφέστερον λεκτέον 

γέίςξερον δ᾽ ἔςι κατιδεῖν τῦτο ἐν τοῖς κατιὰὶ γεωμετρίαν" καὶ 
γὰρ ἐκεῖ ἐπειδή τινες λαμβάνονται ἀρχαί, ὡς ὧν αἱ ἀρ- 
χαὶ ἔχωσιν, ἕτω καὶ τὰ μετὼ τὰς ἀρχαῖς, οἷον εἰ τὸ τρί. 
Ύωνον δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει, τὸ δὲ τετράγωνον τέτταρσιν, 

ἐςὶν ὑπὲρ αὐτῷ. ἔςιν ἦν καθ᾽ ὃ πράττομεν ὄρεξις, ὀρέξεως 
δ᾽ ἐστὶν εἴδη τρία, ἐπιθυμία θυμὸς βόλησις. πρῶτον μὲν 
ὧν τὴν κατ᾽ ἐπιθυμίαν πρᾶξιν ἐπισκεπτέον, πότερον ἑκύσιός 

ἐςιν ἢ ἀκύσιος, τὸ μὲν ἕν ὠκύσιον ὑκ ἀν δόξειεν. διὰ τί 

ᾧ. ἰδεῖν ἴςιν 75. ἢ 8. περιέχον 75..}} 41. ἀὰ] εἴη 275..}} δ᾽ οτὰ ΧΑ, ἢ 17. μηδὲ ΚΆ. Π 19. οἱ οἱ 24. ὑκ οτὰ 7). Π 22. ὡσαύτως] 

καὶ ἕτως ΑΓ. }} 25. φησὶν 475. ἢ} 26. τὸ] τοῦτο 5. 1 27. αὐτὸς οἵα Α71. ἢ 28. ἦν ἐν τῷ] δὲ καὶ τὸ Ὁ. ΠΠ 35. ἐνεργέξερον Αδ, 
4. ὡς ὦ] καὶ ἰὰν Ὁ. 1 μεταβάλη ΑΚ, 12. μεταβάλλει ,Μ5. 1 3. μὴ αὐϊο 2. τὸ 145.} ἀ. αἰνδρώπων 875. }} 6. τῶν οτὰ 9, ἢ 

8. τῶν ἄλλων] ἄλλο Κ3, {| 9. ὁ οἵχὰ 2. ἢ 18. καὶ Ροϑὲ ἀρχὴ οαἱ .,5. 1 19. ὅτι καὶ ἰφ᾽ ΚΟ 1 21] εἰ 30. μώντοι] δὲ 142, ἢ 341. 
ἱπεδὴ 75, 1 32 εἰ 33. τὸ ροδὲ ἐστι οτχ 276, ἢ 37. πρότερον 75, }ἃ} 38. ἐκύσιόν ἐςξιν ἢ ἀκύσιον 35. {[|:Ἀ39. τὸ] οἷον τὸ ἈΚ . τὸ ὐὴ ὗν 
ἀκέσιον οἵὰ .,75. ᾿ 



1188. ᾿ ΒΘΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ Α, 

καὶ πόθεν; ὅτι ὅσα μὴ ἑκόντες πράττομεν, ἀναγκαζόμενοι ἀνάγκης. ἡ μὲν γὰρ βία ἐςὶ καὶ ἐν τοῖς ἀψύχοις, ἑκά- 

πράττομεν, ἐπὶ δὲ τοῖς ἐξ ἀνάγκης πραττομένοις πᾶσιν ςοις γάρ ἐς! τῶν ὠψύχων οἰκεῖος τόπος ὠποδεδομένς, τῷ 

ἕπεται λύπη" τοῖς δὲ δὲ ἐπιθυμίαν πραττομένοις ἡδονὴ μὲν πυρὶ ὁ ἄνω, τῇ δὲ γὴ ὁ κάτω" ἔστι μέσοι γε βιά- 

ἀκολυθεῖ, ὥςε ὁτωσί γε ὑκ ἂν εἴη τὼ δὲ᾿ ἐπιθυμίαν πρατ- σασθαι καὶ τὸν λίθον ἄνω φέρεσθαι καὶ τὸ πῦρ κάτω, 
τόμενα ὠκύσια, ἀλλ᾽ ἐκύσια. ἀλλὰ πάλιν ἄλλος λόγος 5 ἔςι δὲ καὶ τὸ ζῷον βιάσασθαι, οἷον ἵππον ἐπ᾽ ὀρθὸν θέοντα 

τις τότῳ ἐναντίῶται, ὁ ἐπὶ τῇ ἀκρασίᾳ. ἐθεὶς γάρ, φησί, ἀντιλαμβανόμενον ἀποςρέψαι. ὅσοις μὲν ἦν ἐςὶν ἐκτὸς ἡ 
, .«νΝ Ν ’,ὔ ἰδὼ Υ ,ν ἃ. ἡ ν τὰ "4 “ δ ΄ Ὶ γὰ “ » 2“ 

πράττει ἑκὼν τὰ κακα,, εἰδὼς ὅτι κακὼ ἐςιν" ἀλλα μὴν, αἰτία τὸ παρά ᾧύσιν τι ἢ παρ᾽ ἃ βέλονται ποιεῖν, ἐρῆμον 

φησίν, ὅ γε ἀκρατὴς εἰδὼς ὅτι ταῦτα φαῦλά ἐςιν ὅμως βιαζομένους ἃ ἄν ποιῶσι ποιεῖν. ἐν οἷς δ᾽ ἐν αὐτοῖς ἰξὺ 
χράττει, καὶ κατ᾽ ἐπιθυμίαν γε πράττει" οὐκ ὦρα ἑκών" ἡ αἰτία, ὑκέτι τέτυς βιάζεσθαι ἐρῦμεν. εἰ δὲ μή, ὁ ἀκρα- 
ἀναγκαζόμενος ἄρα. ἐνταῦθα πάλιν ὁ αὐτὸς λόγος ἀπαν- 10 τὴς ἀντερεῖ, ὁ φάσκων φαῦλος εἶναι" βιαζόμενος γὰρ φή: 

͵, Ὶ Ἁ Η "5. ᾽ὔ ᾿ ᾽ ἣν ὙΌΣ, ὰ “ ὃς ον ἂν 3 [4 Ἁ “ “Ψ 
τήσεται. καὶ γὰρ εἰ κατ᾽ ἐπιθυμίαν, ἀκ ἐξ ἀνάγκης" τῇ σει ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας τὰ φαῦλα πράττειν. τῇ ἕν βιαΐ 
γὰρ ἐπιθυμίᾳ ἡδονὴ ἀκολουθεῖ, τὰ δὲ δι’ ἡδονὴν οὐκ ἐξ οὗτος ἡμῖν ἔξω ὁ ὁρισμός, ὧν ἐκτός ἐςὶν ἡ αἰτία ὑφ᾽ ἢ 

ἀνάγκης. καὶ ἄλλως τῆτ᾽ ὧν γένοιτο δῆλον, ὅτι ὁ ἀκρα- βιάζονται πράττειν. ὧν δ᾽ ἐντὸς καὶ ἐν αὐτοῖς ἡ αἰτίω, 

τὴς ἑκὼν πράττει" οἱ μὲν γὰρ ὠδικῦντες ἑκόντες ὠδικῦσιν, οὐ βία. 
οἱ δὲ ἀκρατεῖς ἄδικοι καὶ ἀδικῶσιν, ὥςε ὁ ἀκρατὴς ἑκὼν 45 Πάλιν δ᾽ ὑπὲρ ἀνάγκης καὶ τοῦ ἀναγκαίου λεκτέν. "9 

13 ἂν πράττοι. τὰ κατὰ τὴν ἀκρασίαν. ἀλλὰ πάλιν ἄλλος τὸ δ᾽ ἀναγκαῖον ὁ πάντως ἀδ᾽ ἐν παντὶ λεκτέον ἐς, οἦν 
ἊΨ» , »" {2 ᾽ δ Ψ, ᾿» Η ν ᾽ Υ ἡδὺ »“" μ4 , ᾽ ὔ Ψ ᾽ 

λόγος ἐναντῖται, ὅς φησιν ὀχ ἑκύσιον εἶναι. ὁ γὰρ ἐγ- ὅσα ἡδονῆς ἕνεκεν πράττομεν. εἰ γάρ τις λέγοι ὅτι ἡναγ" 
᾿ εὐ ὶἋΘΟ ΄ ΝῚ ν Ν ᾽ , .ς2 - , Ἁ “ Λ - “ εν “᾽ς »“" 

κρατὴς ἑκὼν πρώττϑι τὰ κατὰ τὴν ἐγκράτειαν" ἐπαινεῖται κασθην τὴν τοῦ φίλε γυναῖκα διαφθεῖραι ὑπὸ τῆς ἡδυνῆς, 
γάρ, ἐπαινῶνται δὲ ἐπὶ τοῖς ἑκεσίοις. εἰ δ᾽ ἐστὶ τὸ κατὰ ἄτοπος ἄν εἴη. τὸ γὰρ ἀναγκαῖον Ὡς ἐν παντί, ἀλλ᾽ ἥδε 
τὴν ἐπιθυμίαν ἑκύσιον, τὸ παρὰ τὴν ἐπιθυμίαν ὠκέσιον" ὁ 20 ἐν τοῖς ἐκτός, οἷον ὃς ἀν καταβλάκπτηται ἀντικαταλλαῖ- 

δ᾽ ἐγκρατὴς παρὰ τὴν ἐπιθυμίαν πράττει, ὥςε ὁ ἐγκρατὴς τόμενός τι ἄλλο μεῖζον ἀναγκαζόμενος ὑπὸ τῶν πραγμά- 
ὐχ, ἑκὼν ὧν εἴη ἐγκρατής. ἀλλ᾽ ὁ δοκεῖ" ὑδ᾽ ἄρα τὸ κατ᾽ των. οἷον ἠναγκάσθην συντονώτερον βαδίσαι εἰς ὠγρόν" αὶ 
ἐπιθυμίαν ἑκύόσιόν ἐστιν. πάλιν ἐπὶ τῶν κατὰ τὸν θυμὸν γὼρ μή, ὠπολωλότ᾽ ὧν εὗρον τὼ ἐν ὠγρῷ. ἐν τοῖς τοιοῦ: 
ὁμοίως" οἱ γὰρ αὐτοὶ λόγοι οἶπερ καὶ κατὼ τῆς ἐπιθυμίας τοις ἄρα τὸ ἀναγκαῖον. 
ἁρμόττεσιν, ὥςε τὴν ὠπορίαν ποιήσεσιν" ἔςι γὼρ ἀκρατῆ 25 ᾿Επὴ δὲ τὸ ἑκόσιον ἐν οὐδεμιᾷ ὁρμῇ ἐςΐν, λοιπὸν ἀν! 

, καὶ ἐγκρατῇ ὀργὴς εἶναι. ἔτι λοιπή ἐςι τῶν ὀρέξεων ὧν εἴη τὸ ἐκ διανοίας γιγνόμενον. τὸ γὰρ ἀκύσιόν ἐς! τό τι 
διειλόμεθα, ἡ βέλησις, πρὸς τὸ ἐπισκέπτεσθαι εἰ ἐςὶν ἑκό- κατ᾽ ἀνάγκην καὶ κατὰ βίαν γιγνόμενον, καὶ τρίτον ὃ μὴ με Ρ ε ς ᾿ἀνάγν γιγνόμενον, μὴ 
σιον. ἀλλὰ μὴν οἵ γε ἀκρατεῖς ἐφ᾽ ἃ ὁρμῶσι, ταῦτα μετὼ διανοίας γίγνεται. δῆλον δ᾽ ἐςὶ τῦτο ἐκ τῶν γὴν» 

΄ ὼ ΄ Υ͂ ε» » ν “. ὕ ΄ νὰ» ,ὕ ψ »"» τέως βούλονται" πράττουσιν ἄρα οἱ ἀκρατεῖς τὰ φαῦλα μένων ὅταν γάρ τις πατάξῃ τινὰ ἢ ὠποκτείνῃ ἥ τι τῶν 
βουλόμενοι. ἑκὼν δέ γε ὑθεὶς τὰ κακὰ εἰδὼς πράττει ὅτι 30 τοιότων ποιήσῃ μηδὲν προδιανοηθείς, ἄκοντα φαμεν ποῖ: 

7} - γ.» ὔ ἰδὼ, Ν νῃ ,ἷ , « “-΄-ε »Ψ ᾿ “ - φι, ͵7 ) 

κακά ἐςιν᾿ ὁ δ᾽ ἀκρατής, εἰδὼς τὰ κακὰ ὅτι κακά, πράτ- σαι, ὡς τῷ ἑκυσίε ὄντος ἐν τῷ διανοηθῆναι. οἷόν φασί ποτί 

τε βυλόμενος. ὑκ ἄρα ἑκών, δ᾽ ἡ βόλησις ἑκόσιον ἄρα τινα γυναῖκα φίλτρον τινὶ δόναι πιεῖν, εἶτα τὸν ἄνθρωτον 
ἐςὦ. ἀλλ᾽ ὕτος ὁ λόγος ἀναιρεῖ ἀκρασίαν καὶ τὸν ἀκρατῇ. ἀποθανεῖν ὑπὸ τῷ φίλτρα, τὴν δ᾽ ἄνθρωπον ἐν ̓ ᾿Δρείῳ πάγῳ 
εἰ γὰρ μὴ ἑκών, ὑκ ἔξι ψεκτός" ἀλλ᾽ ἔστιν ὁ ἀκρατὴς ἀποφυγεῖν" οὗ παρῆσαν δὶ οὐθὲν ἄλλο ὠπέλυσαν ἢ διότι 

ψεκτός" ἑκὼν ἄρα" ἡ ἄρα βέλησις ἐκύσιον. ἐπεὶ ὄν λόγοι 35 ἐκ ἐκ προνοίας. ἔδωκε μὲν γὰρ φιλίᾳ, διήμαρτε δὲ τότε 

τινὲς ἐναντίοι φαίνονται, σαφέστερον λεκτέον ὑπὲρ τοῦ διὸ οὐχ, ἑκύσιον ἐδόκει εἶναι, ὅτι τὴν δόσιν τοῦ φίλτρε οὐ 
ἑκουσίου. μετὰ διανοίας τοῦ ἀπολέσθαι αὐτὸν ἐδίδου. ἐνταῦθα ἄρα 

44 Πρότερον τοίνυν ἂν εἴη λεκτέον ὑπὲρ βίας καὶ ὑπὲρ τὸ ἑκόσιον πίπτει εἰς τὸ μετὰ διανοίας, 

Ν 

ΞΆ 

2. πράττομεν] ποιοῦμεν ΚΊΔ75. ἢ 3. δὴ .45. 1] 8. ταῦτα οπι 75. Π 10. ἀπαντήσει 1,75. Π 11. τῇ -- 18. ἀνάγκης εἰ 90, τὸ “- 

ἀνύσιον οὐχ 375. 21. κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν οὐ πράττει 275. 1] 22. κατ᾽] κατὰ τὴν 215, 1 36. ὀργῆς οτὰ 1275. 1] 30. πράττει ἀηῖδ τὲ 

211..} 31. ὁ το 32. βελόμενος] ὁ δ᾽ ἀκρατὴς τὰ κακὼ πράττει εἰδὼς ὅτι κακά ἔςιν, εἰ δ᾽ ὁ ἀκρατὴς τὼ κακὰ εἰδὼς ὅτι κακὰ πράττω β» 

λόμενος 175..} 34. εἰδὼς ογαὰ ΨὉ, Π| 38. πότερον ρτ Κ᾽. 

1. ἑκάςων 25. ἢ 3. δὲ οπι 472. ἢ μέντοι] δέ 4275, 1106. ὁ αἴτιος 215. 11 Ἴ. περὶ ἃ βέλεται 15, 1} 8, ἃ οπι ΚΡ. ἢ 10. ἐπ 

Κ͵, ἢ 12. ἡμῶν Κό. 1 ἐφ᾽ ΚΑ. "11. ἔεκα 75, 1 19. ἄτοπον 475, ἢ 20. οἷον οχα 145, 11 24. ἀκούσιον Ἀ75. 11 323. τοα οἵὰ 4..1 

83. ἀπὸ 272, ἵ ἀρειοσπάγω 1", 



ΗΘΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ Α. 4189 

[1] Ἔτι δὲ λοιπόν ἐςὶν ἐπισκέψασθαι τὴν προαίρεσιν, πό- ἐκ ἄρα τὸ ἑκύσιον προαιρετόν, ἀλλὰ τὸ προαιρετὸν ἑκόσιον" 
τερόν ἐςιν ὄρεξις ἢ ὅ, ὄρεξις μὲν γὰρ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἄν τι γὰρ προαιρώμεθα πράττειν βουλευσάμενοι, ἑκόντες 
ζῴοις ἐγγίνεται, προαίρεσις δ᾽ οὖ" ἡ γὰρ προαίρεσις μετὰ πράττομεν. φαίνονται δὲ τινες ὀλίγοι καὶ τῶν νομοθετῶν 
λόγε, λόγος δ᾽ ἐν ὑδενὶ τῶν ἄλλων ζῴων ἐς ν. ὄρεξις μὲν διορίζειν τό τε ἑκούσιον καὶ τὸ ἐκ προαιρέσεως ἕτερον ὅν, 
δὴὲ ἐκ ἂν εἴη. ἀλλ᾽ ἀρώ γε βύλησις; ἢ ὑδὲ τῦτο; βύλη- 5 ἐλάττος τῶς ζημίας ἐπὶ τοῖς ἑκυσίοις ἢ τοῖς κατὼ προαΐ- 

σις μὲν γαρ ἐςι καὶ τῶν ἀδυνάτων, οἷον βουλόμεθα μὲν ρεσιν τάττοντες. ἔστιν οὖν ἡ προαίρετις ἐν τοῖς πρακτοῖς, 
ἀθάνατοι εἶναι, προαιρόμεθα δὲ οὔ, ἔτι δὲ προαίρεσις μὲν καὶ τύτοις ἐν οἷς ἐφ᾽ ἡμῖν ἐςὶ καὶ πρᾶξαι καὶ μὴ πρᾶξαι, 
οὐκ ἔστι τοῦ τέλους ἀλλὼ τῶν πρὸς τὸ τέλος, οἷον οὐθεὶς καὶ οὕτως ἢ μὴ οὕτως, καὶ ἐν οἷς ἔςι λαβεῖν τὸ διὰ τί, 

προαιρεῖται ὑγιαίνειν, ἀλλὰ τὸ πρὸς τὴν ὑγίειαν προαιρό- τὸ δὲ διὰ τί οὐχ ἁπλοῦν ἐστίν. ἐν μὲν γὰρ γεωμετρίᾳ, 
μεθα, περικατεῖν, τροχαάζειν" βυλόμεθα δὲ τὰ τέλη" ὑγιαΐς τὸ ὅταν φῇ τὸ τετράγωνον τέτταρσιν ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν, καὶ 
γεν γὼρ βυλόμεθα. ὥςε δῆλον καὶ ἕτως ὅτι ὁ ταὐτὸν ἡ ἐρωτᾷ διὰ τί, ὅτι, φησί, καὶ τὸ τρίγωνον δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας 
βούλησις. καὶ ἡ προαίρεσις, ἀλλ᾽ ἡ προαίρεσις ἔοικεν ὕτως ἔχει. ἐν μὲν οὖν τοῖς τοιούτοις ἐκ τὴς ἀρχῆς ὠῤισμένης 
ἔχειν ὥσπερ καὶ τὔνομα αὐτῆς ἔχει, οἷον προαιρόμεθα τόδε ἔλαβον τὸ διὰ τί, ἐν δέ γε τοῖς πρακτοῖς, ἐν οἷς ἡ προαΐ- 
ἀντὶ τῦδε, οἷον τὸ βέλτιον ἀντὶ τῷ χείρονος, ὅταν ἦν ἀντικα- ρεσις, οὐχ, οὕτως" οὐδεμία γὰρ κεῖται ὡρισμένη" ἀλλ᾽ ἂν 
ταλλαττώμεθα τὸ βέλτιον ἀντὶ τῷ χείρονος ἐν αἱρέσει ὄντος, 15 ἀπαιτῇ τις, διὰ τί τῆτ᾽ ἔπραξας; ὅτι ὑκ ἐνῆν ἄλλως, ἢ ὅτι 

ὑταῦθα τὸ προαιρεῖσθαι δόξειεν ὧν οἰκεῖον εἶναι. ἐπεὶ ἦν ἡ βέλτιον ὕτως. εἶ αὐτῶν τῶν συμβαινόντων, ὁποῖ᾽ ἂν φαΐ- 
προαίρεσις ὑθὲν τότων ἐςίν, ἄρά γ᾽ ἐςὶ τὸ κατὼ διάνοιαν ἐν νηται βελτίω εἶναι, ταῦτα προαιρεῖται καὶ διὰ ταῦτα. 
προαιρέσει, ἢ ὑδὲ τῦτο; πολλὰ γὼρ διανούμεθα καὶ δοξά- διὸ δὴ ἐν τοῖς τοιύτοις τὸ βελεύτασθαί ἐς τὸ πῶς δεῖ, ἐν 

ζομεν κατὰ διάνοιαν" ἄρ᾽ ἦν ἃ διανούμεθα, ταῦτα καὶ προαι- δὲ ταῖς ἐπιςήμαις οὔ" ἀθεὶς γὰρ βυλεύεται πῶς δεῖ γρά- 
ρέμεθα ἢ ὅ; πολλάκις γὼρ διανούμεθα ὑπὲρ τῶν ἐν Ἰνδοῖς, 20 ψαι τὸ ὄνομα ᾿Αρχικλέες, ὅτι ἐςὶν ὡρισμένον πῶς δεῖ γρώ- 
ἀλλ᾽ οὔτι καὶ προαιρόμεθα. οὐκ ἄρα οὐδὲ διάνοιά ἐςιν ἡ ψαι τὸ ὄνομα ᾿Αρχικλέες. ἡ ἦν ὡμαρτία οὐ γίγνεται ἐν 
προαίρεσις. ἐπεὶ ἵν καθ᾿ ἕκαςον τότων ὑδέν ἐςιν ἡ προαΐ. τῇ διανοίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ γράφειν. ἐν οἷς γὰρ 
μισις, ταῦτω δ᾽ ἐςὶ τὼ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμενα, ἀναγκαῖον μή ἐςιν ἡ ἁμαρτία ἐν τῇ διανοίᾳ, οὐδὲ βουλεύονται ὑπὲρ 
συνδυαζομένων τινῶν τόέτων εἶναι τὴν προαίρεσιν. ἐπεὶ οὖν τύότων" ἀλλ᾽ ἐν οἷς ἤδη ἀόριςόν ἐς: τὸ ὡς δεῖ, ἐνταῦθα ἡ 

ἐςν, ὥσπερ ἔμπροσθεν ἐλέχθη, ἡ προαίρεσις τῶν πρὸς τὸ 25 ἁμαρτία. ἔς δ᾽ ἐν τοῖς πραχτικοῖς τὸ ἀόριςον, καὶ ἐν οἷς 
τέλος ὠγαθῶν καὶ ὁ τῷ τέλυς, καὶ τῶν δυνατῶν ἡμῖν, καὶ διτταὶ αἱ ἁμαρτίαι, ἁμαρτάνομεν οὖν ἐν τοῖς πρακτικοῖς 
τῶν ἀντιλογίαν παραδιδόντων πότερον τῆτο ἢ τῦτο αἱρετόν, καὶ ἐν τοῖς κατὰ τὰς ἀρετὰς ὁμοίως. τῆς γὰρ ἀρετῆς ςο- 
ὅλον ὅτι δέοι ὧν πρότερον διανοηθῆναι ὑπὲρ αὐτῶν καὶ χαζόμενοι ἁμαρτάνομεν ἐπὶ τὰς πεφυκυίας ὁδός. ἔςι γὰρ 
βουλεύσασθαι, εἶθ᾽ ὅταν ἡμῖν φανῇ κρεῖττον διανοηθεῖσιν, καὶ ἐν ἐλλείψει καὶ ἐν ὑπερβολῇ ἁμαρτία, ἐφ᾽ ἑκάτερα 
οὕτως ὁρμή τις τῷ πράττειν ἐςίν, καὶ τῦτο δὴ πράττοντες 3) δὲ τούτων φερόμεθα δὲ ἡδονὴν καὶ λύπην διὰ μὲν γὰρ 
κατὰ προαίρεσιν δοκῶμεν πράττειν. εἰ τοίνυν ἡ προαίρεσις τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τὼ 
ὑρεξίς τις βουλευτικὴ μετὰ διανοίας, οὐκ ἔςι τὸ ἑκούσιν καλὰ φεύγομεν. ἔτι δ᾽ ἐςὶν ἡ διάνοια ἐχ ὥσπερ αἴσθη- 18 
τρραιρετόν. ἑκόντες γὰρ πολλὰ πράττομεν πρὸ τῷ διανοη- σις, οἷον τῇ ὄψει ὑκ ἂν δύναιτ᾽ οὐθὲν ἂν ἄλλο ποιῆσαι ἢ 
θῖνα! καὶ βουλεύσασθαι, οἷον καθίζομεν καὶ ἀνιστάμεθα ἰδεῖν, οὐδὲ τῇ ἀκοῇ ἐθὲν ἄλλο ἢ ἀκῦσαι. ὁμοίως δὲ οὐδὲ 

καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα ἑκόντες μὲν ἄνευ δὲ τοῦ διω- 35 βουλευόμεθα πότερον δεῖ ἀκοῦσαι τῇ ἀκοῇ ἢ ἰδεῖν. ἡ δὲ 

νοηθῆναι, τὸ δὲ κατὰ προαίρεσιν πῶν ἦν μετα διανοίας. διάνοια οὐ τοῦτον, ὠλλὰ καὶ τῦτο δύναται πράττειν καὶ 

ἢ, δὲ οπα 372. ΠΠ 2. ἀλόγοις, οταῖθ8ο ζῴοις, 275, 1 ἀ. ἐν οτὰ Χο. [Π 5. ἀλλ᾽] ἀλλ᾽ ἢ «275. 1} 9. προκιρύμεθα μὲν περιπατεῖν τρέχειν 
5 Ὁ 4, βέλτιςον ΚΡ, 1 ὅταν --- 15. χείρονος αἀὰ ΖΙ7Ὲ οὐπὶ 2023, οτὰ Τ᾽ οὐπὶ 1417 εἰ 1855 εἰ 2024 εἰ Βαγοςοίαπο. ἢ 17. 

Ὑ ὁπὶ 5, 11 22. ἐπὴ -- προαίρεσις οἵα 175, ἢ 23. τῇ οὐ ᾽π. ἢ ἀναγκαῖον δὴ συνδυαζομένων 175. Π 25. ἡ οπὶ Ψϑ. ἢ 27. τὴν 
ΜΟ ΤῸ αἱρετώτερον ἈΠ75, Π 33. προαιρετόν] τὸ προαιρετόν Κ᾽, ἢ 36. τὸ -- διανοίας αὐὰ ΖΜΟ, 1λ17, 1855, 2023, Βατγοοοίδηιε; οπὶ 
Χὸ εἰ 2024. 

1. ἀλλὰ τὸ] σὺκ ἄρα Μ᾽, 1 2. ἃ γὰρ προαιρούμεθα Δἴ». ἢ 6. πρακτικοῖς 75. ΠΟ 12. ὡρισμένως ἐλάβομεν 2475. 11 413. πρακτικοῖς 
ΧΙΜῸ Δ 46. 1 οπι Α78. 1 ὁποῖον φαίνηται βέλτιον 475, ΠΠ 20. ὅτι -- 214. ᾿Αρχικλέυς οτα Ζ εἰ 2024. πῶς -- ᾿Αρχικλίως ογχ Βα-' 
τοςοἴδπυ5. τὸ ὅνομα ᾿Αρχικλέυς οαι 1417, 1855, 2023, ἢ 22. γὰρ οὐ ΚὉ. Π 23. ἡ οἵα 2,75. 1] οὔτε οοαΐοεβ. ἢ 24, ἄριςόν 475. 1 26. 

Νὴ οὖν καὶ ΚΈ, γὰρ 215, 1} 33. δύναται ΑΞ, 
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Υγ Ψ 
ἄλλα. διὰ τοῦτο βυλεύεσθαι ἤδη ἐνταῦθα ὑπάρχει. ἔςιν 
Ψ ς , ᾽ "- ε», -“ Η -“ ᾽ ) Ν Λ ἕν ἡ ἁμαρτία ἐν τῇ αἱρέσει τῶν ὠγαθῶν οὐ περὶ τὰ τέλη 
(ταῦτα μὲν γὰρ ἅπαντες ὁμογνωμονῖσιν, οἷον τὴν ὑγίειαν 

ὔ 
ὅτι ἀγαθόν) ἀλλ᾽ ἤδη τὼ πρὸς τὸ τέλος, οἷον πότερον 

ΗΘΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ Α. 

ὁμοίως, τὴν ἐνέργειαν τῆς ἕξεως βέλτιον εἶναι" οἱ γὰρ 
γ Υ̓ Ν ΟἹ - ,ἷ Η »-» 
ἄλλοι ἄνθρωποι τὸν σπουδαῖον θεωροῦντες κρίνεσιν ἐκ τοῦ 

πράττειν, διὰ τὸ μυὴ δυνατὸν εἶναι δηλῶσαι τὴν ἑκάστου 
προαίρεσιν ἣν ἔχει, ἐπεὶ εἰ ἣν εἰδέναι τὴν ἑκάςε γνώμην, 

“ ἂν ΜΝ ᾿ “ Γ᾿, Ν Ν ψ -“ 

ἀγαθὸν πρὸς ὑγίειαν φαγεῖν τῦτο ἃ ὅ. μάλιςα ἔν ποιεῖ 5 ὡς ἔχει πρὸς τὸ καλόν, καὶ ἄνευ τοῦ πράττειν σπουδαῖος 
ἐν τούτοις τὸ σφάλλεσθαι ἡδονὴ καὶ λύπη" τὴν μὲν γὰρ 

ἡ, Ν ᾽ ΄ ’ ᾽ Ψ᾿ ᾿ ᾿ ,2 - 
φεύγομεν, τὴν δ᾽ αἱρούμεθα. ἐπεὶ οὖν διήρηται ἐν τίνι ἡ 

ἁμαρτία καὶ πῶς, λοιπόν ἐστι τίνος ἐςὶν ἡ ὠρετὴ ςοχα- 
2 , » Ἀν. Ν ν Φ. ΄ 

ςική, πότερον τῷ τέλυς ἢ τῶν πρὲς τὸ τέλος, οἷον πότερον 

ἂν ἐδόκει εἶναι. ἀλλ᾽ ἐπεὶ μεσότηταάς τινας τῶν παβῶν 
, ΕῚ ν -“ .- » 

κατηριθμησάμεθα, λεκτέον ὧν εἴη περὶ ποῖα τῶν παβῶν 
» 7 εἰσίν. 

Ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ἡ ἀνδρία περὶ θάρρη καὶ φόβους} 
τὸ καλὴ ἢ τῶν πρὸς τὸ καλόν. πῶς οὖν ἡ ἐπιςήμη; πό- 10 σκεπτέον ἂν εἴη περὶ ποίους φόβους καὶ θάρρη. ἄρ᾽ ἦν ἐ 

τερον τῆς οἰκοδομικῆς ἐςὶν ἐπιςήμης τὸ τέλος καλῶς προ- 
θέσθαι ἢ τὼ πρὸς τὸ τέλος ἰδεῖν; ἀν γὰρ τῦτο καλῶς προ- 
θῆται, οἷον καλὴν οἰκίαν ποιῆσαι, καὶ τὼ πρὸς τοῦτο οὐκ 

ἄλλος τις εὑρήσει καὶ ποριεῖ ἢ οἰκοδόμος. ὁμοίως δὲ καὶ 

μέν τις φοβεῖται μὴ ἀποβάλλῃ τὴν ὀσίαν, ὅτος δειλός, ἐ 

δέ τις θαρρεῖ περὶ ταῦτα, ἀνδρεῖος, ἢ ὅ; ὁμοίως δ᾽ εἴ τε 

φοβεῖται μόνον ἢ θαρρεῖ, ὅτε δειλὸν φατέον εἶναι τὸν φι- 
βόμενον οὔτ᾽ ἀνδρεῖον τὸν μὴ φοβόμενον. ὑκ ἄρα ἐν τοῖς 

ἐτὶ τῶν ἄλλων ἁπασῶν ἐπιςημῶν. ὡσαύτως ἄρα δόξειεν 15 τοιούτοις φόβοις καὶ θάρρεσίν ἐστιν ἡ ἀνδρία. ἀλλὰ μὴ 
4 “» “- ν ᾿ 
ὧν ἔχειν καὶ ἐπ᾽ ἀρετῆς, μᾶλλον εἶναι αὐτῆς τὸν σκοπὸν 

ὸ » δ᾿ Ἀ 
πρὸς τὸ τέλος, ὃ δεῖ ἐρθῶς προθέσθαι, ἢ «ἃ πρὸς τὸ τέ- 
λος" καὶ ἐξ ὧν τοῦτ᾽ ἕςαι οὐθεὶς ἄλλος ποριεῖ, καὶ εὑρή- 

ΩΣ . Ν Ὁ γ᾿ ) Γ 4 σει ἃ δεῖ πρὸς τοῦτο. καὶ εὔλογον δὲ τούτου εἶναι προ- 

οὐδ᾽ ἐν τοῖς τοιούτοις, οἷον εἰ μή τις φοβεῖται βροντὰς ἡ 
᾽ ν, Δ. Ὑ ““, 4 Υ̓͂ “ᾳἈΚνν 
ἄςράαπας ἡ ἄλλο τι των ὑπερ ἄνθρωπον φοβερῶν, Ἐκ ἂν 

δρεῖος ὠλλὼ μαινόμενός τις, ἔν φόβοις ἄρα καὶ θάρροτίν 
ἐςιν ὁ ὠνδρεῖος τοῖς κατ᾽ ἀνθρώπες" λέγω δὲ ἃ οἱ πολλοὶ 

βετικὴν τὴν ὠρετήν, ἐν οἷς ἡ ἀρχὴ τοῦ βελτίστου ἐστὶν 20 φοβοῦνται ἢ οἱ πάντες, ὁ ἐν τούτοις ὧν θαρραλέος, οτος 
’ » 

ἕκαστον καὶ ποιητικὸν καὶ προθετικόν. οὐθὲν οὖν βέλτιον 
,ν Σ ἂν 2 ΄ ’ ἈΝ  ᾿ Α Ύ. ,» 

τῆς ἀρετῆς ἐστίν" ταύτης Ὑαρ ἔνεμεν καὶ ταλλαὰ ἐστιν, 
ν “ ἃ 4 ε ᾽ ’ὔ ΄ ΄ -“ 

καὶ πρὸς ταύτην ἐστὶν ἡ ἀρχῇ. τούτου ενεκεν μάλλον 
δ δ νι 4. δος δος Ν δὲ έ », ὦ νιν ) 

τὰ πρὸς τοῦτ ἐστίν τὸ ὃὲε τέλος ἀρχὴ τινὶ ἔοικεν, κα 

ἀνδρεῖος. τότων τοίνυν διωρισμένων σκεπτέον ἂν εἶ, ἐπειδὴ 
κατὰ πολλά εἰσιν οἱ ἀνδρεῖοι, ὁ ποῖος ἀνδρεῖος. ἔστι γῷ 

καὶ κατ᾽ ἐμπειρίαν τις ἀνδρεῖος, οἷον οἱ στρατιῶται" οὗτοι 

γὰρ οἴδασι δι᾽ ἐμπειρίαν ὅτι ἐν τοιότῳ τόπῳ ἢ ἐν τοντῳ 
’, " , “ - ἡ ΄ὔ ’, ὍΝ τούτου ἕνεκέν ἐστιν ἕκαστον. ἀλλὰ κατὰ τρόπον τοῦτο 25 καιρῷ ἢ οὕτως ἔχοντι ἀδύνατόν τι παθεῖν. ὁ δὲ ταῦτα 

ἔσται. ὥστε δῆλον ὡς κἀπὶ τῆς ἀρετῆς, ἐπειδὴ βελτίστη 
» Δ »,κΚ - -“ 5. «ἃ Ν “ ᾿ 
ἐστὶν αἰτία, ὅτι του τέλους ἐστὶ στοχαστικὴ μᾶλλον ἢ 

᾿ϑτῶν πρὸς τὸ τέλος. ἀρετῆς δέ γ᾽ ἐστὶ τέλος τὸ καλόν. 
, Υ͂»» ν ,-" Ἀ» Ἰν Ν ᾿ 

τότυ ἄρ᾽ ἐςὶ ςοχαςικὴ μᾶλλον ἢ ἐξ ὧν ἔς.αι. ἔςι δὲ καὶ 

εἰδὼς καὶ διὰ ταῦτα ὑπομένων τὲς πολεμίως ὑκ ἀνδρεῖκ" 
ἐὰν γὰρ τούτων. μηθὲν ὑπάρχῃ, ἐκ ὑπομένει. διὸ τὸς δ 
ἐμπειρίαν ὦ φατέον ἀνδρείες. ἐδὲ Σωκράτης δὲ ὀρθῶς ἕλε 
γεν, ἐπιςήμην εδαι φάσκων τὴν ἀνδρίαν. ἡ γὰρ ἐτιςήμι 

Ἧ 

ταῦτα ταύτης. ὅλως δὲ δὴ φαίνεται ἄτοπον" ἴσως γὰρ 30 ἐξ ἔθους τὴν ἐμπειρίαν λαβῦσα ἐπιςήμη γίνεται" τοὺς δὲ 
Ἄ» ».»νΨ ᾽ ν ΄ ΄ ᾽ ᾿. ἄν ἐν γραφικῇ εἴη τις ἀγαθὸς μιμητής, ὅμως δὲ οὐκ ἀν 
᾿ , μ᾿ ΝΌΟΝ Ν Ν , - ἐταινεθείη, ὧν μὴ τὸν σκοπὸν δὴ τὰ κάλλιςα μιμεῖσθαι. 
.- ᾽ -“ Υ “ »}» “ἢ Ν ἢ ΄ τῆς ἀρετῆς ἄρα παντελῶς τοῦτ᾽ ἐστί, τὸ καλὸν προθέσθαι. 

δι᾿ ἐμπειρίαν ὑπομένοντας ᾧ φαμεν, οὐδ᾽ ἐρῶσιν ἀνδρείονς 
ε φ 

εἶναι. οὐκ ἄρα ἡ ἀνδρία ἐπιστήμη ἂν εἴη. πάλιν δ᾽ αὖ 
ΠῚ ᾽ δι -“ 2 “2 7 “᾿ Ω 7 « Ν γ 

εἰσὶν ἀνόρείοι ἔκ, τῈ ἐναντία τῆς ἐμπειρίας" οἱ γὙαρ ἀπερι 

διὰ τί οὖν, ἄν τις εἴποι, πρότερον μὲν ἐλέγομεν τὴν ἐνέν- τῶν ἐκβησομένων οὐ φοβῶνται διὰ τὴν ἀπειρίαν. οὐδὲ δὲ 
γείαν κρεῖττον εἶναι ἢ τὴν ἀρετὴν αὐτήν, νῦν δ᾽ ἀκ ἐξ οὗ 35 οὐδὲ τούτους φατέον ἀνδρείες. εἰσὶ δ᾽ αὖ ἄλλοι δυκῖντις 

ἡ ἐνέργεια, τῦτο τῇ ἀρετῇ ἀποδίδομεν ὡς κάλλιον, ἀλλ᾽ ἀνδρεῖοι εἶναι διὰ τὰ πάθη, οἷον οἱ ἐρῶντες ἢ οἱ ἐγθυσιάν 
ἐν ᾧ οὐκ ἔςιν ἐνέργεια; ναί, ἀλλὰ καὶ νῦν φαμὲν τοῦτο ὥοντες. ἀδὲ δὴ τότυς φατέον ἀνδρείες εἶναι" ἐὰν γὰρ αὐτῶν 

4. ἱνταῦθα, ἤδη ΚΑ. 111. ἐςὶν οτχ Ψὐ. ἢ 14. καὶ ογὰ τ Ψδ: τς ἡ δ. ΠΤ 47. δὴ Κα, ἢ 21. ἕκαςον γὰρ καὶ προθετιριὸν καὶ πηστομη 

ἍὯῸ. ἃ 22. τῶν ἀρετῶν 75.. 0: 23. τύτι]ῇ καὶ τύτυ 275, } 28. ἀρετῆς] τῆς ΚΟ, 1] τέλος] τὸ τέλος 175. ἢ 29. ἐς}} ἐςξὴν ἡ ἀρετή κι} 

80. ταῦτα] ταυτὸν 275, }} δὲ] τε 75. Π 32. φῆις τὰ βίλτιτα ΚΡ, φῆ μάλιςα ΚΖ. 1} 38. πᾶν τέλος 475, 1} 35. ἀρετὴν] ἕξιν τὴν ἈΠ. Τ 
6] ὅν ΑΠΜ ἢ} 31. καὶ οπι 275. . 

2. ἄνδρνποι οἵχὰ Κ᾽. ΠΤ κρίνυσιν οἵα Αἴ. ἃ ἃ. ἦν δυνατὸν εἰδίναι Μ᾽. 1 6, ἀλλ᾽ ἐπὼ οἵα ΚΆ. ΠΠ 9. ἰσὴν ογὰ 1,75, ἃ 14. τοῖς οἱ 

ΜΆ, Ὁ 11. ὑπὶρ ἄνθρωπον] ὑπεράνν 175. Π 19. δὲ οἷον ἃ 225. 1} πολλοὶ] λοιποὶ ΚΈ, ἢ 20. ἢ ἅπαντες 275, 1} ὁ ἐν τούτοις] πρὸς τούτς ὁ 
ΚΑ, ΠΓ 21. τοίνυ»] οὖν 475, 1 29. φάσκων εἶναι ΚΣ, 11 32. σὐκ -- εἴη οπὶ 475, ἢ} δ᾽ αὐ] οὖν ΚΡ, 1 86. ἢ οπι ΑΖ), ἢ 31. φατέους Α͂!. 



ἨἩΘΙΚΩΝ ΜΕΓΆΛΩΝ Α- ; ᾿ 4104 

᾿ πὴ πάθος ἀφαιρεδῇ, ὑκέτι εἰσὶν ἀνδρεῖοι, δεῖ δὲ τὸν ἀνδρεῖον τὸ βελτίςυε ἐςίν, βέλτιςον δὲ τῆς ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐν- 

ἀεὶ εἶναι ἀνδρεῖον. διὸ ἀδὲ τὰ θηρία οἷον τὸς σῦς οὐκ ἄν δείας τὸ μέσον" κατ᾽ ὠμφότερα γάρ εἰσι ψεκτοί, καὶ καϑ' 
τις εἶποι ἀνδρείους διὰ τὸ ἀμύνεσθαι, ἐπειδὰν πληγέντες ὑπερβολὴν καὶ κατ᾽ ἔνδειαν. ὥςε εἴπερ τὸ μέσον βέλτιςον, 

λυπηθῶσιν" ὁὶ δεῖ δὲ τὸν ἀνδρεῖον διὰ παΐθος εἶναι ἀνδρεῖον. ἡ σωφροσύνη μεσότης τις ἂν εἴη ἀκολασίας καὶ ἀναισθη- 

πάλιν ἔστιν ἄλλη ἀνδρία πολιτικὴ δοκοῦσα εἶναι, οἱ δὶ 5 σίας. μεσότης μὲν ὄν ἂν εἴη τότων, ἔστι δὲ ἡ σωφροσύνη 

αἰσχύνην τὴν πρὸς τοὺς πολίτας ὑπομώουσι τὸς κινδύνους περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας, ὁ πάσας δὲ ὑδὲ τὰς περὶ πάντα. 
καὶ δυκοῦσιν ἀνδρεῖοι εἶναι. σημεῖον δὲ τούτου" καὶ γὰρ οὐ γὰρ εἴ τις ἥδεται θεωρῶν γραφὴν ἢ ἀνδριάντα ἥ τι 
Ὅμηρος πεκοῖικε τὸν Ἕκτορα λέγοντα “Πελυδώμας μοι ἄλλο τῶν τοιύτων, καὶ δὴ ὅτος ἀκόλαςος" ὁμοίως δὲ ὑδὲ 
πρῶτος ἐλεγχείην ἀναθήσει;" διὸ οἴεται δεῖν μάχεσθαι. περὶ ἀκοὴς ὑδὲ περὶ ὀσφρήσεως, ἀλλ᾽ ἐν ἡδοναῖς ταῖς περὶ 

ἐδὲ δὴ τὴν τοιαύτην φατέον εἶναι" ὁ γὼρ αὐτὸς ἐφ᾽ ἑκάςῳ 1τ0 ὠὡφὴν καὶ γεῦσιν. ἀδὲ δὴ περὶ ταύτας ἀνὴρ σώφρων ἔςαι 

τότων διορισμὸς ὡρμόσει. Ὦ γὼρ ἀφαιρυμών μὴ διαμένει ὕτως ἔχων ὥςε μηδ᾽ ὑπὸ μιᾶς τῶν τοιώτων ἡδονῶν μηθὲν 
ἡ ἀνδρία, οὐκ ἂν εἴη ἔτι ἀνδρεῖος" ὧν οὖν τὴν αἰσχύνην πάσχειν (ἡ μὲν γὰρ τοιῦτος ἀναίσθητος), ὠλλ᾽ ἤδη ὁ χά- 

τεριίλω δὲ ἣν ἦν ἀνδρεῖος, οὐκέτι ἔσται ἀνδρεῖος. ἔτι καὶ σχων καὶ μὴ ὠγόμενος, ὥςε εἰς ὑπερβολὴν αὐτῶν ἀπο- 

ἄλλως εἰσὶν ἀνδρεῖοι δοκῦντες εἶναι οἱ δι᾽ ἐλπίδα καὶ προσ- λαύων πάντα τἄλλα ποιεῖσθαι πάρεργα, καὶ αὐτόν γε τὸν 
δυκίαν ὠἀγαθῶ. ὑδὲ δὴ τότες φατέον εἶναι ἀνδρείες, ἐπειδὴ 15 ἤδη αὐτοῦ τοῦ καλῇ ἔνεκεν καὶ μὴ ἄλλν πράττοντα σώ-᾿ 
τοὺς τοιούτους καὶ ἐν τοῖς τοιότοις ἀνδρείος λέγειν ἄτοπον ῴρονα. ὅςις γὰρ τῶν τοιότων ἡδυνῶν τῆς ὑπερβολῆς ὠπέ- 
φαίνεται. ὑδένα οὖν τῶν τοιότων ἀνδρεῖον θετέον εἶναι τὸ χεται ἢ διὰ φόβον ἢ δὶ ἄλλο τι τῶν τοιότων, κα σώφρων. 

ὁποιονὴν ἀνδρεῖον, καὶ τίς ὁ ἀνδρεῖος σκεπτέον. ὡς ὡπλῶς ὑδὲ γὰρ τάλλα ζῷα λέγομεν εἶναι σώφρονω ἔξω ὠνθρώκε, 
μὲν εἰπεῖν, ὁ διὰ μηθὲν τῶν προειρημένων ἀνδρεῖος ὦν, ἀλλὰ διὼ τὸ μὴ εἶναι ἐν αὐτοῖς λόγον, ᾧ δυκιμαζοντα τὸ καλὸν 
διὰ τὸ νομίζειν αὐτὸ εἶναι καλόν, καὶ τοῦτο ποιῶν κἂν Ὁ αἱροῦνται" πᾶσα γὰρ ὠρετὴ τὸ καλῦ καὶ πρὸς τὸ καλόν 
παρῇ τις κἂν μή. ἐδὲ δὴ παντελῶς ἄνευ πάθες καὶ ὁρμῆς ἐστιν. ὥστε εἴη ἂν ἡ σωφροσύνη περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας, 
ἐγγίγνεται ἡ ἀνδρία" δεῖ δὲ τὴν ὁρμὴν γίνεσθαι ὠπὸ τοῦ καὶ ταύτας τὰς ἐν ὠφῇ καὶ γεύσει γινομένας. 
λόγου διὰ τὸ καλόν. ὁ δὴ ὁρμῶν διὰ λόγον ἕνεκεν τοῦ Ἐχόμενον δ᾽ ὧν εἴη τότα λέγειν. ὑπὲρ πραότητος, τί 
καλῇ ἐπὶ τὸ κινδυνεύειν, ἄφοβος ὧν περὶ ταῦτα, ἶτος ἀν- ἐς! καὶ ἐν τίσιν. ἔςιν ἦν ἡ πραότης ἀνὰ μέσον ὀργιλότητος 23 

δρεῖος, καὶ ἡ ἀνδρία περὶ ταῦτα. ἄφοβος δὲ ἐχ ὅταν ὕτω 25 καὶ ἀοργησίας. καὶ ὅλως δὲ δοκῶσιν αἱ ἀρεταὶ μεσότητές 

συμπέσῃ τῷ ἀνδρείῳ ὥςε ὅλως μὴ φοβεῖσθαι. ὁ μὲν γὰρ τινες εἶναι. ὅτι δ᾽ εἰσὶ μεσότητες, καὶ οὕτως ἄν τις εἴποι" 
τοίδτος ἐκ ἀνδρεῖος, ᾧ ὅλως μηθέν ἐςι φοβερόν" ὕτω μὲν γὰρ ὁ εἰ γάρ ἐστιν ἐν μεσότητι τὸ βέλτιστον, ἡ δ᾽ ἀρετή ἐςιν ἡ 

λίθος εἴη καὶ τάλλω ἄψυχα ἀνδρεῖα" ἀλλὰ δεῖ φοβεῖσθαι βελτίστη ἔξις, βέλτιστον δ᾽ ἐςὶ τὸ μέσον, ἡ ἀρετὴ ἂν εἶη 
μέν, ὑπομίνειν δέ" εἰ γὰρ αὖ μὴ φοβούμενος ὑπομένει, ἐκ τὸ μέσον. δῆλον δὲ ἔςαι μᾶλλον καὶ καθ' ἕκαςον σκοπῦ- 

ὧν εἴη ἀνδρεῖος. ἔτι δὲ καὶ ὥσπερ ἐπάνω διειλόμεθα, περὶ 3) σιν. ἐπειδὴ γάρ ἐστιν ὀργίλος ὁ παντὶ καὶ πάντως καὶ ἐπὶ 
φόβες καὶ κινδύνυς ὁ πάντας ἀλλὼ τὸς ἀναιρετικὸς τῆς ὑσίας. πλεῖον ὀργιζόμενος, καὶ ψεκτὸς δὲ ὁ τοῦτος" ὅτε γὰρ παντὶ 

ἔτι δὲ ἀδ᾽ ἐν τῷ τυχόντι καὶ παντὶ χρόνῳ, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ οἱ δεῖ ὀργίζεσθαι ὅτ᾽ ἐπὶ “πᾶσιν ὅτε πάντως καὶ ἀεί, ὑδ᾽ αὖ 
φόβοι καὶ οἱ κίνδυνοι πλησίον εἰσίν. εἰ γάρ τις τὸν εἰς δέκατον πάλιν ὕτως ἔχειν δεῖ ὥςε μηθενὶ μηδέποτε" καὶ γὰρ τος 

ἔτος κίνδυνον μὴ φοβεῖται, ὕπω ἀνδρεῖος" ἔνιοι γὰρ θαρρῦσι ψεκτός, ἀνάλγητός γε ὦν. ἐπεὶ τοίνυν καὶ ὁ κατὰ τὴν ὑπερβο- 
διὼ τὸ μακρὰν ἀπέχειν, ἂν δὲ πλησίον γένωνται, ἀποθνή- 35 λὴν ψεκτὸς καὶ ὁ κατὰ τὴν ἔλλειψιν, ὁ μέσος ἂν, τότων εἴη 

σχυσι τῷ δέει. ἡ γμμὲν ὕν ἀνδρία καὶ ὁ ἀνδρεῖος τοιοῦτος. καὶ πρᾶος καὶ ἐκαινετός. ὅτε γὰρ ὁ ἐλλείπων τῇ ὀργὴ ὅτε ὃ 
22 Σωφροσύνη δ᾽ ἐςὶ μεσότης ἀκολασίας καὶ ἀναισθη- ὑπερβάλλων ἐπωινετός, ἀλλ᾽ ὁ μέσως ἔχων πρὸς ταῦτα, τος 

σίας τῆς περὶ τὼς ἡδονάς, ἔστι γὰρ ἡ σωφροσύνη καὶ πρᾶος. καὶ ἡ πραότης δὲ τότων τῶν παθῶν μεσότης ἂν εἴη. 
ὡπλῶς ἅπασα ἀρετὴ ἔξις ἡ βελτίςη, ἡ δὲ βελτίςη ἕξις ᾿Ελευθεριότης δ᾽ ἐςὶ μεσότης ἀσωτίας καὶ ἀνελευθερίας. 24 

4. εἰσὶν 4645. }} ἁ. ἀδὲ δεῖ τὸν ἀνδρεῖον διὰ τὸ πάθος ἈΦ. Π 5. ἄλλο 275, 1] 1} οἷον εἰ ΑΔ, ΠΠ 8. ὁ ὅμηρος Δ{5. ἢ 13. οὐκέτι ἔσται ἀν- 
δρεῶς οτα Χϑ, ., 18. ναι οἵα Δ᾽. ΠΠ 15. ναι οἵα ΚΑ, 11 84. αἱρετοὺς Κι, 1}; 38. πλεῖόν ΧΆΙῚ, ἢ 84, ὕπω ἀνδρεῖοι 27), πῶς ἀνδρεῖος 
Κι’, 1 38. τὸς οτὰ 3275, 1} γὰρ 4] δὲ ΑΙ͂;, 

8. τος ὃ ἀκόλαςος Ψδ. ΠΠ ὁ Αἴ". ἢ 1ἡ. πάντ᾽ ἄλλα ΧΡ, ἢ τε ΧΡ. "} 18. ὦ Ἀ75.}} ἔξω ἀνθρώχν οπι 275. ἢ 19. δικιμάζοντες ΧΈ. ἢ 
42. γυομώας ΚΙ), || 23. τῇ καὶ τί ΧΡ. 1 24. ζ] μὴν ὅν 275. ἢ 29. μεσότης ΨἈδ, 1] 30. παντὶ] πάντη .272..}} καὶ ροβὶ πάντως οτ 
215..} 31. δῶ παπὶ ΜΜ{4. : 
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ἔςι δὲ περὶ χρήματα τὰ τοιαῦτα πάθη" ὅ τε γὰρ ἄσω- τῷ πρέποντι γίγνεσθαι προσήκει. ὅςις μὲν ἦν δαπωνὰ ὦ 
τός ἐςιν ὁ ἀναλίσκων εἰς ἃ μὴ δεῖ καὶ πλείω ὧν δεῖ καὶ μὴ δεῖ, σαλάκων, οἷον εἴ τις ἐς ιῷ ἐρανις ὡς ὡς ἂν γάμος 
ὅτε μι δεῖ, ὃ τ᾽ ἀνελεύθερος ἐναντίως τούτῳ ὁ μὴ ἀναλί- τις ἑςιῶν, ὁ τοιοῦτος σαλάκων" ὁ γάὰρ᾽ σαλαίκων τοινῦτές 
σκων εἰς ἃ δεῖ καὶ ὅσα δεῖ καὶ ὅτε δεῖ. ὠμφότεροι δὲ ἐς", ὁ ἐν ᾧ μὴ δεῖ καιρῷ ἐνδεικνύμενος τὴν ἑαυτὰ εὖπι- 
ὅτοι ψεκτοί. ἔςι δὲ τότων ὁ μὲν κατ᾽ ἔλλερμψιν, ὁ δὲ καθ᾽ “5 ρίαν. ὁ δὲ μικροπρεπὴς ὁ ἐναντίος τότῳ, ὃς ἵ δεῖ μὴ μὲ 
ὑπερβολήν. ὁ ἄρα ἐλευθέριος, ἐπειδή ἐςιν ἐπαινετός, μέσος γαλείως δαπανήσει, ἢ τοῦτο μὴ ποιῶν, οἷον εἰς γάμους ἢ 
τις ἀν εἴη τότων. τίς ἵν ἐςίν; ὁ ἀναλίσκων εἰς ἃ δεὶ καὶ χορηγίαν δαπανῶν μὴ ἀξίως ἀλλ᾽ ἐνδεῶς" ὁ τοιοῦτος μ» 

ὅσα δεὶ καὶ ὅτε δεῖ, ἔςι δὲ καὶ τῆς ἀνελευθεριότητος εἴἶδι κροπρεπής. ἡ δὲ μεγαλιπρέπεια καὶ ὠπὸ τοῦ ὀνόματα 
πλείω, οἷον κίμβικας τινας καλῦμεν καὶ κυμινοπρίξας καὶ φανερά ἐστιν ὗσα τοιαύτη οἷον λέγομεν" ἐπεὶ γὰρ ἐν τῷ 
αἰσιχροκερδεὴς καὶ μιυιρολόγους. πάντες δ᾽ οὗτοι ὑπὸ τὴν 10 καιρῷ τῷ πρέποντι τὸ μέγα δέον εδαι, ὀρθῶς τῇ μεγο" 
ἀνελευθεριότητα πίπτουσιν. τὸ μὲν γὰρ κακὸν πολυειδές, λοπρεπείᾳ τοὔνομα κεῖται. ἡ μεγαλοπρέπεια ἄρ᾽ ἀν ὡς, 
τὸ δ᾽ ὠγαθὸν μονοειδές, οἷον ἡ μὲν ὑγίτια ἁπλοῦν, ἡ δὲ ἐπειδή ἐς ιν ἐπαινετή, μεσότης τις ἐλλείψεως καὶ ὑπιρβι 
νόσος πολυειδές. ὁμιοίως ἡ μὲν ἀρετὴ ἁπλῖν, ἡ δὲ κακία λῆς τῆς περὶ δαπκώνας τὰς προσηκούσας, ἐν οἷς δεῖ, εὐὶ 

πολυειδές. πάντες γὰρ οὗτοι περὶ χρήματά εἰτι ψεκτοί. δέ, ὡς οἴονται, καὶ πλείες μεγαλοπρέκειαι, οἷόν φασι με 
πότερον ὧν τῇ ἐλευθερίς καὶ τὸ κτήσασθαί ἐς! καὶ τὸ παρα- 15 γαλοπρεπκῶς τ᾽ ἐβάδισε, καὶ ἄλλαι δὴ τοιαῦται μεγαλι- 
σχευάσασθαι χρήματα, ἢ ὅ; ὑδὲ γὼρ ἄλλης ἀρετὴς ἀδὲε- πρέκειαι μεταφοραῖς λέγονται, οὐ κυρίως" καὶ γάρ ἐςιν 
μιᾶς. οὔτε γὰρ τῆς ἀνδρίας ἐςὶ τὸ ὅπλα ποιῆσαι, ἀλλ’ τέτοις μεγαλοπρέπεια, ἀλλ᾽ ἐν οἷς εἰρήκαμεν. 

ἄλλης, ταύτης δὲ λαβέσης τότοις ἐρθῶς χρήσασθαι" ὁμοίως Νέμεσις δ᾽ ἐστὶ μεσότης φϑονερίας καὶ ἐπιχαιρεια-18 

ἐπὶ σωφροσύνης καὶ τῶν ἄλλων. ὑδὲ δὴ τῆς ἐλευθεριότη- κίας ὠμφότεραι γὰρ αὗται ψεκταί εἰσιν, ὁ δὲ νεμέσητε 
τος, ἀλλ᾽ ἤδη χρηματις ική. 20 κὸς ἐπαινετός. ἔστι δ᾽ ἡ νέμεσις περὶ ὠγαϑά, ἃ τυγχνει 

Ἢ δὲ μεγαλοψυχία μεσότης μέν ἐςι χαυνότητος καὶ ὑπάρχοντα ἀναξίῳ ὄντι, λύπη τις. νεμεσατικὸς ἶν ὁ δὶ 

μικροψυχίας, ἔστι δὲ περὶ τιμὴν καὶ ἀτιμίαν, καὶ περὶ τοῖς τουέτοις λυπητικός. καὶ ὁ αὐτός γε πάλιν τος λυτξ 
τιμὴν ὁ τὴν παρὰ τῶν πολλῶν ἀλλὰ τὴν παρὼ τῶν σπε- σεται, ἄν τινα ἴδῃ κακῶς πράττοντα ἀνάξιον ὄντα. ἡ μὲν 
δαίων, καὶ μᾶλλον δὲ δὴ περὶ ταύτην. οἱ γὰρ σπουδαῖοι ὅν νέμεσις καὶ ὁ νεμεσητικὸς ἴσως τοῦτος, ὁ δέ γε φὃν 
εἰδότες καὶ κρίνοντες ὀρθῶς τιμήσυσιν" βελήσεται ἦν μᾶλ- τενερὸς ἐναντίως τότῳ" ἁπλῶς γάρ, ὧν τε ἄξιός τις ἦ ὧν τὶ 
λον ὑπὸ τῷ συνειδότος αὐτῷ ὅτι ἀξιός ἐςι τιμῆς τιμᾶ- μὴ τῷ εὖ πράττειν, λυπήσεται. ὁμοίως τότῳ ὁ ἐτιχωιρξς 

σθαι. οὐδὲ γὰρ περὶ πᾶσαν τιμὴν ἔσται, ἀλλὰ περὶ τὴν κακος ἡσθήσεται κακῶς πράττοντι καὶ τῷ ἀξίῳ καὶ τῷ 
βελτίστην, καὶ τὸ τίμιον ὠγαθὸν καὶ ἀρχῆς τάξιν ἔχον. ἀναξίῳ. ὁ δέ γε νεμεσητικὸς εὖ, ἀλλαὶ μιέσος τίς ἐστι 
οἱ μὲν ἕν εὐκαταφρόνητοι ὄντες καὶ φαῦλοι, μεγάλων δ᾽ τούτων. 
αὑτοὺς ἀξιοῦντες, καὶ πρὸς τότοις τιμᾶσθαι οἰόμενοι δεῖν, 30 Σεμνότης δ᾽ ἐςὶν αὐθαδείας ἀνὰ μέσον τε καὶ ἀρε 3 
χαῦνοι" ὅσοι δὲ ἐλαττόνων αὑτοὺς ἀξιοῦσιν ἢ προσῆκον σκείας, ἔς δὲ περὶ τὰς ἐντεύξεις. ὅ τε γὰρ αὐθαϑδης τοῖν 
αὐτοῖς, μικρόψυχοι. ὁ ἄρα μέσος τούτων ἐστὶν ὃς μήτε τός ἐς!ν οἷος μηθενὶ ἐντυχεῖν μηδὲ διωλεγῆναι, ἀλλὲ τὸ 
ἐλάττονος τιμῆς αὐτὸν ἀξιοῖ ἢ προσήκει, μήτε μείζονος ἢ νομῷ ἔοικεν ἀπὸ τῷ τρόπε κεῖσθαι" ὁ γὰρ αὐθάδης αὐτοά- 
ἄξιός ἐστι, μήτε πάσης" οὗτος δ᾽ ἐστὶν ὁ μεγαλόψυχος. δὴς τίς ἐςιν, ὠπὸ τῷ αὐτὸς αὐτῷ ἀρέσκειν. ὁ δὲ ἄρεσκικ 
ὥστε δῆλον ὅτι ἡ μεγαλοψυχία μεσότης ἐςὶ χαυνότητος 35 τοίῶτος οἷος πᾶσιν ὁμιλεῖν καὶ πάντως καὶ πανταχῇ. ὑδξ 
καὶ μικροψυχίας. τερος δὴ τότων ἐπαινετός, ὁ δέ γε σεμνὸς ὠνὰ μέτον τό 

Μεγαλοκρέκεια δ᾽ ἐςὶ μεσότης σαλακωνείας καὶ μι- τῶν ὧν ἐπαινετός" ὅτε γὰρ πρὸς πάντας, ἀλλεὶ πρὸς τὸς 
κροπρεπείας. ἔστι δ᾽ ἡ μεγαλοπρέπεια περὶ δαπάνας ἃς ἀξέίες, ὅτε πρὸς ὑδώα, ἀλλα πρὸς τὸς αὐτὸς τότους. 

3. ὃ δ᾽ ἀνελευθέριος ΚΡ, 11 ἐναντίος ΨΆ. ἸΠ 6. ὃ δ᾽ ἄρα ΧΈ. 1 1. τίς ἦν ἐσιν; ὃ εἴ 9. οἷον ογὰ 227". ἢ 9. κίμβυκας 27’. ἢ 11. τότε 
Ἀν. ΝΜ 14. εἰσι οπὶ 195. "} 23. τῶν δΔαϊε πολλῶν οπὶ ΤῊ εἴ ρου 1Ζ2. [} 24. δὲ] δεῖ Κ, δὴ ὀρθῶς Α{᾿. ἢ 26. τῶν εἰδότων αὐτὸν ΚΡ. 
27. πᾶσαν τὴν τιμὴν 475, 1} 31. ἀξιοῦσι προσηκόντων αὐτοῖς μειζόνων μικρόψυχοι 45. ἃ 82. μὴ Κ᾽, Π 33. ἢ - ἢ] ἧς - ὃς Χϑ. 1 35. 

ὅτι οἷχ 45. ἢ 37. σαλακονείας 475, ἀλαζονείας Κα". 
2 οἱ 3. σαλάκινν»] ἀλαζών 'Α. {Π 3, σαλάχων ροβῖ γὰρ εἰ 5. μὴ οἵη ΚΞ, ᾿ 10. δεῖ 275, 1} 18. δεῖ; εἰσὶ δέ] δέ εἰσιν ἈἈ. 1 18. 

χαιρεκακίας ΨἈΡ. ἃ 20. ἔπαινος Ἀθ. ἢ ἢ οἱ 21, ὁ οἵα 2,75. ᾿ἰ 22. ὁ οτχὰ ΚΞ". Ι 25. δαντίς ΚΑ. ἢ 28. ὁ -- 29. τούτων οἵ Αἴ". 1 
28. ἔστι οτλ ΨὉ, || 32. διαλλαγῆναι 75.. 1} 3.5. οἷον 2, 
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30 Αἰδὼς δ᾽ ἐςὶ μεσότης ἀναισχυντίας καὶ καταπλήξεως, ἐν τίσι καὶ περὶ ποῖα. πρῶτον μὲν ὃν εἰ λάβοιμεν τί ἐστι 
ἔστι δὲ περὶ πράξεις καὶ λόγως. ὁ μὲν γὰρ ἀναίσγχυντός τὰ δίκαιον, ἔςι δὴ διττὸν τὸ δίκαιον, ὧν τὸ μῷ ἐς! κατὰ 
ἐξιν ὁ ἐν παντὶ καὶ πρὸς πάντας λέγων καὶ πράττων ἃ νόμον" δίκαια γάρ φασιν εἶναι ἃ ὁ νόμος προςάττει. ὁ δὲ 
ἔτυχιν, ὁ δὲ καταπεπληγμέσος ὁ ἐναντίος τότῳ, ὁ πάντ νόμος κελεύει ταἀνδρεῖα πράττειν καὶ τὰ σώφρονα, καὶ 
καὶ πρὸς πάντας εὐλαβούμενος καὶ πρᾶξαι καὶ εἰπεῖν" 5 ἁπλῶς ἅπαντα ὅσα κατὼ τὰς ἀρετὰς λέγεται. διὸ καί, 
ὥπρακτος γερ ὁ τοῦτος, ὁ πάντα καταπληττόμενος. ἡ δὲ φασί, δυκεῖ ἡ δικαιοσύνη τελεία τις ἀρετὴ εἶναι" εἰ γὰρ 

αἰδὼς καὶ ὁ αἰδόμων μεσότης τις τότων" ὅτε γὰρ ἅπαντα δίιαια μέν ἐςιν ἃ ὁ νόμος κελεύει ποιεῖν, ὁ δὲ νόμος τὰ 
παὶ πάντως, ὡς ὁ ἀναίσχυντος, καὶ ἐρεῖ καὶ πράξει, ἔτε κατὰ πάσας ἀρετὰς ὄντα. προςάττει, ὁ ἄρα τοῖς κατὰ νέ- 
ὡς ὁ καταπλήξζ, ἐν παντὶ καὶ πάντως εὐλαβηθήσεται, μον ἐμμένων δικαίοις τελείως σπυδαῖος ἔςαι, ὥςε ὁ δίκαιος 
ἀὀλλὼ πράξει καὶ ἐρεῖ ἐν οἷς δεῖ καὶ ἃ δεῖ καὶ ὅτα δε. 0 χαὶ ἡ δικαιοσύνη τελεία τις ἀρετή ἐςιν. ἣν μὲν δή τι δί- 

δ᾽΄ Εὐτραπελίω δ᾽ ἐστὶ μεσότης βωμολοχίας καὶ ἀγρον- »αιον ἕν τε τότοις ἐςὶ καὶ περὶ ταῦτα. ἀλλὰ μὴν ὁ τῦτο 
κίας, ἔςι δὲ περὶ τὰ σκώμματα. ὅ τε γὰρ βωμολόχος ἐςὶν τὸ δίκαιον ἐδὲ τὴν περὶ ταῦτα δικαιοσύνην ζητῶμεν. κατὰ 

ὁ πάντα καὶ πᾶν οἰόμενος δεῖν σκώπτειν, ὅ τε ἄγροικος ὁ μὲν γὰρ ταῦτα τὰ δίκαια ἔστι καθ᾽ ἑαυτὸν ὄντα δίκαιον 

μήτε σκώπτειν βυλόμενος δε} μήτε σκωφθᾶναι, ἀλλ᾽ εἶναι" ὁ γὰρ σώφρων καὶ ὁ ἀνδρεῖος καὶ ὁ ἐγκρατὴς καὶ 
ὀργιζόμενος. ὁ δ᾽ εὐτράπελος ἀνὼ μέσον τούτων, ὁ μώτε (9 αὐτὸς καθ᾿ ἑαυτόν ἐστι τοῦτος. ἀλλὰ τὸ δίκαιον τὸ πρὸς 
τάντας καὶ πάντως σκώπτων μυήτ᾽ αὐτὸς ἄγροικος ὦν. ἔςαι ἕτερον ἄλλο τῇ εἰρημένα κατὰ νόμον δικαίου ἐστίν" ὁ γὰρ 

ΗἩΘΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩ͂Ν Α. 

δ᾽ ὁ εὐτράπελος διττῶς πως λεγόμενος" καὶ γὰρ ὁ δυνά- 
καος σκῶψαι ἐμμελῶς, καὶ ὃς ὧμ ὑπομείνῃ σκωπτόμενος, 
εὐτράπελος, καὶ ἡ εὐτρακελία τοιαύτη. 

- Ν » 
ἔστιν ἐν τοῖς πρὸς ἕτερον δικαίοις σι καθ᾿ αὐτὸν εἶναι δὲ. 

“Σ᾽ ᾽ ἃ “ΣῪ 

καιον. τῦτο δ᾽ ἐςὶν ὃ ἔχτνμεν δίκαιον καὶ τὴν δικαιοσύνην 

τὴν περὶ ταῦτα. τὸ τοίνυν δίκαιόν ἐστι τὸ πρὸς ὅτερον ὡς 
δ Φιλία δ᾽ ἐςὶ μεσότης κολακείας καὶ ἔχθρας, ἔς: δὲ ἢ) ὡπλῶς εἰπεῖν τὸ ἴσον. τὸ γὼρ ἄδικον τὸ ἄνισόν ἐς ιν" ὅταν 

τερὶ πραΐξεις καὶ χόγος. ὁ μὲν γὼρ κόλαξ ἐστὶν ὁ πλείω γὰρ τῶν μὲν ἀγαθῶν τὰ μείζω αὐτοῖς νέμωσι, τῶν δὲ κα- 
τῶν προστικόντων καὶ ὄντων χροστιθείς, ὁ δ᾽ ἀπεχθητικὸς κῶν τὰ ἐλάσσονα, ἄνισον τῦτ᾽ ἐστί, καὶ ὕτως ὠδικεῖν καὶ 

ἐχθρὸς καὶ τῶν ὑπαρχόντων περιαιρῶν. ὑδέτερος ἦν ὀρθῶς ἀδικεῖσθαι οἴονται. δῆλον ἄρα ὅτι ἐπειδὴ ἡ ἀδικία ἐν ἀνί- 
ἐσανετός ἐστιν, ὁ δὲ φίλος ἀνὰ μέσον τούτων" οὖτε γὰρ σοις, ἡ δικαιεσύνη καὶ τὸ δίκαιον ἐν ἰσότητι συμβολαίων. 

πλοίυ τῶν ὑπαρχόντων προσθήσει, οὔτ᾽ ἐπαινέσει τὰ μὴ 2ς ὥςε δῆλον ὅτι ἡ δικαιοσύνη μεσότης τις ἂν εἴη ὑπερβολῆς 

προσήκοντας, οὔτ᾽ αὖ πάλιν ἐλάττω ποιήσει, οὔτε πάντως καὶ ἐλλείψεως καὶ πολλῦ καὶ ὀλίγα. ὅ τε γὰρ ἄδικος τῷ 

δαντιώσετ᾽αι παρὰ τὸ δοκῶν αὐτῷ. ὁ μὲν ἦν φίλος τοῦτος. ἀδικεῖν πλεῖον ἔχει, καὶ ὁ ὠδικούμενος δὲ τῷ ἀδικεῖσθαι 
δ᾽ ᾿Αλήθεια δ᾽ ἐςὶ μεταξὺ εἰρωνείας καὶ ἀλαζονείας. ἔξι ἔλαττον" τὸ δέ γε μέσον τύτων δῥιαιόν ἐςιν. τὸ δὲ μέσον 

δὴ περὶ λόγως, ἡ πάντας δί. ὁ μὲν γὰρ ἀλαζών ἐστιν ὁ ἴσον, ὥστε τὸ ἴσον ἂν πλείονος καὶ ἐλάττονος εἴη δύκαιον, 

πλείω τῶν ὑπαρχόντων αὑτῷ προσποιόμενος εἶναι, ἢ εἰδέναι 3) καὶ δίκαιος δὲ ὁ τὸ ἴσον βυλόμενος ἔχειν. τὸ δέ γε ἴσον 
ἃ μὴ οἶδεν" ὁ δ᾽ εἴρων ἐναντίος τούτῳ, καὶ ἐλάττω τῶν ἐν ἐλαχίςοις δυσὶν ἐγγίνεται" τὸ ἄρα πρὸς ἕτερον ἴσον εἶναι 
ὑπαρχόντων προσποιέμανος αὐτῷ εἶναι, καὶ ἃ οἷδε μὴ φά- δίκαιόν ἐςι, καὶ δίκαιος ὁ τοῦτος ἂν εἴη. ἐπεὶ ὃν ἡ δίκαιο 

σκῶν, ἀλλ᾽ ἐπικρυπτόμενος τὸ εἰδίραι. ὁ δ᾽ ἀληθὴς ὑδέτερον σύνη ἐν δικαίῳ καὶ ἐν ἴσῳ καὶ ἐν μεσότητι, τὸ μὲν δίκαιον 
τύτων ποιήσει" οὔτε γὰρ προσποιήσεται πλείω τῶν ὑπαρ- ἔν τισι λέγεται δίκαιον, τὸ δ᾽ ἶσον τισὶν ἴσον, τὸ δὲ μέσον 
χόντων ὅτ᾽ ἐλάττω, ἀλλὼ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ ταῦτα φή- 3ς τισὶ μέσον, ὥσθ᾽ ἡ δικαιοσύνη καὶ τὸ δίκαιον ἔς αι καὶ πρός 

σει παὶ εἶναι καὶ εἰδέναι. εἰ μὲν ἵν εἰσὶν αὗται ἀρεταὶ ἢ τινας καὶ ἔν τισιν. ἐπεὶ ἦν ἐςὶ τὸ δίκαιον ἴσον, καὶ τὸ τῷ 

μὴ ἀρεταί, ἄλλος ἂν εἴη λόγος" ὅτι δὲ μεσότητές εἰσι τῶν ἀνάλογον ἴσον δίκαιον ἂν εἴη. τὸ δ᾽ ἀνάλογον ἐν τέτταρσι 

εἰρημένων, δῆλον" οἱ γὰρ κατ᾽ αὐτὼς ζῶντες ἐπαινῆντα. γίνεται ἐλαχίςοις" ὡς γὰρ τὸ Α πρὸς τὸ Β, τὸ Τ' πρὸς τὸ 
δά Περὶ δὺ δικαιοσύνης λοιπὸν ἂν εἴη εἰπεῖν τί ἐστι καὶ Δ. οἷον ἀνάλογόν ἐςι τὸν τὰ πολλὰ κεκτημένον πολλὰ εἰσ- 

5. πρὸς σὰ ΨΠ. ΠΓ 7. τις οπὰ 175. 1 9. εὐλαβήσεται 'δ. ᾿ 11 εἰ 19. εὐτραπέλεικ Αδ. 1 12. δὴ ΚῸ, 1 τὰ οχὰ 47). 1} 16. 

αὐτὸς γὰρ ἄγροικος 47". ἢ 18. ὧν οπὶ ΚΡ, || 21. πρᾶξιν ΚΡ, 1 22. προσόντων προστεθείς 17. 1 27. ὧν εἰ 39. δὲ οπι ,7, 

1. πρότερον οὖν 315. 1 3. πράττει ΚΡ, 1 6. φησὶ 175. ΠΠ 8. πάσας] τὰς 215. ἢ 9. τέλειος 75, 1 10. δὴ οπι 275. Π 12. ὑδὴ} 
ἐδ ἈΔι 1 11. ὁ βοουπάυτα εἰ ἰοτεϊαπλ οτὰ Ὁ. ἢ 22. ὕτως] ὁ 17), 1} ἄδικον Ὁ, δίκαιον 475. ἢ 25. ὑπεροχῆς ΚὉ. ἢ 217. πλίον ΑΜ". ἢ. 

29. ὧν ροϑὲ εἴη 475. }ἢ 86. δίκαιον τὸ ΚΡ. 1} τῷ} τούτῳ ΚΤ, 
: Ἐεε2 
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φέρειν, τὸν δὲ τὰ ὀλίγα κεκτημένον ὀλίγα" πάλιν ὁμοίως ἠδίκησεν, ἀδικεῖ δὲ κατ᾽ ὠμφότερα, ὥςε ἀνάλογον καὶ τὰ 

τὸν μὲν πολλὰ πεπονηκότα πολλὰ λαμβάνειν, τὸν δὲ ὀλίγω ἀδικήματα, καὶ τὸ ἀντιπαθεῖν πλείω ὧν ἐποίησε δίκαιδν. 

πεπονηκότα ὀλίγα λαμβάνειν. ὡς δ᾽ ἔχει ὁ πεπονηκὼς πρὸς ἐς!ν. ἐπεὶ δὲ τὸ δίκαιον πολλαχῶς λέγεται, διοριςέον ἂν 

τὸν μὴ πεπονηκότα, ὕτω τὰ πολλὰ πρὸς τὰ ὀλίγα" ὡς δ᾽ εἴη ὑπὲρ ποΐς δικαίν ἐςὶν ἡ σκέψις. ἔς: δὴ δύκαιον τό, ὡς 
ὁ πεπονηκὼς πρὸς τὼ πολλά, ὕτως ὁ μὴ πεπονηκὼς πρὸς 6 φασίν, οἰκέτῃ πρὸς δισπότην καὶ νἱῷ πρὸς πατέρα. τὸ δ᾽ 
τὼ ὀλίγα. ἔοικε δὲ καὶ Πλάτων τῇ ἀναλογίᾳ ταύτῃ τοῦ ἐν τότοις δίκαιον ὁμωνύμως ἂν δόξειεν λέγεσθαι τῷ πιλε 
δικαίς χρῆσθαι ἐν τῇ πολιτείᾳ. ὁ μὲν γὰρ γεωργός, φησί, τικῷ δικαίῳ. ἔς γὰρ δόιαιον ὑπὲρ Ὦ ἐστὶν ἡ σκέψις, τὸ 
σῖτον ποιεῖ, ὁ δ᾽ οἰκοδόμος οἰκίαν, ὁ δ᾽ ὑφάντης ἱμάτιον, ὁ πολιτικὸν δίκαιον. τῦτο γὰρ μάλις ἐς!ν ἐν ἰσότητι" κον 
δὲ σκυτοτόμος ὑπόδημα. ὁ μὲν ὄν γεωργὸς τῷ οἰκοδόμῳ νωνοὶ γὰρ οἱ πολῖταί τινες, καὶ ὅμοιοι βύλονται εἶναι τῇ 
σῖτον δίδωσιν, ὁ δ᾽ οἰκοδόμος τῷ γεωργῷ οἰκίαν" ὁμοίως δὲ ιο φύσει, τῷ δὲ τρόπῳ ἕτεροι. τῷ δὲ υἱῷ πρὸς πατέρα καὶ 
οἱ ἄλλοι πάντες ὕτως ἔχωσιν ὥςε τὼ παρ᾽ αὑτοῖς ἀντικα- 
ταλλάττεσθαι τῶν παρὰ τοῖς ἄλλοις. ἔστι δ᾽ ἡ ἀναλογία 
σ΄ ς ΝΣ Ν ».» Ψ' σ΄ Η ᾽ὔ ΄ αὕτη" ὡς γὰρ ὁ γεωργὸς τῷ οἰκοδόμῳ, ὕτως ὁ οἰκοδόμος 

τῷ γεωργῷ" ὁμοίως τῷ σκυτεῖ, τῷ ὑφάντῃ, τοῖς ἄλλοις 

οἰκέτῃ πρὸς δεσπότην ἐκ ὧν δόξειεν εἶναι δίκαιον ὑθέν" ὅτι 
γῶὼρ τῷ ποδὶ τῷ ἐμῷ πρὸς ἐμὲ ὅτε τῇ χειρί, ὁμοίως δ᾽ ἐδ' 

ἑκάςῳ τῶν μορίων. ὡσαύτως ἂν ἕν δόξειεν ἔχειν καὶ ὁ υἱς 
πρὸς κατέρα" ὥσπερ γὰρ μέρος τί ἐστι τῷ πατρὸς ὁ υἱός, 

πᾶσιν ἡ αὐτὴ ἀναλογία πρὸς ἀλλήλες γίνεται, καὶ συνέχει (5 πλὴν ὅταν ἤδη λάβῃ τὴν τὸ ἀνδρὸς τάξιν καὶ χωρισϑῇ ὑτ᾽ 
ΝῚ Ν 

δ᾽ ἡ αὐτὴ ἀναλογία τὴν πολιτείαν. ὥστε τὸ δίκαιον εἶναι 
Πς, ἢ “»»}}κ0 » ». 7 ε ,΄ 2 » ἤν. ἃ 

αὐτῷ, τότ᾽ ἤδη ἐν ἰσότητι καὶ ὁμοιότητί ἐστι τῷ πατρί" οἱ 

ἔοικε τὸ ἀνάλογον" τὸ γὼρ δίκαιον συνέχει τὼς πολιτείας, δὲ πολῖται: τοῦτο τινες ἐθέλεσιν εἶναι, ὡς δ᾽ αὕτως οὐδ᾽ 
τὸ αὐτὸ δ᾽ ἐςὶ τὸ δίκαιον τῷ ἀνάλογον. ἐπεὶ δὲ ὁ οἰκοδό- οἰκέτῃ πρὸς δεσπότην ἐςὶ δίκαιον διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν" τὰ 
μος πλείονος ἄξιον ποιεῖ τὸ αὐτῷ ἔργον ἃ ὁ σκυτεύς, καὶ γὰρ δεσπότε τί ἐςιν ὁ οἰκέτης. ἀλλὰ δὴ καὶ εἰ ἔςτιν αὐτῷ 
- ᾽ ᾿ » ΟῚ μ Ν » ΄ ΄΄ Ν᾿ , Ν δι ᾽ Ἂν, ἦν ἔργον ἀντιιαταλλάττεσθαι τῷ σκυτεὶ πρὸς τὸν οἰκοδόμον, 20 δίκαιον, τὸ οἰκονομικὸν δίκαιον πρὸς αὐτόν ἐς ιν. καὶ τοῦτο 

ἀνθ᾽ ὑποδημάτων δ᾽ ὑκ ἦν οἰκίαν λαβεῖν, ἐνταῦθα ἤδη ἐνό- 

μίσαν, Ὦ πάντα ταῦτα ὠνητά ἐς!ν, ἀργύριον προσαγορεύσαν- 
τες νόμισμα, τότῳ χρῆσθαι, καὶ τὴν ἀξίαν ἔκας ον ἑκάςε 
διδόντας τὴν ἄλλαξιν ποιεῖσθαι παρ᾽ ἀλλήλων, καὶ τούτῳ 

δέ γε ἡμεῖς ζητῶμεν, ἀλλὰ τὸ πολιτικόν" ἐν ἰσύτητι γὰρ 

καὶ ὁμοιότητι τὸ πολιτικὸν δίκαιον ἔοικεν εἶναι. ἀλλὰ δὰ 

τὸ μὲν ἐν ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς κοινωνίᾳ δίκαιόν ἐςιν ἐγγὸ 
τὸ πολιτικῷ δικαίου" χεῖρον μὲν γὰρ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρέρ, 

τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν συνέχειν. ἐπεὶ ὄν τὸ δίκαιόν ἐστιν 25 ἀλλ᾽ οἰκειότερον, καὶ μετέχει ἰσότητός πως μᾶλλον, διότι 

ἐν τότοις καὶ τοῖς εἰρημένοις ἔμπροσθεν, ἡ περὶ ταῦτα ὃι- 
καιοσύνη ἂν εἴη τῇ ἔξει ὁρμὴν ἔχουσα μετὰ προαιρέσεως 
περὶ ταῦτα καὶ ἐν τύτοις. ἔςι δὲ δίκαιον καὶ ἀντιπεπονθός, 
οὐ μώτοι γε ὡς οἱ Πυθαγόρειοι ἔλεγον: ἐκεῖνοι μὲν γὰρ 

ἐγγὺς τῆς πολιτικῆς κοινωνίας ὁ βίος αὐτῶν, ὥστε καὶ τὸ 
δίκαιον τὸ γυναικὶ πρὸς ἄνδρα μάλιστά πως ἤδη τῶν ἀλ- 
λων πολιτικόν ἐςιν. ἐπεὶ ἦν ἐςὶ δίκαιον τὸ ἐν πολιτικῇ κὸν 
νωνίᾳ ὄν, ἡ δικαιοσύνη καὶ ὁ δίκαιος περὶ τὸ πολιτριὸν 

ᾧοντο δίκαιον εἶναι, ὦ τις ἐποίησε, ταῦτ᾽ ἀντιπαθεῖν. τὸ δὴ 30 δίκαιον ἔσται. τῶν δὲ δικαίων ἐστὶ τὰ μὲν φύσει τὰ δ 
τοῖστον ἐκ ἔςι πρὸς ἅπαντας. ὁ γάρ ἐς! δίκαιον οἰκέτῃ πρὸς νόμῳ. δεῖ δ᾽ ὕτως ὑπολαμβάνειν μὴ ὡς μηδέποτε ἄν με 
ἐλεύθερον ταὐτόν" ὁ οἰκέτης γὰρ ἐὰν πατάξῃ τὸν ἐλεύθερον, ταπεσόντα" καὶ γὰρ τὼ φύσει ὄντα μεταλαμβάνυσι μὲ 

ἐκ ἔςι δίκαιος ἀντιπληγῆναι, ἀλλὰ πολλάκις. καὶ τὸ ἀν- ταβολῆς. λέγω δ᾽ οἷον εἰ τῇ ὠριστερῷ μελετῷμεν πάντε 
τιπεπονθὸς δὲ δίκαιόν ἐςξιν ἐν τῷ ἀνάλογον" ὡς γὰρ ὁ ἐλεύ- ἀεὶ βάλλειν, γινοίμεθ᾽ ἂν ὠμφιδέξιοι" ἀλλὼ φύσει γι 
θερος ἔχει πρὸς τὸν δῦλον τῷ βελτίων εἶναι, τως τὸ ἀντι- 35 ἀριςερά ἐστι, καὶ τὰ δεξιὰ ὑδὲν ἧττον φύσει βελτίω ἐστὶ 
ποῶσαι πρὸς τὸ ποιῆσαι. ὁμοίως δὲ καὶ ἐλευθέρῳ πρὸς 
ἐλεύθερον ἐξει. ὁ γὰρ δίκαιον, εἴ τις τὸν ὀφθαλμὸν ἐξέ- 

τινος, ἀντεκκοπῆναι μόνον, ἀλλὰ πλείονα παθεῖν, 

ἀκολουθήσαντα τῇ ἀναλογίᾳ καὶ γὰρ ἤρξε πρότερος καὶ 

τῆς ἀριςερῶς, κἂν πάντα ποιῶμεν τῇ ὠριςερᾷ καθάτερ τῇ 
διξιῷ. ὑδ' ὅτι μεταπίατυσι, διὰ τῦτ᾽ οὐκ ἔς φύσει" ἀλλ᾽ 
εἰ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ τὸν πλείω χρόνον οὕτω διαμένει ἡ 
ἀριςερὰ ὄσω ἀριςερὰ καὶ ἡ δεξιὰ δεξιά, τῦτο φύσει ἐστύ. 

8. ὁ πεχοηκὼς ἔχει δ. ἢ ἀ, ὡς -- 6. ὀλίγα οἵα 175. ἢ 6. τὸ δίκαιον ἈΈ, 1 10. δὲ] καὶ 1475, 1 15. πρὸς ἀλλήλνς οπι Α1 
46. τὰς πολιτείας 75. 11 ἔρικεν ναι ΚΡ, ᾿1 18. ἀναλόγωι ΧΡ. 11 δὴ 275, 20. τῷ] καὶ τῷ ΚΡ. " 31. ἰνόμισκν ταῦτα πάτα ὠπτὰ καί 
τι ἀργύριον προσαγορεύοντες 215, 1 23, νομίσματι ΚΡ, ἢ 24. διδόντες 45. }}] ἀλλήλου, οτα 5818 καὶ τούτῳ, ΚΡ. ἢ 28. καὶ δίκαων ΑΜ). Ι 
29. πυθωγόριοι ΧΧ4115. 1 32. ταυτά ΧῬ, οἵα Δ᾽). ὶ 33. δίκαιον Μ). 1} 3Λλ. δὲ οπι 175. 1:39. ἀκολουθήσοντα ΚΑ. 

6. ὁμώνυμον 75. 1} 9. πολιτικοί ΚΟ, Π 12. παιδὶ ΚΈ, 11 ὅτε] ὑδὶ ΚΑΔΙΡ, Π 15. ποῦπθ ἀπ᾿ ἢ 16. αὐτῆς ΤΡ, ΗΠ 19. ἀλλ᾽ ἵ᾿ 
ΜΗ ἴξιν οτὰ 475. 1 23. γυναικὸς καὶ ἀνδρὸς 'Ρ. 1 24. γάρ ἐςιν καὶ ΧΡ, ἢ 29. δ᾽] ἐξὶ καὶ 437), ἢ 39, ἀριςεραὶ ροεῖ ὅσα οπι ἄἈι 
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ὡσαύτως ἐπὶ τῶν φύσει δικαίων, μή, εἰ μεταβάλλει διὰ τὸς πατέρας τύπτουσιν, ἀλλ᾽ ἡ ἐν τότοις ἄγνοια φυσιροὴ 

τὴν ἡμετέραν χρῆσιν, διὰ τῦτ᾽ ὑκ ἔςι δίκαιον φύσει, ἀλλ᾽ ὕσα ἀ ποιεῖ διὰ τὴν πρᾶξιν ταύτην τὰ παιδία λέγεσθαι 
ἔξιν. τὸ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ διαμένον, τῦτο φύσει δίκαιον ἄδικα" ἡ γὰρ ἄγνοια αἰτία τοῦ πράττειν ταῦτα, τῆς δ᾽ 
τροφανές. ὃ γὰρ ἂν ἡμεῖς θώμεθα καὶ νομίσωμεν, τοῦτο ἀγνοίας ἐκ αὐτὼ αἴτια, διὸ ὑδ᾽ ἄδικα λέγονται. ὑπὲρ δὲ 
καὶ ἔστι δίκαιον ἤδη καὶ καλοῦμεν κατὰ νόμον δίκαιον. 5 δὴ τὸ ὠδικεῖσθαι πῶς; πότερον ἑκόντα ἔςιν ὠδὶκεῖσθαι ἢ ὅς: 

βάτιον ἦν δίκαιον τὸ κατὰ φύσιν τῷ κατὼ νόμον. ἀλλ᾽ ὃ δίκαια μὲν γὰρ καὶ ἄδικα, πράττομεν ἑκόντες, ἀδικόμεθα 
ζητῶμεν, δίκαιόν ἐστι πολιτικόν. τὸ δὲ πολιτικόν ἐστι τὸ δὲ ὑκέτι ἑκόντες" τὸ γὰρ κολάζεσθαι φεύγομεν, ὥςε δῆλον 
νόμῳ, ὁ τὸ φύσει. τὸ δ᾽ ἄδικον καὶ τὸ ἀδίκημα δόξειν ὅτι ὡς ἂν ἀδικοίμεθα ἑκόντες, ὑδεὶς γὰρ ἑκὼν βλάπτεσθαι 
ἂν ἐδαι ὅτω ταὐτόν, ὑκ ἔςι δέ" τὸ μὲν γὰρ ἄδικόν ἐςι τὸ ὑπομένει" τὸ γὰρ ἀδικεῖσθαι βλαπτεσθαί ἐςιν. ναί, ἀλλ᾽ 
νόμῳ ὡρισμένον, οἷον τὸ παρακαταθήκην ὠπος ερῆσαι ἄδικόν 10 εἰσί τινες οἱ δέον αὐτοὺς τὸ ἴσον ἔχειν παραχωρῦσί τισιν, 
ἐςιν, τὸ δ᾽ ἀδίκημά ἐς! τὸ ἤδη ἀδίκως τι πρᾶξαι. ὁμοίως ὥςε εἰ τὸ ἴσον ἔχειν ἥν δίκαιον, τὸ δ᾽ ἔλαττον ἔχειν ἀδὲ- 

δὲ τὸ δύεαιον καὶ τὸ δικαιοπρώγημα ὁ ταὐτόν" τὸ μὲν γὰρ κεῖσθαί ἐςιν, ἔλαττον δὲ ἑκὼν ἔχει, ἑκὼν ἄρα, φησίν, ἀδὲ- 
δίκαιον τὸ τῷ νόμῳ ὡρισμένον, τὸ δὲ δικαιοπραίγημα τὸ κεῖται. ἀλλ᾽ ἐντεῦθεν δῆλον πάλιν ὅτι ὑχ ἑκών. πάντες 
τὰ δίκαια, πράττειν. πότε ἦν τὸ δίκαιον, καὶ πότε ὕ; ὡς γὰρ οἱ ἔλαττον λαμβάνοντες ἀντικαταλλάττονται ἢ τιμὴν 
ὡτλῶς μὲν εἰπεῖν, ὅταν πράττῃ κατὰ προαίρεσιν καὶ ἑκυ- 15 ἢ ἔπαινον ἢ δόξαν ἢ φιλίαν ἢ ἄλλο τι τῶν τοιότων" ὁ δ᾽ 

σίως (τὸ δ᾽ ἐκυσίως ὃ ἦν, εἴρηται ἐν τοῖς ἐπάνω ἡμῖν) καὶ ἀντικαταλλαττόμενός τι ἀνθ᾽ Ὁ προΐεται, ἀκέτι ὠδικεῖται» 
ὅταν εἰδὼς καὶ ὃν καὶ ᾧ καὶ ἵ ἕνεκα, ὅτως δίκαιον πράτ- εἰ δὲ μὴ ἀδικεῖται, ἐδὲ ἑκὼν ἄρα. ἔτι πάλιν οἱ τὸ ἔλατο 

τει. ὁμοίως καὶ ὡσαύτως καὶ ὁ ἄδικος ἔςιαι ὁ εἰδὼς καὶ ὃν τὸν λαμβάνοντες καὶ ὠδικόμενοι, ἢ ἀκ ἴσον λαμβάνυσιν, 
καὶ ᾧ καὶ ἦ ἕνεκα. ὅταν δὲ μηθὲν τότων εἰδὼς πράξη τι τοι καλλωκπίζονται καὶ σεμνύνονται ἐπὶ τοῖς τοιύτοις, ὅτι 
ἄδικον, ἄδικος μὲν ὑκ ἔστιν, ἀτυχὴς δέ" εἰ γὰρ οἰόμενος 20 φασίν “ ἐξόν μοι ἴσον λαμβάνειν οὐκ ἐλάμβανον, ἀλλὼ 
τὸν πολέμεον ὠποκτείνειν τὸν πατέρα ὠπέετεινεν, ἄδικον μέν παρῆκα τῷ πρεσβυτέρῳ ἢ τῷ φίλῳ." ἀδικόμενος δὲ γε 
τι ἔπραξεν, ἀδικεῖ μώτοι ὑθένα, ἀτυχεῖ δέ, ὥςε ἵν τὸ μὴ ὑδεὶς, σεμνύνεται. εἰ δ᾽ ἐπὶ τοῖς ἀδικήμασι μὴ σεμνύνον- 

ἀδικεῖν τὰ ἄδικα πράττοντα ἐν τῷ ὠγνοεῖν ἐςὶ τῆτο, ὃ καὶ ται, ἐπὶ δὲ τότοις σεμνύνονται, ὅλως ὑκ ἂν ἀδικοῖντο ὅτως 
μικρὸν ἐπαΐνω ἐλέγετο, ὅταν μὲ εἰδὼς μήθ᾽ ὃν βλάπτει μήθ᾽ ἐλαττόμενοι. εἰ δὲ μὴ ὠδικῶνται, ὑδ᾽ ὧν ἑκόντες ἀδικοῖντο. 
ᾧ μήθ' Ὁ ἔνεκεν. ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τὴν ἄγνοιαν διορις ον ἐστί, 25 πρὸς δὴ ταῦτα καὶ τὸς τοιότος λόγες ὁ ἐπὶ τῷ ἀκρατοῦς 

πῶς ἂν γινομώης τῆς ἀγνοίας, ὃν βλάπτει, ὑκ ἀδικήσει. λόγος ἐναντῶται" ὁ γὰρ ἀκρατὴς βλάκχτει αὐτὸς αὑτὸν 
ἔξω δὴ ὅτας ὁ διορισμός" ὅταν μὲν γὰρ ἡ ἄγνοια αἰτία ἦ τὰ φαῦλα πράττων, καὶ ἑκών γε ταῦτα πράττει, βλά- 

τὸ πρᾶξαί τι, ἐχ ἑκὼν τῦτο πράττει, ὥςε ἀκ ἀδικεῖ" ὅταν πτει ἄρα αὐτὸς αὐτὸν εἰδώς, ὥσθ᾽ ἑκὼν αὐτὸς ὑφ᾽ αὐτῷ 
δὲ τῆς ἀγνοίας αὐτὸς ἢ αἴτιος, καὶ πράττῃ τι κατὰ τὴν ἀδικεῖται. ἀλλ᾽ ἐνταῦθα ὁ διορισμὸς προστεθεὶς κωλύσει 
ἄγνοιαν ἧς αὐτὸς αἴτιός ἐςτν, τος ἤδη ἀδικεῖ, καὶ δικαίως 30 τὸν λόγον τῶτον. ἔςι δὲ ὁ διορισμὸς τος, τὸ μηδένα βό» 
αἴτιος ὁ τοῦτος κληθήσεται. οἷον ἐπὶ τῶν μεθυόντων" οἱ γὼρ χεσθαι ἀδικεῖσθαι. ὁ δέ γε ἀκρατὴς βουλόμενος πράττει 
μεθύοντες καὶ πράξαντές τι κακὸν ἀδικῦσιν" τῆς γὰρ ἀγνοίας τὰ κατὰ τὴν ὠκρασίαν, ὥςε αὐτὸς αὐτὸν ἀδικεῖ" βόλεται 
αὐτοί εἶσιν αἴτιοι" ἐξῆν γὰρ αὐτοῖς μὴ πίνειν τοσῦτον ὥς᾽ ἄρα τὰ φαῦλα πράττειν αὑτῷ. ἀλλ᾽ ὑδεὶς βέλεται ἀδὶ- 
ἀγνοήσαντας τύπτειν τὸν κατέρα. ὁμοίως ἐπὶ τῶν ἄλλων κεῖσθαι, ὥστ᾽ οὐδ᾽ ὁ ἀκρατὴς αὐτὸς αὐτὸν ἑκὼν ἀδὶικοΐη. 
ἀγνοιῶν ὅσαι μὲν γίνονται δὶ᾽ αὐτάς, οἱ κατὼ ταύτας ἀδὶ- 35 ὠλλ᾽ ἴσως ἐνταῦθα πάλιν ἀπορήσειεν ἄν τις, ἄρά γε ἐν- 
κῦντες ἄδικοι" ὧν δὲ μὴ αὐτοί εἰσιν αἴτιοι, ἀλλ᾽ ἡ ἄγνοια δέχεται αὐτὸν αὐτὸν ἀδικεῖν; ἐκ μὲν δὴ τῷ ἀκρατὸς σκο- 
κἀκείνοις ἐστὶν αἰτία τοῖς πράζασι τῷ πρᾶξαι, ὑκ ἄδικοι. πουμένῳ ἔοικεν ἐνδέχεσθαι. καὶ πάλιν ὕτως. εἰ γὰρ ἃ ὁ 
ἔς, δ᾽ ἡ τοιαύτη ἄγνοια. ἡ φυσική, οἷον τὰ παιδία ἀγνοῦντα νόμος. πρώττειν τάττει, ταῦτά ἐςι δίκαια, ὁ μὴ πράττων 

1. μεταβάλλοι ΜΓ. ἢ 8. φύσει οτὰ 75. 1 9. ὕὅτω] ὁ 15. ΠΠ ὑκ ἔςι δέ οτὰ ΧΨϑ. {ΠΟ 10. τὴν Α12, Π 14. ἤδη οτὰ 75, } 47. ὗτος 
Κ͵, " 18. ὁ ροβὶ καὶ οπι 27. ἢ 19. εἰδὸς τύτων 475. ἢ 21. ἀποκτενεῖν 475. }} 22. τι] τοι ΚΡ, οπὶ 17). ὥς] ἐπὰ Χδ, {[|25, μηδ᾽ 
οσάϊοο5. 1] καὶ οπι 1275, } 29. τι οὐχ 1275, 1] 81. ὁ τοιῦτος αἴτιος Π.. ἢ} 33. αὐτοί] αὑτοῖς ΚΈ, αὐτοὶ αὑτοῖς σον δ. || 84. ὁμοίως 
καὶ ΨΧ5. 1} 3.5. ὅσοις μὲν γίεταί τι δι᾿ 1. ἢ κατ᾽ αὐτὰς 175. ἢ 37. τῶτο Α7). ἡ 38. ἡ Ροβὲ ἄγνοια οπὶ ΑΞ, 

ἅ. δ ὑκ 27), {δὲ οἵα 175. ἢ 10. αὐτοῖς 275. } 11. δ᾽ οἵα Αὐ, "} 12. ἐλάττω ΧΡ, || 15. τι ἄλλο 75, ῃ 16. τι ἀνθ᾽] ταῦθ᾽ 
41., ἢ 17. ὑδὲ ἱκὼν ἄρα οτὰ 1275. ἢ 19. καὶ σεμνύτονται οχα 375. 1] τῶν τοιώτων Ὁ. ΠΠ 23. ἀδικοῖντ᾽ ἂν 375. }} οἱ ὕτως ΚΑ, ἢ 26. αὐτὸς 
στα 345. 1 δαντὸν 445. } 28. ἄρα} δ᾽ 475..} 29. προτεθὲς κωλύει 275. }} 30. ὁ οτὰ 2375. 1} 834. γε οτὰ 475, ἢ 86. αὐτὸν] αὐτὸς Τσοάϊςεξ. 



{106 ΗΘΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝΑ. 

ταῦτα ἀδικεῖ" καὶ εἰ πρὸς ὃν κελεύει πράττειν, πρὸς τῦτον ἔς: μὲν ἢ ἀδικεῖ, ἔςι δὲ ἢ ὑκ ἀδικεῖ" ᾧ μὲν γὰρ τὸ τῇ 
εἰ μὴ πράττει, τῇτον ἀδικεῖ, ὁ δὲ νόμος κελεύει σώφρονα ἀληθείῳ καὶ τῇ φύσει ὃν δίκαιον μὴ ἔκρινε, ταύτῃ μὰ 
εἶναι, ἐσίαν κεκτῆσθαι, σώματος ἐπιμελεῖσθαι, καὶ τἄλλα ἀδικεῖ, ἢ δὲ τὸ αὐτῷ δοκῶν εἶναι δίκαιον, ὡς ἀδικεῖ, 

τὰ ταιεῦτα" ὁ ὥρα ταῦτα μὴ πράττων ἀδικεῖ αὑτόν" εἰς Ἐπειδὴ δ᾽ ὑπὲρ τῶν ἀρετῶν εἴρηται, καὶ τες εἰσὶ 5 
σὐθένα γὰρ ἄλλον τῶν τοιούτων ἀδικημάτων ἡ ἀναφορά 5 καὶ ἐν τίσι καὶ περὶ ποῖα, καὶ περὶ ἑκάςης αὐτῶν, ὅτι εἰ 

ἐςι»ν. ἀλλὼ μή ποτε ταῦτα ἐκ ἀληθῆ ἦν, ἐδ ἐνδέχεται πρώττοιμαν κατὼ τὸν ἀρθὸν λόγον τὸ βέλτιστον, τὸ μὲν 

αὐτὸν ἀδικεῖν αὐτόν. τὸν γὰρ αὐτὸν οὐκ ἐνδέχεται κατὰ ἕτως εἰπεῖν, τὸ κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον πράττειν, ὅμοιόν ἐξ 
τὸν αὐτὸν χράνον πλεῖον ἔχειν καὶ ἔλαττον, οὐδ᾽ ἑκόντω ὥσπερ ἂν εἴ τις εἴποι ὅτι ὑγίεια ἄρις᾽ ὧν γένετο, εἶ τκ 
ἅμα καὶ ἄκοντα" ἀλλὰ μὴν ὁ ἀδικῶν, ἢ ἀδικεῖ, σ«λεὴν τὼ ὑγιεινὰ προσφέροιτο. τὸ δὴ τοίστον ἀσαφές ἀλλ᾽ ἐρεὶ 
ἔχε, ὁ ὁ δ᾽ ἀδικέμενος, ἢ ἀδικεῖται, ἔλαττον" εἰ ἄρα αὐτὸς 10 μοι; τὰ ποῖα διασάφησον ὑγιεναί ἐςιν. ὕτω καὶ ἐπὶ τῷ 
αὑτὸν ἀδικεῖ, ἐνδέχεται τὸν αὐτὸν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον λόγι, τί ἐςιν ὁ λόγος καὶ τίς ὁ ὀρθὸς λάγος; ἀναγκαὶν 
καὶ πλεῖον ἔχειν καὶ ἔλαττον. ἀλλὰ τῦτ᾽ ἀδύνατον" οὐκ ἴσως ἐςὶ πρῶτον μέν, ἐν ᾧ ὁ λόγος ἐγγίνεται, ὑπὲρ τότε 

ἄρα ἐνδέχεται αὐτὸν αὐτὸν ἀδικεῖν. ἔτι ὁ μὲν ἀδικῶν ἑκὼν διελέσθαι. διωρίσθη μὲν οὖν ὑπὲρ ψυχῆς ὡς τύτῳ καὶ 

ὠδικεῖ, ὁ δὲ ἀδικώμενος ἄκων ἀδικεῖται, ὥστε εἰ ἐνδέχε- πρότερον, ὅτι τὸ μὲν αὐτῆς ἐςὶ λόγον ὄχον, τὸ δ᾽ ἄλογον 
ται αὐτὸν αὑτὸν ὠδικεῖν, ἐνδεέχοιτ᾽ ἂν ἅμα καὶ ἀκυσίως καὶ ι5 μόριον τῆς ψυχᾶς. ὅςι δὴ εἰς δύο τὴν διαίροσιν ἔχον τὸ 

ἐκυσίως πράττειν τι. τῦτο δὲ ἀδύνατον" ἐκ ἄρα ὑδ᾽ ὕτως λόγον ἔχον μόριον τῆς ψυχῆς, ὧν ἐςὶ τὸ μὲν βυλευτριν 

ἐνδέχεται αὐτὸν αὐτὲν ἀδικεῖν. ἔτι εἴ τις λαμβάνοι ἐκ τὸ δ᾽ ἐπιςημονικόρ. ὅτι δὲ ἕτερα ἀλλήλων ἐστίν, ἐκ τῶν 

τῶν κατὼ μέρος ἀδικημάτων. ἀδικοῦσι γὰρ πάντες ἤτοι ὑποχειμένων ἂν γένοιτο φανερόν. ὥσπερ γὰρ δὴ ἕτερά ἐςσ 

παρακαταθήκην ὠποστεβῆντες ἢ μοιχαύοντες ἢ κλέπτοντες ἀλλήλων χρῶμά τε καὶ χυμὸς καὶ ψόφος καὶ ὀσμή, 
ἡ τι ἄλλο τῶν κατὰ μέρος ἀδοιημαάτων ποῶντες" ὑδεὶς δὲ ἢ ὡσαύτως καὶ τὰς αἰσθήφεις ἑτέρας αὐτῶν ἡ φύσις ἀπέ 
πώποτε αὐτὸς αὑτὸν παρακαταθήχην ὠπεςέρησεν, ἀδ᾽ ἐμοῖς. δωκεν" ψόφον μὲν γὰρ ἀκοῖ, χυμὸν δὲ γεύσει γνωρίζε- 
χευσε τὴν αὐτὰ γυναῖκα, ἀδ᾽ ἔκλεψεν αὐτὸς τὰ αὐτοῦ, μὲν, χρῶμα δὲ ὄψει. ὁμοίως δὲ καὶ τἄλλα τὸν αὐτὸν 
ὥςε εἰ τὸ μὲν ἀδικεῖν ἐν τοῖς τοιότοις ἐςί, τότων δὲ μηδὲν τρόπον δεῖ ὑπολαμβάνειν, ἐπεὶ ἕτερα τὰ ὑποκείμενά ἐς, 
ἐνδέχεται πρὸς αὐτὸν ποιεῖν, ὑκ ἀν ἐνδέχοιτο αὑτὸν ἀδ- ἕτερα καὶ τὰ τῆς ψυχῆς εἶναι μέρη οἷς ταῦτα γνωρίζο- 
κεν. εἰ δὲ μή, οὐ τό γε πολιτοιὸν ἀδίκημα, ἀλλὰ τὸς μεν. ἕτερον δ᾽ ἐατὶ τὸ νοητὸν καὶ τὸ αἰσθητόν, ταῦτα δ 

. οἠκσνομοικόν" ἡ γὰρ ψυχὴ εἰς πλείω. μεμερισμένη ἔχει τι ψυχῇ γνωρίζομεν" ἕτερον ἀρ᾽ ἂν εἴη τὸ μόριον τὸ πηὶ τὼ 
αὐτῆς τὰ μὲν χεῖρον τὸ δὲ βέλτιον, ὥστ᾽ εἴ τι ἐγγίγνεται αἰσθητὴ καὶ τὰ νοητώ, τὸ δὲ βυλευτικὸν καὶ προδιρετσιν 
τῶν ἐν ψοχῇ ἀδίωμα, τῶν μερῶν ἐςὶ πρὸς ἄλληλα. τὸ περὶ τὰ αἰσθητὰ καὶ ἐν κινήσει, καὶ ἁπλῶς ὅσα ἐν γέ 
οἰκονομικὸν γὰρ ὠδίκημα διειλόμεθα τῷ ἐπὶ τὸ χεῖρον καὶ σει τε καὶ φθορᾷ ἐστίν. βυιλευόμιεθα γαρ ὑπὲρ τότων ἃ 
βέλτιον, ὡς γίνεσθαι πρὸς αὑτὸν ἄδικον καὶ δίκαιον. οὐ 30 ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστὶ καὶ πρᾶξαι καὶ μὴ πρᾶξαι προελομώοι, 
τῦτο δ᾽ ἡμεῖς ἐπισκοπύμεθα, ἀλλὰ τὸ πολιτικόν. ὥς᾽ ἐν περὶ ὦ ἐς! βελὴ καὶ προαίρεσις. τῷ πρᾶξαι ἢ μὴ πρᾶξαι" 
τοῖς τοιύτοις ἀδικήμασιν ἐν οἷς ἡμεῖς ζητῶμεν, ὑκ ἐνδέχε- ταῦτα δ᾽ ἐστὶν αἰσθητά καὶ ἐν κινήσει τῷ μεταβάλλεν, 

ται αὐτὸν αὐτὸν ἀδικεῖν. πότερος δὲ πάλιν ἀδικεῖ, καὶ ὥστε τὸ προαιρετικὸν μόριον τῆς ψυχῆς κατὰ τὸν λίγν 
ἐν ποτέρῳ ἐςὶ τὸ ἀδίκημα, ἐν τῷ ἀδίκως ὁτῶν ἔχοντι ἢ τῶν αἰσθητῶν ἐστί. τότων δὴ διωρισμένων, μετὰ ταῦτα 
τῷ κρίνραντι καὶ τῷ ὠπονείμαντι, ὥσπερ ἐν τοῖς ἀγῶσιν; 35 λεκτέον ἂν εἴη, ἐπειδὴ ὑπὲρ ἀληθοῦς ἐστὶν ὁ λέγε καὶ 

καὶ γὰρ ὁ λαβὼν τὸν φοίνικα παρὰ τοῦ ἐφεστῶτος καὶ τἀληθὲς ὡς ἔχει σχοπύμεθα, ἔςι δ᾽ ἐπιφήμιη ὄνησις ᾽ξ: 
ταῦτα κρίναντος οὐκ ἀδικεῖ, κἂν ἀδίκως αὐτῷ ὠποδοθῇ" σοφία, ὑπόληψις, τοὶ τί δὴ ἕκαςον τότων ἐς. ἡ μὴν ἵν 

ἀλλ᾽ ἤδη ὁ κρίνας κακῶς καὶ δός, ὅτος ἀδικεῖ, καὶ ὅτος ἐπιςήμη ἐςὶ περὶ ἐ πξιρεν, καὶ τῦτο μετ᾽ ἀποδείξεως καὶ 

5. ἄλλων 'λ. {[6. ταῦτα] τὰ τοιαῦτα 1,7᾽. 1} 13. αὐτὸν] τὸν αὐτὸν Μ᾽. ἢ 18. ἅπαντες 75, 11 19. παραθήκην Κ. [Γ22. ἑαυτὸ - 

ἑαυτοῦ ΚΆ, ἅ 28. ἰςὶ οαι ΧΆ, ἢ 29. τῷ] τὸ ἈΔΜῸ. ἢ τὸ οἷχ 175. }} 33. πότερον ΚΡ. 

2. μὲν οἵα ΚΆ. ΠΠ 3. δὲ ταὐτῷ δοκῶν Αὐ. ΠΠ 4. ἐπὶ Αϑ. ἢ 6. πράττομεν 'ϑ. ἢ μὲν] μὲν γὰρ Α{7᾿, μέντοι οοτν. ἢ 7. ροβὶ πρήττεν 
Χ! τὸ βέλτιςον. ΠΟ 10. ἐςιν ὑγιινά ἈὉν. ἢ 13. διωρίσθω 215. 4ἀ. ἔχον -- 15. μόριον] ἔχοντος μορία ΑΚ», ἔχον τὸ δ᾽ ἄλογον καὶ τὸ λίην 

ἔχωτος μορίαν Μό, ἢ 15. δ} δ᾽ 215. Π 16. ἔλλογον ἈΞ, ἢν λόγον ΜΗ͂:, ! 130 λόγον τῆς Αϑ. 1} 18. ἀλλήλων ἐξὶ 25, δίῳ 419. χρόματα 
καὶ ΚΑΜΉ, || 20. καὶ] δὲ καὶ 3725. ἢ 23. πὲ δ᾽ ἕτερα ΡΨ. ἢ 26. οι 775. 27. καὶ προαιρετικὸν ὁπ Ατ. ἢ 29. βυλόμεθε 

ΜΉ 1 31, ἰς ἔςι καὶ 445.,} 34. τὸν αἰσθητόν ΚΡ. 11 δὲ 115,.} 36. ταληῖ {5 δ᾽] δ᾽ 5 Α4.}ἘῃΤἶ 37. ἵν οπι 47". 



α- 7. ἀπτς μϑὶ ΜῈ᾿ Θύνη δες «΄. δ). σὸ φίος εσαγιωι ἐδ, φεόνηρ;. 
οι.Ἴ16 -αὉ. νῆς -σοφέσο. ᾿ 

ΗΘΙΚΩΝ 1107. ΜΕΓΑΛΩΝ Α. 

φοόγηδης 

δ τος 
ὶ 

λόγε διατεινόμαενον, ἡ - δὲ φρόνησις περὶ τὰ πρακτά, ἐν οἷς συμφέρει, ἐ ἐχείνως δὲ ὁ συμφέσι. περὶ δὲ τὰ συμ φέρωταί 
᾿ αἴρεις καὶ φυγὶ καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐςὶ πρᾶξαι καὶ μὴ πρᾶν ἐςιν ἡ φρόνησις, καὶ δὲ σοφία ὅ. ἕτερον ἄρα ἡ σοφία καὶ 

ξαι. ἔςι δὴ τῶν ποιμένων καὶ πραττομένων ὁ ταὐτὸ τὸ ἡ Φρόνησις, πότερον δ᾽ ἐςὶν ἡ σοφία ἀρετὴ ἢ ὅ, διὰ τύ- 
ποιπτικὸν καὶ πρακτικόν" τῶν μὲν γὰρ ποιητικῶν ἐστί τι τῶν ὧν δῆλον γένοιτο, ὅτι ἐςὶν ἀρετὴ ἐξ αὐτῆς τὰς φρο- 
παρὰ τὴν ποίησιν ἄλλο τέλος, οἷον παρὰ τὴν οἰκοδομικήν, ς νήσεως. εἰ γὰρ ἡ φρόνησις ἀρετή ἐστιν, ὡς φαμών, τοῦ 
ἐχειδή ἐςτ ποιητροὴ οἰκίας, οἰκία, αὐτῆς τὸ τέλος παρὼ τὸν μορίε τῷ ἑτέρα τῶν λόγον ἐχόντων, ἔς, δὲ χείρων ἡ φρέ- 
ποίησιν. ὁμοίως ἐπὶ τεκτονικῆς καὶ τῶν ἄλλων τῶν ποιητέ- νησις τῆς σοφίας (περὶ χείρω γάρ ἐςτιν" ἡ μὲν γὰρ σοφία 

κῶν. ἐπὶ δὲ τῶν πρακτικῶν ἀκ ἔςιν ἄλλο ὑθὲν τέλος παρ᾿ "ιρὶ τὸ ἀΐδιον καὶ τὸ θεῖον, ὡς φαμέν, ἡ δὲ φρόνησις 
αὐτὴν τὴν πρᾶξιν, οἷον παρὰ τὸ κιθαρίζειν ἐκ ἔςιν ἄλλο χερὶ τὸ συμφέριν ἀνθρώπῳ), εἰ ἦν τὸ χεῖρον ἐρντή ἐςι, τὸ 
τέλος ἐθέν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τῦτο τέλος, ἡ ἐνέργεια καὶ "ἡ πρᾶξις. 10 γε βέλτιον εἰκός ἐς!ν ἀρετὴν εἶναι, ὅξε δῆλον ὅτι ἡ σο- 

«οὶ μιν ὅν τὴν πρᾶξιν καὶ τὰ πρακτὰ ἡ φρόνησις, περὶ φίω ἀρετή Ἰν ἡ δὲ σύνεσις τί ἐςιν ἢ «τρὶ τί; ἔξι δ᾽ ἡ 
δὲ τὴν ποίησιν καὶ τὰ ποιητὼ ἡ τέχνη" ἐν γὼρ τοῖς ποίη- σύνεσις ἐν οἷσπερ καὶ ἡ φρύνησις, περὶ τὰ πρακτά. ὁ γάρ 

τοῖς μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς πρακτοῖς ἐςὶ τὸ τεχνάζειν. ὥςε ἡ συνετός πε λέγεται τῷ δυνατὸς βυλεύεσθαι καὶ ἐν τῷ ὁρ- 
φρένησις ἀν εἴη ἔξις τις προαιρετοιὴ καὶ αρακτικὴ τῶν ϑῶς τι κρῖναι καὶ ἰδεῖν, περὶ μοιρῶν τε καὶ ἐν μικροὶς ἡ 
ἐφ᾽ ἡμῖν ὄντων καὶ πρᾶξαι καὶ μὴ πρᾶξαι, ὅσα εἰς τὸ ἐς κρίσις αὐτοῦ. ἔστιν οὖν ἡ σύνεσις καὶ ὁ συνετὸς μέρος τι 
συμφέρον ἤδη συντείνει. ἔςι δ᾽ ἡ φρόνησις ἀρετή, ὡς δό- φρονήσεως καὶ τῷ φρονίμν, καὶ ἀκ ἄνευ τύτων" ὁ γὰρ ἂν 
ἔπεν ὧν, ἐκ ἐκιςήμη" ἐπαινετοὶ γάρ εἰσιν οἱ φρόνιμοι, ὁ κχχορίσαις τὸν συνετὲν τῷ φρονίμου. ὁμοίως δ᾽ ἂν δόξειεν 
δ᾽ ἔπαινος ἀρετῆς. ἔτι δ᾽ ἐκιςήμης μὲν πάσης ὠρετή ἐςι, ἔχειν καὶ τὰ ἐπὶ τῆς δεινότητος" ἡ γὰρ δεινότης καὶ ὁ 
φρινήσεως δὲ ἀρετὴ ὑκ ἔς», ἀλλ᾽ ὡς ἔοικεν, αὐτό τί ἐςιν δεινὸς οὐκ ἔστι μὲν οὔτε φρόνησις ὅτε φρόνιμος, ὁ μώτοι 

᾿ ὠρετή, ὁ «δὲ νὲς ἐςὶ περὶ τὰς ἀρχὰς τῶν νοητῶν καὶ τῶν 29 φρόνιμος δεινός, διὸ καὶ συνεργεῖ πως τῇ φρονήσει ἡ δὲι- 
ὄντων' ἡ μὲν γὰρ ἐπιστήμη τῶν μετ᾽ ἀποδείξεως ὄντων νότης. ἀλλὰ δεινὸς μὲν καὶ ὁ φαῦλος λέγεται, οἷον ΜΜέν- 
ἐςξίν, αἱ δ᾽ ἀρχαὶ ἀναπόδεικτοι, ὥς᾽ ἐκ ὧν εἴη περὶ τὰς τὼρ δεινὸς μὲν ἐδόκει εἶναι, ἀλλ᾽ ὁ Φρύνιμιος ἦν. τὸ γάρ 

ἀρχὰς ἡ ἐπιςήμη, ἀλλ᾽ ὁ νᾶς. ἡ δὲ σοφία ἐςὶν ἐξ ἐπι- Φρονίμιν͵ καὶ τῆς φρονήσεώς ἐςι τὸ τῶν βυπίξων ἐφίεσθαι 

φήμης καὶ νῇ συγκειμένη. ἔξι γὰρ ἡ σοφία καὶ περὶ τὰς καὶ τούτων πρὸ ροαιρετοὸν ἃ ναι καὶ πραντρν. ἃ ἀεί, τῆς δὲ 
ἐρχὰς καὶ τὼ ἐκ τῶν ἀρχῶν ἤδη δεικνύμενα, περὶ ὰ ἡ 55 δεινότητος καὶ τὸ δεινοῦ σκέψασθαι ἐκ τίνων ἂν ἕκαστον 

ἐτιςήμη" ἢ! μὲν ἵν περὶ τὰς ἀρχάς, τῷ νῷ αὐτὴ μετέχει, γένοιτο τῶν πρακτῶν, καὶ τὸ ταῦτα πορίσαι. δόξειν ὧν 
ἢ δὶ περὶ τὰ μετὼ τὰς ἀρχὰς μετ᾽ ἀποδείξεως ὄντα, τῆς Ἔν εἶναι ὁ δεινὸς ἐν τοῖς τοιότοις τε καὶ περὶ ταῦτα. ἀπο- 

ἐπιςήμης μιετέχει. ὥςε δῆλον ὅτι ἡ σοφία ἐςὶν ἔκ τε νὰ ρήσειε δ᾽ ἄν τις καὶ θαυμάσειε, διὰ τί ὑπὲρ ἠβῶν λέγον- 
[ καὶ ἐχιςήμης συγκειμένη, ὥς᾽ εἴη ὧν περὶ ταῦτα περὶ ἃ τες καὶ πολιτικῆς τινὸς πραγματείας ὑπὲρ σοφίας λέγο- 
Ι καὶ ὁ νᾷς καὶ ἡ ἐκιστήμη. ἡ δὲ ὑπέληψίς ἐστιν, ἢ ὑπὲρ 39 μεν. ὅτι ἴσως γε πρῶτον μὲν ὁδ᾽ ἀλλστρία δάξειεν ἂν “εἶναι 
ἰ ὡπαντων ἐπαμφοτερίζομεν πρὸς τὸ καὶ εἶναι ταῦτω ὕτω ἡ σκέψις ἡ ὑπὲρ αὐτῆς, εἴπερ ἐξὶν ἀρετή, ὡς φαμέν. ἔτι 

καὶ μὴ εἶναι. πότερον δ᾽ ἐστὶν ἡ φρόνησις καὶ ἡ σοφίᾳ δ᾽ ἴσως ἐςὶ φιλοσόφε καὶ περὶ τότων παρεπισκοπεῖν ὅσα 
ταὐτὸν ἢ ὅς ἡ μὲν γὰρ σοφία ἐςὶ κερὶ τὰ μετ᾽ ὠποδεί- ἐν τῷ αὐτῷ τυγχάνουσιν ὄντα. καὶ ἀναγκαὼν δέ, ἐπεὶ 
ξεως καὶ ἀεὶ ὡσαύτως ὄντα, ἡ δὲ φρόνησις ὁ περὶ ταῦτα περὶ τῶν ἐν ψυχῇ λέγομεν, περὶ ἁπάντων λέγειν" ἔς δὲ 
ἀλλὰ περὶ τὼ ἐν μεταβολῇ ὄντα. λέγω δὲ οἷον εὐθὺ μὲν 35 καὶ ἡ σοφία ἐν ψυχῇ, ὥστε οὐκ ἀλλοτρίως ὑπὲρ ψυχῆς 
ἢ καμπύλον καὶ κοῖλον καὶ τὼ τοιαῦτα ἀεί ἐς! τοιαῦτα, ποιόμεθα τὸς λόγος. ὥσπερ δ᾽ ἔχει ἡ δεινότης πρὸς φρό- 
τὰ δὲ συμφέροντα ὑκέτι ὕτως ἔχουσι τὸ μὴ εἰς ἄλληλα 
μεταβάλλειν, ὠλλὼ μεταβάλλεσι, καὶ νῦν μὲν συμφέρει 
τοῦτο, αὔριον δ᾽ ἵ, καὶ τῷ μώ,, τῷ δ᾽ ἕ, καὶ ὅτω μὲν 

γησιν, ὕτως δόξειεν ἂν ἔχειν ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ὡπασῶν. λέγω 
δὰ οἷον εἰσὶν ἀρεταὶ καὶ Φφύτα ἐν ἑκάςοις ἐγγνόμεναι, οἷον 
ὁρμαί τινες ἐν ἑκάςῳ ἄνευ λόγε πρὸς τὰ ἀνδρεῖα καὶ τὰ 

1. πρακτικί 72. καὶ 3, τὸ οἱ ἃ. τι ὁπι 2225. 6. αἰτίας 275. ἢ 11. ὅν οτὰ 215, 11 πρακτικὰ 37’. ἢ} 12. ποιητικοῖς Ἀ, ἡ 18. ἐν 
τοῖς οἷὰ ὁ. 115. καὶ μὴ πρᾶξαι ὅσα παὰ 445, ἢ 23. ὃ εἰ 28. τε οαὴ Αό. || 36. ἀὰ ἐς} ἐςιν ἀὴὲ οοττ 276, ἐςιν ἢ ῥγ, ἐςι ΧΑ, ἢ 

37, τῶ μὴ εἰς ἄλλο τι μεταβάλλειν 47". 1 39. καὶ τῷ μέν, τῷ δ᾽ Κὶ οπλ 12. 
1. ἱκαίνως δὲ ὁ συμφέρει οἵὰ ΑὉ. [|| ἀ. δῆλον ἄν ΑΔ. ᾿ 5. ἡ οαι 275. ᾿] 7. χεῖρόν ἐςιν 475, ΟΥἶδ8ὸ γάρ. ΠΠ γὰρ οι Αὐ. ἃ 12. 

πραχτικά 215. ἢ 26. πρακτικῶν ΧΑ417.. ἃ 27. ἵν οτὰ .275.. }} 30. γε οἵὰ 1Ζ5. ἢ 31. ἡ ροκὶ σχέψις οὐχ Α9. 
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δίκαια καὶ καθ' ἑκάςην πρὸς τὰ τοιαῦτα. ἔςι δὲ δὴ καὶ καὶ ὑπηρέτης τότε. ποιητικὸς ἄρα τινὸς καὶ ὁ ἀρχιτέκτων 
ἔθει καὶ “προαιρέσει. αἱ δὲ δὴ μετὰ λόγου οὖσαι τελέως ἔςαι, καὶ τῷ αὐτῷ τότε ποιητικὸς καὶ ὑπηρετικός. εἰ τοίνυν 
ἀρεταί εἰσιν ἐπαινεταὶ ἐπιγινόμεναι. ἔστιν οὖν ἡ φυσικὴ ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει, ὅπερ εἰκὸς καὶ εὔλογον͵ 
ἀρετὴ αὕτη καὶ ἄνευ λόγι χωριζομένη μὲν τ λόγε μικρὰ καὶ ἡ φρόνησις ἂν εἴη πρακτική. αἱ γὼρ ὠρεταὶ πᾶσαι 
καὶ ὠπολειπομένη τῷ ἐπαινεῖσθαι, πρὸς δὲ τὸν λόγον καὶ 5 πρακτικαΐ εἶσιν, ἡ δὲ φρόνησις ὥσπερ ἀρχιτέμιτων τις 
τὴν προαίρεσιν προςιθεμένη. τελείαν ποιεῖ τὴν ἀρετήν. διὸ αὐτῶν ἐςΐν" ὕπως γὰρ αὕτη προς ἀξει, ὅτως αἱ ἀρεταὶ καὶ 
καὶ συνεργεῖ τῷ λόγῳ καὶ ὑκ ἔςιν ἄνευ τῷ λόγυ ἡ φυ- οἱ κατ᾽ αὐτὼς πράττουσιν" ἐκεὶ οὖν αἱ ἀρεταὶ πρακτοιαί, 
συκὴ ὁρμὴ πρὸς ἀρετήν. ἀδ᾽ αὖ ὁ λόγος καὶ ἡ προαίρεσις καὶ ἡ φρόνησις πρακτικὴ ὧν εἴη. πότερον δὲ αὕτη πάντων 
ὦ πάνυ τελεῶται τῷ εἶναι ὠρετὴ ἄνευ τῆς φυσικῆς ὁρμῆς. ἄρχει τῶν ἐν τῇ ψυχῇ, ὥσπερ δοκεῖ καὶ ὠπορεῖται, ἢ ἧ; 
διὸ ἐκ ὀρθῶς Σωκράτης ἔλεγε, φάσκων εἶναι τὴν ὠρετὴν το τῶν γὰρ βελτιόνων οὐκ ἂν δόξειεν, οἷον τὴς σοφίας οὐκ 

λόγον" οὐδὲν γὰρ ὄφελος εἶναι πράττειν τὰ ἀνδρεῖα καὶ 
τὰ δίκαια, μὴ εἰδότα καὶ προαιρούμενον τῷ λόγῳ. διὸ 
τὴν ἀρετὴν ἴφη λόγον εἶναι, ὑκ ὀρθῶς, ἀλλ᾽ οἱ νῦν ὃν βύιον" 
τὸ γὰρ κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον αἰὐρίθα τὰ Σ καλά,’ τοῦτό 

ἄρχαι. ἀλλα, φησίν, αὕτη ἐπιμελεῖται πάντων, καὶ κυρία 
ἐςὶ προςάττεσα. ἀλλ᾽ ἴσως ἔχει ὥσπερ ἐν οἰκίᾳ ὁ ἐπί» 
πος. οὗτος γὰρ πάντων κύριος καὶ πάντα διοικεῖ" ἀλλ᾽ 
ὅχω ὅτος ἄρχει πάντων, ἀλλὰ παρασκευάζει τῷ δεσπότῃ 

φασιν εἶναι ἀρετήν, ὀρθῶς μὲν ὑδ᾽ ὕτως. πράξαι μὲν γὼρ 15 σχολήν, ὅπως ἂν ἐκεῖνος μὴ κωλυόμενος ὑπὸ τῶν ἀνα)- 
ἄν τις τὰ δίκαια προαιρέσει μὲν ὑδεμιᾷ, ἀδὲ γνώσει τῶν 
καλῶν, ἀλλ᾽ ὁρμῇ τινὶ ἀλόγῳ, ὀρθῶς δὲ ταῦτα καὶ κατὰ 
τὸν ὀρθὸν λόγον. λέγω δέ, ὡς ἂν ὁ λόγος ὁ ὀρθὸς κελεύ- 
σειν, ὅτως ἔπραξεν. ἀλλ᾽ ὅμως ἡὶ τοιαύτη πρᾶξις ὑκ ἔχαι 

καίων ἐκκλείηται τῷ τῶν καλῶν τι καὶ προσηκόντων πράτ- 
τειν. οὕτω καὶ ὁμοίως τότῳ ἡ φρόνησις ὥσπερ ἐπίτροτος 
τίς ἰςι τῆς σοφίας, καὶ παρασκευαζει ταύτῃ σιχρλὴν καὶ 
τὸ ποιεῖν τὸ αὑτῆς ἔργον, κατέχεσα τὼ πάθη καὶ ταῦτα 

τὸ ἐπαινετόν" ἀλλὰ βέλτιον, ὡς ἡμεῖς  ἀφορίζομεν, τὸ 22 σωφρονίζουσα. 
μετὰ λόγε εἶναι τὴν ὁρμὴν. πρὸς τὸ καλόν" τὸ γὰρ τοῖῶ- 

ὶ δ᾽ ἐςὶν τον καὶ ἀρετὴ καὶ ἐπαινετόν. “πότερον ἐςὶν ἡ φρόνησις Β. ἀρετὴ ἢ ὕ, ὠπορήσειεν ὧν τις. ὦ μὴν ἀλλ᾽ ἐντεῦθεν ἀν γέ- 
νοιτο δῆλον ὅτι ἀρετή, εἴπερ γὼρ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀν- Μετὰ δὲ ταῦτα ὑπὲρ ἐπιεικείας δέοι ἂν τὴν ἐπίσκεψσ 

δρία καὶ αἱ ἄλλαι ἀρεταί, διότι τῶν καλῶν πρακτικαΐ, 25 ποιήσασθαι, τί τ᾽ ἐστὶ καὶ ἐν τίσι καὶ περὶ ποῖα. ἔς! δ᾽ 
ἐπαινεταί εἶσι, δῆλον ὡς καὶ ἡ φρόνησις τῶν ἐπαινετῶν ἄν ἐπιείκεια καὶ ὁ ἐπιεικὴς ὁ ἐλαττωτικὸς τῶν δικαίων τὸν 
τις εἴη καὶ τῶν ἐν ἀρετῆς τάξει ὄντων" ἐφ᾽ ἃ γὰρ ἡ ἀν- κατὰ νόμον. ἃ γὼρ ὁ νομοθέτης ἐξαδυνατεῖ καθ᾽ ἕκαστα 
δρία ὁρμᾷ πράττειν, ἐπὶ ταῦτα καὶ ἡ φρόνησις. τὸ γὰρ ἀκριβῶς διορίζειν, ἀλλὰ καθόλν λέγει, ὁ ἐν τότοις παρα» 
ὅλον ὡς ἂν αὕτη προςάττῃ, οὕτω καὶ ἡ ἀνδρία πράττει χωρῶν, καὶ ταῦθ᾽ αἰρόμενος ἃ ὁ νομοθέτης ἐβέλετο μὲ 
ὥστε εἰ αὐτὴ ἐπαινετὴ τῷ ποιεῖν ἃ ὧν ἡ φρόνησις προ- ϑοτῷ καθ᾽ ἕκαςα διορίσαι, ἐκ ἠδυνήθη δέ, ὁ τοιῶτος ἐπιεικής. 
στάττῃ, ἥ γε φρόνησις τελείως ἂν εἴη καὶ ἐπαινετὴ καὶ ὑκ ἔςι δὲ ἐλαττωτικὸς τῶν δικαίων ἁπλῶς" τῶν μὲν Ἰὼ 
ἀρετή. πότερον δ᾽ ἐςὶν ἡ φρόνησις πρακτικὴ ἢ ὕ, ἴδοι ὧν Φύσει καὶ ὡς ὠληθῶς ὄντων δικαίων ἐκ ἐλαττῦται, ἀλλὰ 
τις ἐντεῦθεν ἐπὶ τὰς ἐπιστήμας ἐπιβλέψας, οἷον ἐπὶ τὴν τῶν κατὰ νόμον, ἃ ὁ νομοθέτης ἐξαδυνατῶν ἀπέλιπεν. 
οἰκοδυμικήν. ἔστι γάρ, ὡς φαμώ, ἐν οἰκοδομικῇ ὁ μὲν δὲ εὐγνωμοσύνη καὶ ὁ εὐγνώμων ἐξὶ περὶ ταὐτὸ 
ἀρχιτέκτων τις καλύμενος, ὁ δὲ ὑπηρετῶν τότῳ οἰκοδόμος" ὃς περὶ ἃ ἃ καὶ ἡ ἐπιείκεια, περὶ τὼ δίκαια τὰ 
οὗτος δ᾽ ἐςὶ ποιητικὸς οἰκίας. ἔστι δὲ καὶ ὁ ἀρχιτέκτων, ὑπὸ τῷ νομοθέτου τῷ μὴ ἀκριβῶς διωρίσθαι, κρποιὸς ὧ 
καθὸ οὗτος ἐποίει οἰκίαν, ποιητικὸς οἰκίας. ὁμοίως δὲ ἐπὶ τῶν ἐλλελειμμένων ὑπὸ τῷ νομοθέτε, καὶ γινώσκων ὅτι ὑτὶ 

τῶν ἄλλων τῶν ποιητικῶν ἔχει, ἐν αἷς ἐστὶν ἀρχιτέκτων μὲν τῷ νομοθέτα ἐλλέλειπται, ἔςι μέντοι δίκαια. ὁ τοῦτος 
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εὐγνώμων. ἔςι μὲν ὧν ἐκ ἄνευ ἐπιεικείας ἡ εὐγνωμοσύνη" ἰατρικὴ ἐπις μη. ὡς δ᾽ αὕτως ὁ ἄδικος ὅτι μὲν ἦν ἁπλῶς 

τὸ μὲν γὰρ κρῖναι τῷ εὐγνώμονος, τὸ δὲ δὴ πράττειν κατὰ καὶ ἡ τυραννὶς ὠγαθὸν καὶ ἡ ἀρχὴ καὶ καὶ ἐζυσία, οἶδεν" 
Δὸν κρίδ ἡ τῶν ἐξικοῦνα ἀλλ᾽ εἰ αὑτῷ ἀγαθὸν ἢ μή, ἢ πότε, ἢ πῶς διακειμένῳ, 

ὃ δέ γε εὐβουλία ἐςὶ μὲν περὶ ταὐτὰ τῇ φρονήσει ὑκέτι οἶδεν. τῦτο δ᾽ ἐςὶ μάλιςα τῆς φρονήσεως, ὥςε τῷ 

(περὶ γὰρ τὰ πρακτά ἐςι τὰ σερὶ αἵρεσιν καὶ φυγὴν ὄντα), 5 ἀδίκῳ ὁ παρακολυθεῖ ἡ φρόνησις. αἱρεῖται γὰρ τὠγαθά, 
ἔξι δὲ ἀκ ἄνευ φρονήσεως" ἡ μὲν γὰρ φρόνησις πρακτικὴ ὑπὲρ ὧν ἀδικεῖ, τὰ ἁπλῶς ὠγαθά, ἃ τὰ αὑτῷ ἀγαθά. ὁ 

τότων ἐςίν, ἡ δ᾽ εὐβυλία ἔξις ἢ διάθεσις ἤ τι τοῦτον ἡ γὰρ πλῦτος καὶ ἡ ἀρχὴ ἁπλῶς μὲν ὠγαθόν, αὐτῷ μώτοι 

ἐπιτευκτικὴ τῶν ἐν τοῖς πρακτικοῖς βελτίςων καὶ συμῴφο- ἴσως ἐκ ἀγαθόν" εὐπορήσας γὰρ καὶ ἄρξας πολλὰ κακὰ 
ρωτάτων. διὸ ἀδὲ τὰ τοιαῦτα εὐβυλίας ἄν δόξειε τὰ ἀπὸ αὐτὸς ἑαυτῷ ποιήσει καὶ τοῖς φίλοις" οὐ γὼρ δυνήσεται 
ταὐτομάτε συμβαίνοντα κατὰ τρόπον" οἷς γὰρ μή ἐςιν ὁ το ἀρχῇ ὀρθῶς χρήσασθαι. ἔχει δὲ καὶ τοῦτο ἀπορίαν καὶ 
λόγος ὁ σκοπῶν τὸ βέλτιςον, ὑκέτι ἂν εἴποις, ᾧ συνέβη τι σκέψιν, πότερόν ἐςι πρὸς τὸν φαῦλον ὠδὶκία ἢ ἵ, εἰ γὰρ 
κατὰ τρόπον, τῦτον εὔβελον, ἀλλ᾽ εὐτυχῆ" τὰ γὰρ ἄνευ ἡ μὲν ἀδικία ἐςὶν ἐν βλάβῃ, ἡ δὲ βλάβη ἐν ςερήσει τῶν 

τὸ λόγα τῷ κρίνοντος γινόμενα κατορθώματα εὐτυχήματά ἀγαθῶν, ἐκ ὧν δόξειε βλάπτειν" τὰ γὰρ ὠγαθὰ ἃ αὐτῷ 
ἐξιν. πότερον δὲ τῷ δικαίᾳ ἐςὶ τὸ τῇ ἐντεύξει τὸ ἴσον ἑκώςῳ οἴεται εἶναι ἀγαθά, ἐκ ἀγαθά εἰσιν" ἡ γὰρ ἀρχὴ καὶ ὁ 
ἀποδιδόναι (λέγω δὲ οἷον, ὁποῖος ἂν ἢ ἕκαστος, τοιοῦτον 15 πλοῦτος τὸν φαῦλον οὐ δυνώμενον αὐτοῖς χρῆσθαι ὀρθῶς 
γωνόμενον ἐντυγχάνειν), ἢ ὅ; τῦτο μὲν γὼρ καὶ κόλακος βλάψει" εἰ ὃν αὐτὸν βλώψει παραγενόμενα, ὁ τότων ςε- 
καὶ ἀρέσνκς δόξειεν ἀν εἶναι" ἀλλὰ τὸ κατ᾿ ἀξίαν ἑκάςῳ ρίσκων ἐκ ἀν δόξειεν ἀδικεῖν. ὁ δὴ τοίῶτος λόγος δόξειεν 
ὠποδιδόνα ε τὴν ἔντευξιν, τοῦτο καὶ δικαίς καὶ σπουδαίου ἂν εἶναι παράδοξος τοῖς πολλοῖς" πάντες γὰρ οἴονται καὶ. 

ὡπλῶς ὧν δόξειεν εἶναι. ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις καὶ τοῦτο. ἀρχῇ καὶ δυνάμει καὶ πλέτῳ δυνατοὶ εἶναι χρῆσθαι, ἐκ 
εἴπερ ἐστὶ τὸ ἀδικεῖν τὸ βλάπτειν ἑκόντα καὶ εἰδότα καὶ 20 ὀρθῶς ὑπολαμβάνοντες, δῆλον δὲ τῆτο καὶ ἐκ τῇ νομοθέτε" 
ἂν καὶ ὡς καὶ ὃ ὦνεκα, ἔςι δ᾽ ἡ βλάβη καὶ ἡ ἀδικία ἐν ὁ γὼρ νομοθέτης ὁ πᾶσιν ἐπιτρέπει τὸ ἄρχειν, ἀλλ᾽ ὥρι- 
ἀγαθοῖς »εαὶ περὶ ἀγαθαί, ὁ ἀδικῶν ἄρα καὶ ὁ ἄδικος σται καὶ ἡ ἡλικία καὶ ἡ εὐπορία ἣν δεῖ ὑπάρχειν τῷ 
εἰδεί,, ὧν ὁποῖα ὠγαθὰ καὶ ὁποῖα κακώ" τὸ δέ γε ὑπὲρ μέλλοντι ἄρχειν, ὡς ὁ δυνατὸν ὃν παντὶ ἄρχειν ὑπάρξαι. 
τῶν τοιύτων εἰδέναι ἐςὶν ἴδιον τῇ φρονίμε καὶ τῆς φρονή- εἰ δή τις ἀγανακτοίη ὅτι ἐκ ἄρχει ἢ ὑδεὶς αὐτὸν ἐᾷ κυ- 
σεως" ἄτοπον δὴ συμβαίνει τὸ τῷ ἀδίκῳ συμπαρακολε- 25 βερνᾶν, “ὦ γὼρ ἔχεις" εἴποι ἄν τις “ἀδὲν τοῖδτον ἐν τῇ ψυχῇ 
θεῖν τὸ μέγιστον ἀγαθὸν τὴν φρόνησιν. ἢ οὐκ ἀν δύζειε ᾧ δυνήσῃ καὶ ἄρχειν καὶ κυβερνᾶν" ἢ ἐπὶ μὲν τὸ σώμα- 
ταρακολυθεῖν τῷ ἀδίκῳ ἡ φρόνησις; ὁ γὰρ σκοπεῖ ὁ ἀδι- τὸς ὁρῶμεν ἃ δυναμένες ὑγιαίνειν τοὺς τὰ ἁπλῶς ἀγαθὰ 
κος ὑδὲ δύναται κρίνειν τὸ ὡπλῶς ἀγαθὸν καὶ τὸ αὐτῷ προσφερομένες, ἀλλ᾽ εἰ μέλλει τις ὑγιαίνειν τὸ σῶμα τὸ 
ἀγαθόν, ἀλλὼ διαμαρτάνει, τῆς δὲ φρονήσεως τοῦτό ἐστι, φαῦλον, ὕδωρ αὐτῷ πρότερον καὶ ὀλίγα σιτία προσενε- 
τὸ ὀρθῶς δύνασθαι ταῦτα θεωρεῖν, ὁμοίως ὥσπερ ἐπὶ τῶν 30 κτέον' τῷ δὲ τὴν ψυχὴν φαύλην ἔχοντι πρὸς τὸ μηθὲν 
κατ᾽ ἰατρικὴν τὸ μὲν ὡπλῶς ὑγιεινὸν καὶ τὸ ὑγιείας ποιη- κακὸν ἐργάζεσθαι ἐκ. ἀφεκτέον καὶ πλόέτε καὶ ἀρχῆς καὶ 
τικὸν οἴδαμεν ἅπαντες, ὅτι ἐλλέβορος καὶ τὸ ἐλατήριν δυνάμεως καὶ ἁπλῶς τῶν τοιότων, ὅσῳ εὐκινητότερον καὶ 
καὶ αἱ τομαὶ καὶ αἱ καύσεις ὑγιεινά εἰσι καὶ ὑγιείας εὐμεταβολώτερον ψυχὴ σώματος; ὥσπερ γὼρ ὁ φαῦλος 
ποιητικά, ἀλλ᾽ ὅμως ἀκ ἔχομεν τὴν ἰατρικὴν ἐπιςήμην᾽ ὁ τὸ σῶμα οὕτως ἣν ἐπιτήδειος διαιτᾶσθαι, καὶ ὁ φαῦλος 

γὰρ ἔτι οἴδαμεν τὸ καθ᾿ ἕκαςον ἀγαθόν, ὥσπερ ὁ ἰατρὸς 35 τὴν ψυχὴν οὕτως ἐπιτήδειος διάγειν, μηθὲν τῶν τοιότων 
οἷδε τίνι ἐςὶ τῶτ᾽ ἀγαθὸν καὶ πότε καὶ πῶς διακειμέῳ ἔχων. ἔχει δὲ καὶ τὸ τοίῶτον ἀπορίαν, οἷον ἐπειδὰν μὴ ἢ 
ἐν τότῳ γὰρ ἤδη ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη, τὰ μὲν ἦν ἁπλῶς ἅμα πρᾶξαι τἀνδρεῖα καὶ τὰ δίκαια, πότερ᾽ ὧν τις πρώ- 
ὑγιεινὰ εἰδότες ὅμως ἐκ ἔχομεν ὑδὲ παρακολεθεῖ ἡμῖν ἡ ἔἄειν; ἐν μὲν δὴ ταῖς φυσικαῖς ἀρεταῖς ἔφαμεν τὴν ὁρμὴν 
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μόνον δεῖν τὴν πρὸς τὸ καλὸν ὑπάρχειν ἄνευ λόγε" ᾧ δ᾽ 
ἐςὶν αἵρεσις, ἐν τῷ λόγῳ καὶ τῷ λόγον ἔχοντί ἐςιν. ὥςε 
τὸ ἅμα ἑλέσθαι παρέςαι, καὶ ἡ τελεία ὠρετὴ ὑπάρξει, ἣν 

ἔφαμεν μετὰ φρονήσεως εἶναι. οὐκ ἄνευ δὲ τὴς φυσικῆς 
ὁρμῆς τῆς ἐπὶ τὸ καλόν, οὐδ᾽ ἐναντιώσεται ἀρετὴ ὠρετῇ" 5 
χέφυκε γὰρ ὑπείκειν τῷ λόγῳ, ἢ ὡς οὗτος προστάττει, 
ὥς ἐφ᾽ ὃ ἀν ὅτος ἄγῃ, ἐπὶ τῦτο ἀποκλίνει " τὸ γὰρ βέλ- 
τιον ὕτός ἐςιν ὁ αἰρόμενος, ὅτε γὰρ ἄνευ τὴς φρονήσεως ἀκρασίας καὶ θηριότητος λεκτέον ὧν εἴη. ἔς τ δὲ ἡ θηριότηιῇ 
αἱ ἄλλαι ἀρεταὶ γίνονται, ὅθ᾽ ἡ φρόνησις τελεία ἄνευ τῶν ὑπερβαλλυσά τις κακία" ὅταν γάρ τινα παντελῶς ἴδωμο 
ἄλλων ὠρετῶν, ἀλλὰ συνεργῦσί πως μετ᾽ ἀλλήλων ἐπα- τ0ὺ φαῦλον, ἀδ᾽ ἄνθρωπόν φαμεν εἶναι ὠλλὰ θηρίον, ὡς ἴσώ 
κολυθῦσαι τῇ φρονήσει. ὑχ ἧττον δὲ καὶ τὼ τοιαῦτα ἀπο- τινα κακίαν θηριότητα, ἡ δὲ ἀντικειμένη ἀρετὴ ταύτῃ ἐξὺ 
ρήσεται, πότερόν ποτε καὶ ἐπὶ τῶν ὠρετῶν ὕτως ἔχει ὥσ- ἀνώνυμος, ἔςι δ᾽ ἡ τοιαύτη ὑπὲρ ἄνθρωπον σα, οἷον ἡρωῦαί 
περ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν τῶν τ᾽ ἐκτὸς καὶ τῶν περὶ τις καὶ ϑεία. ὠνώνυμος δ᾽ ἐςὶν αὕτη ἡ ὠρετή, ὅτι ἐκ ἔς! θὲ 

σῶμα. ταῦτα γὰρ εἰς ὑπερβολὴν γινόμενα χείρες ποιεῖς ὠρετή" ὁ γὼρ θεὸς βελτίων τῆς ἀρετῆς καὶ ὁ κατ᾽ ἀρετήν ἐξὶ 
οἷον πλῆτος πολὺς γενόμενος ὑπερόπτας καὶ ἀηδεῖς ἐποίη- 15 σπυδαῖος᾽" ὕτω μὲν γὰρ βέλτιον ἔςαι ἡ ἀρετὴ τῷ θεν. δ 
σεν" ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν, ἀρχῆς τιμῆς ἀνώνυμος ἡὶ ἀρετὴ ἡ τῇ κακίᾳ τῇ θηριότητι ἀντικειμόη. θέαι 
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πὺς γίεεσθαι. οὐ γὰρ ὁμοία ἡ ἀρετὴ αὔτη ἐὶ ταῖς ἀλ- 
λαις᾽ ἐν μὲν γὰρ ταῖς ἄλλαις ἐπὶ ταὐτὰ καὶ ὁ λόγι 
καὶ τὼ πάθη ὁρμῶσι, καὶ ὑκ ἐναντιᾶνται ἀλλήλοις, ἐτὶ ἃ 
ταύτης ἐναντῶνται ἀλλήλοις ὅ τε λόγος καὶ τὰ πάθη. ἴςι 
δὲ τρία τὼ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμενα, καθ᾽ ἃ φαῦλοι λεγόμεθα, 

κακία ἀκρασία θηριότης. ὑπὲρ μὲν ἦν κακίας καὶ ὠρετῆς, τί 
ἐςι καὶ ἐν τίσιν, εἴρηται ἡμῖν ἐν τοῖς ἐπάνω" νῦν δὶ ὑτὶρ 

τιμὴ γίνεται, ἡ δὲ τιμὴ μεγάλη γινομένη χείρους ποιεῖ, 20 'γπὲρ δὲ ἀκρασίας καὶ ἐγκρατείας πρῶτον ὧν δέοι εἰπε δ 

ὡς ὠληθές; τῆς γὰρ ἀρετῆς εἰ καὶ ἄλλα πολλά ἐςιν ἔργα, ἐνδεχόμενον ἴδωμεν: ῥᾷον γὰρ οὕτως ἰδεῖν τἀληθὲς ἔσται. 

ἢ ἀρχῆς μεγάλης μὴ χρήσεται ὀρθῶς τούτοις, οὐκέτι ἂν εἰσιν, αἱρεῖσθαι ὅμως, ὠγόμενος ὑπὸ τοῦ πάθους. διὰ δὲ 

λον ἀρετὴ μᾶλλόν ἐςι μεσότης, ὥς᾽ ὑχ ὅτι χείρω ποιήσει ὅτι φαῦλα ὅμως ταῦτα προΐττωσιν. ἐπεὶ δ᾽ ἵν ἔςιν ἀκρά- 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἀναγκαῖόν ἐςξιν ἑτέραν ἀρχὴν ποιη- νος" ἐπιςήμη γὰρ πάντων τῶν ἐν ἡμῖν μονιμώτατόν ἔστι 

κάλλες μεγέθες. πότερον οὖν καὶ ἐπ’ ἀρετῆς οὕτως ἔχει, δὲ τῇ τοιαύτῃ ἀντικεῖσθαι καὶ θεία, καὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον" ὧσ- 
ὥςε ἐάν τινι δικαιοσύνη ἢ ἀνδρία εἰς ὑπερβολὴν παραγέ- περ γὰρ καὶ ἡ κακία ἡ θηριότης ὑπὲρ ἄνθρωπόν ἐςιν, ὕτω 

, ΓΙ Ὁ ἊΓ , ᾿ ἀνἶδ αν Η -“" ες. ᾽ νι ες »ὔ νηταῖ, χείρων ἔςαι, ἢ οὖ; φησίν. ἀλλ᾽ ἀπὸ μὲν ἀρετῆς καὶ ἡ ὠρετὴ ἡ ἀντικειμένη. 

ὥςε δῆλον ὅτι, φησίν, ὠρετὴ εἰς ἐπίδοσιν βαδίζυσα με- τὼ ἀπορόμενα καὶ τὸς ἐνανταμένες λόγες τοῖς φασιμέ: 
γέθες χείρους ποιήσει. τῆς δὲ τιμῆς ἡ ἀρετὴ αἰτία, ὥστε νοις, ὅπως ἐκ τῶν ἀπορουμένων λόγων συνεπισκεψάμφοι, 

καὶ, ἡ ἀρετὴ ποιοίη ἂν χείρους μείζων γινομένη. ἢ τοῦτο καὶ ταῦτα ἐξετάσαντες, τὴν ἀλήθειαν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς τὸ 

ὥσπερ καὶ ἔςι, καὶ τῦτο ἐν τοῖς μάλιςα, τὸ τοῖς ἀγαθοῖς 25 Σωκράτης μὲν ἕν ὁ πρεσβύτης ἀνήρει ὅλως καὶ οὐκ ἔφ 

τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις δύνασθαι ὀρθῶς παραγενομένοις ἀκρασίαν εἶναι, λέγων ὅτι ὀθεὶς εἰδὼς τὰ κακὰ ὅτι κακά 
χρῆσθαι. εἰ δὴ ὁ σπυδαῖος παραγενομένης αὐτῷ ἢ τιμῆς ἡ εἰσιν ἕλοιτ᾽ ἄν" ὁ δὲ ἀκρατὴς δοκεῖ, εἰδιὸς ὅτι φαῦλώ 

εἴη σπυδαῖος. ὅτε δὴ τιμὴ ὅτε ἀρχὴ ποιήσει τὸν σπυδαῖον τὸν τοιοῦτον λόγον οὐκ ᾧετ᾽ εἶναι ἀκρασίαν, ἀ δὲὴ ὀρθῶς, 

χείρω, ὥσπερ ἀδ᾽ ἡ ἀρετή. τὸ δ᾽ ὅλον ἐπειδήπερ ἡμῖν ἐν30 ἄτοπον γὰρ τῷ λόγῳ τότῳ πεισθέντας ἀναιρεῖν τὸ πιθανῶς 
ἐρχῷ διώ, μ2 ᾽ν. Ἐκ ) , ᾿ ὡς ΄, 3 Α, 3: καὶ Υ ἡ αὐτοὶ εἰδὲ ἀρχῇ διώριςαι ὅτι εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ μεσότητες, καὶ ἢ μᾶλ- γινόμενον" ἀκρατεῖς γάρ εἰσιν ἄνθρωποι, καὶ αὐτοὶ εἰδῦτα 

εἰς μέγεθος ἡ ἀρετὴ ὥσα, ἀλλὰ βελτίω" ἡ γὰρ μεσότης σία, πότερον ὁ ἀκρατὴς ἐπισήμην τινὰ ἔχει, ἢ ἢ θεωρεῖ καὶ 

ἐνδείας καὶ ὑπερβολῆς τῆς τῶν παθῶν ἣν μεσότης. ταῦτα ἐξετάζει τὰ φαῦλα; ἀλλὰ πάλιν ἂν δόξειεν ἄτοπον τὶ 

μὲν ἦν μέχρι τότα. 85 κράτιςον καὶ βεβαιότατον τῶν ἐν ἡμῖν ἡττᾶσθαι; ὑπό τε 

σαμένες λέγειν ὑπὲρ ἐγκρατείας καὶ ἀκρασίας. ὥσπερ δὲ 
καὶ ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ κακία αὗταί εἰσιν ἄτοποι, ὡσαύτως 

ἀναγκαῖον καὶ τοὺς περὶ τότων λόγυς λεχθησομέώες ἀτό- 

καὶ βιαστικώτατον, ὥςε πάλιν ὁ λόγος ἧτος ἐναντιοῦται 

τῷ μὴ εἶναι ἐπιςήμην. ἀλλ᾽ ὧρά γε ἐπιςήμη μὲν ὅ, δζε 

δέ; ἀλλ᾽ εἰ δόξαν ἔχει ὁ ἀκρατής, ἐκ ὧν εἴη ψεκτός. εἰ 

4. τὴν οπὶ ΚΖ, 1} 3. ἑλέσθαι καὶ παρέςαι καὶ ΚΑ. Ἱ 5. ἀρετῆ ἀρετή 227. 1{{-6. πράττει 74,}} 1. Ἵ ὥ Κι, ἢ" 21. φησθ} φανερὸν ΑΜ). 
28. ὀρθῶς οπχ ΑΙ. 1] 29. δ᾽ ἡ τιμὴ ἔτε ἡ αρχὴ 145. ΠΠ 30. ἡμῦ)} 5. μὲν 175. 31. αἱ ογχα ΚΡ ἡ ΧΡ, [| 38. καὶ Ρηυς οτα ἍΜ’. 

1. αὕτη] ἡ τοιαύτη 1975. 15. τῇ οτχ Ὁ. 8. ἡ οπχ 225. }} 12. ἡπὲρ 175, βιρογροβίίο το ὕ. { 18.. δ᾽ οὖν Ψ45,. ἢ 14. τὴ 
ἀρετῶν 1... 16, τῇ Ροϑὲ χακίᾳ οτι Ὁ. ᾿ὶ 17. δὲ Ὁ. ᾿Π 18. καὶ οταὰ ΧΧὉ. ἢ 20. ἄν οτὰ οοὐΐοε5. 22. ἐτῶν καὶ ἐναυτισυμένν 
λόγων 474..}} 834, ὧν] οὐκ ἄν, ΧΈ. Ἢ τὸ γὰρ τὸ Α. || 839. εἴη ογα 13. 
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γὰρ φαῦλόν τι πράττει μὴ ἀκριβῶς εἰδὼς ἀλλὰ δυζάζων, ἀπορίαν παρέχοντα ταῦτ᾽ ἐστίν, ἀναγκαῖον δὲ λῦσαι τὰς 
σνγγνώμην ὧν τις ἀποδοΐη προσθέσθαι τῇ ἡδονῇ καὶ πρᾶ- ἀπορίας. πρῶτον μὲν ἕν τὴν ἐπὶ τῆς ἐπιςήμης" ἄτοπον γὼρ 
ξαι τὰ φαῦλα, μὴ ἀκριβῶς εἰδότα ὅτι φαῦλα εἰσιν, ἐδόκει εἶναι ἐπιςήμην ἔχοντα ταύτην ἀποβάλλειν ἢ μετα- 
ἀλλὰ δυξαζοντα. οἷς δέ γε συγγνώμην ἔχομεν, τότες ὁ πίπτειν. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῆς δόξης" οὐθὲν γὰρ 
ψέγομεν, ὥςε ὁ ἀκρατής, εἴπερ δόξαν ἔχει, ἀκ ἔςαι ψε- 5 διαφέρει δόξαν εἶναι ἢ ἐπιστήμην. εἰ γὰρ ἔσται ἡ δύξα 
κτός. ἀλλ᾽ ἔξι ψεκτός. οἱ δὴ τοῦτοι λόγοι ἀπορεῖν ποιδ- σφοδρὼ τῷ βέβαιον εἶναι καὶ ὠμετάπειςον, οὐθὲν διοίσει 
σιν" οἱ μὲν γὰρ οὐκ ἔφασαν εἶναι ἐπιστήμην, ἅτοπόν τι τῆς ἐπιςήμης δύξας ἔχουσι τῷ πιςεύειν οὕτως ἔχειν ὡς 

γὰρ ἐποίεν συμβαίνειν, οἱ δὲ πάλιν ὑδὲ δόξαν, καὶ γὰρ δοζαζυσιν, οἷον ᾿Ηράκλειτος ὁ ᾿Εφέσιος τοιαύτην ἔχαι δέ- 
οὗτοι ἄτοπόν τι πάλιν ἐποίουν συμβαίνει. ἀλλὰ δὴ καὶ ξαν ὑπὲρ ὧν αὐτῷ ἐδόκει. οὐθὲν δὴ ἄτοπον τῷ ἀκρατεῖ, 
ταῦτ᾽ ἄν τις ἀπορήσειεν" ἐπεὶ γὰρ δοκεῖ ὁ σώφρων καὶ ιὸ ὅτ᾽ εἰ ἐπιςήμην ἔχει ὅτ᾽ εἰ δόξαν οἷαν λέγομεν, πράττειν 
ἐγκρατὴς εἶναι, πότερον τῷ σώφρονί τι ποιήσει σφοδρὼς τι φαῦλον. ἔςι γὰρ τὸ ἐπίςασθαι διττόν, ὧν τὸ μέν ἐςι 
ἐτιθυμίας; εἰ μὲν ἕν ἔςαι ἐγκρατής, σφοδρὰς δεήσει αὐτὸν τὴν ἐπιςήμην ἔχειν (ἐπίςξασθαι γάρ φαμεν τότε ὅταν τις 
ἔχειν ἐπιθυμίας" ἀ γὼρ ἄν εἴποις ἐγκρατῆ, ὅςις μετρίων ἐπιςήμην ἔχη), τὸ δ᾽ ἕτερον τὸ ἐνεργεῖν ἤδη τῇ ἐπιςήμῃ. 
ἐχιθυμιῶν κρατεῖ: εἰ δέ γε σφοδρὰς μὴ ἔξει ἐπιθυμίας, ἀκρατὴς ἕν ἐστὶν ὁ ἔχων τὴν ἐπιστήμην τῶν καλῶν, οὐκ 
ὑκέτι ἔξαι σώφρων' ὁ γὰρ σώφρων ἔςαι ὁ μὴ ἐπιθυμῶν 15 ἐνεργῶν δὲ αὐτῇ. ὅταν ἦν μὴ ἐνεργῇ τῇ ἐπιςήμῃ ταύτῃ, 
μηδὲ πάσχων μηθέν. ἔχει δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα πάλιν ἀπο- ὑδὲν ἄτοπον αὐτόν ἐςι πράττειν τὰ φαῦλα ἔχοντα τὴν 
ρίαν" συμβαίνει γὰρ ἐκ τῶν λόγων καὶ τὸν ἀκρατῇ ποτὲ ἐπιςήμην. ὅμοιον γάρ ἐστιν ὥσπερ ἐπὶ τῶν καθευδόντων" 
ἐταινετὸν εἶναι καὶ τὸν ἐγκρατῆ ψεκτόν. ἔστω γάρ τις, ὅτοι γὼρ ἔχοντες τὴν ἐπιςήμην ὕμως ἐν τῷ ὕπνῳ πολλὰ 

φησί, διημιαρτηκὼς τῷ λογισμῷ, καὶ δοκείτω αὐτῷ λογι- δυσχερῆ καὶ πράττεσι καὶ πάσχεσιν' οὐ γὰρ ἐνεργεῖ ἐν 
ζομένῳ. τεὶ καλὰ εἶναι φαῦλα, ἡ δ᾽ ἐπιθυμία ἀγέτω ἐπὶ Ὁ αὐτοῖς ἡ ἐπιςήμη. ὡσαύτως δ᾽ ἐπὶ τῷ ἀκρατῦς" ὥσπερ γὰρ 
τὰ καλαί. ἐκῦν ὁ μὲν λόγος οὐκ ἐάσει πράττειν, ὑπὸ δὲ καθεύδοντι ἔοικε, καὶ τῇ ἐπιςήμῃ οὐκ ἐνεργεῖ, λύεται δ᾽ 
τῆς ἐπιθυμιίας ὠγόμενος πράσσει" τοίδτος γὰρ ἦν ὃ ἀκρω- ἡ ἀπορία ὕτως. ἠπορεῖτο γὰρ πότερον ὁ ἀκρατὴς ἐκβάλλει 
τής. πράξει ἄρα τὰ καλά" ἡ γὰρ ἐπιθυμία ἐπὶ ταῦτ᾽ τότε τὴν ἐπιστήμην ἢ μεταπίπτει" ἄτοπον γὰρ ἀμφότερα 
ὠγέτω. ὁ δὲ λόγος κωλύσει" διαμαρτανέτω γὰρ τῷ λο- δυκεῖ εἶναι. ἀλλὰ πάλιν ἐντεῦθεν ἂν γένοιτο φανερόν, ὥσ- 
γισμῷ τῶν καλῶν. ὑκὰν ὅτος ἀκρατὴς μὲν ἔξαι, ἐπαινε- 25 περ ἔφαμεν ἐν τοῖς ἀναλντικοῖς ἐκ δύο προτάσεων γίνε- 
τὸς μέντοε" ἧ γὰρ πράττει τὰ καλαί, ἐπαινετός. ἄτοπον σθαι τὸν συλλογισμόν, καὶ τούτων εἶναι τὴν μὲν πρώτην 

δὴ τὸ συμβαῖνον. πάλιν αὖ διαμαρτανέτω τῷ λόγῳ, καὶ καθόλι, τὴν δὲ δευτέραν ὑπὸ ταύτην τε καὶ ἐπὶ μέρυς, οἷον 
τὰ καλὰ αὐτῷ μὲὴ δοκείτω καλὰ εἶναι, ἡ δ᾽ ἐπιθυμίὰάξ͵ ἐπίςαμαι πάντ᾽ ἄνθρωπον πυρέττοντα ὑγιῇᾷ ποᾷσαι, οὑτοσὶ 
ἀγέτω ἐπὶ τὰ καλά. ἐγκρατὴς δέ γ᾽ ἰστὶν ὁ ἐπιθυμῶν δὲ πυρέττει" ἐκίςαμαι ἄρα καὶ τῦτον ὑγιῆ ποιῆσαι. ἔς ιν ἦν 
μέν, μὴ πράττων δὲ ταῦτα διὰ τὸν λόγον. ὑκῶν ὁ διω- 30 ὃ τῇ μὲν καθόλε ἐπιςήμῃ ἐπίςαμαι, τῇ δ᾽ ἐπὶ μέρους οὗ. 
μαρτάνων τῷ λόγῳ τῶν καλῶν κωλύσει ὧν ἐπιθυμεῖ πράτ- γίνεται ἦν ἁμαρτία τῷ τὴν ἐπιστήμην ἔχοντι καὶ ἐνταῦθ᾽, 
τειν" κωλύει ἄρα τὰ καλὰ πράττειν" ἐπὶ ταῦτα γὰρ ἡ οἷον ἅπαντα μὲν τὸν πυρέττοντα ὑγιῆ ποιῷσαι, εἰ μέντοι 
ἐπιθυμία, ἦγεν. ὁ δέ γε τὰ καλὰ μὴ πράττων δέον πρώτ- ντος πυρέττει, Ὡς οἶδεν. ὡσαύτως τοίνυν ἐπὶ τῷ ἀκρατῶς τῇ 
τεῖν ψεκτός. ὁ ἄρα ἐγκρατὴς ἔξαι ποτὲ ψεκτός. ἄτοπον τὴν ἐπιςήμην ἔχοντος ἡ αὐτὴ ἁμαρτία συμβήσεται. ἐνδὲ- 
δὴ καὶ ὅτω τὸ συμβαῖνον. πότερον δ᾽ ἡ ἀκρασία καὶ ὁ 35 χεται γὼρ τὸν ἀκρατῆ τὴν μὲν καθόλου ἐπιστήμην ἔχειν, 
ἀκρατὴς ἐν ἅπασιν ἔξαι καὶ περὶ πάντα, οἷον περὶ χρή- ὅτι τὼ τοιαῦτα φαῦλα καὶ βλαβερά, μὴ μέντοι γε ὅτι 
ματα καὶ τιμὴν καὶ ὀργὴν καὶ δόζαν (περὶ γὼρ ταῦτα ἐςὶ ταῦτα φαῦλα ἐπὶ μέρες εἰδέναι, ὥςε ὕὅτως ἔχων τὴν 
πάντα δοκῶσιν ὠκρατεῖς εἶναὴ ἢ ἧ, ἀλλὰ περί τι ἀφωρι- ἐπιστήμην ἁμαρτήσεται" ἔχει γὰρ τὴν καθόλε, τὴν δ᾽ ἐπὶ 
σμένον ἐςὴν ἡ ἀκρασία, ὠπορήσειεν ἄν τις. τὰ μὲν ἦν τὴν μέρας ὗ, δὲν ἕν ἄτοπον ἐδ' ὕτω συμβήσεται ἐπὶ τῷ ἀκρα- 

8. ὅτι οὐ φαῦλα 145 οἱ γε ΚΞ, Π ἀ. διξάσωτα 275, ἢ 8. ἐποίνν ογταὰ Ψ), ἃ 141. πρότερον ἈΧ3.}} τι 275,}} 13, ἐγκρατῆ οτὰ Χο. ἢ 

14, ἔξοι 3Χ5. "ἢ 15. Δ} ὁ 15, } 16. οὐθέν Αδ. 1} πάλιν δια καὶ ΠΡ. ||: 24. τῶν λογισμῶν ΧΑ, ἢ 26. μέν 25." 21. αὖ} δ᾽ αὖ ΚῬ, 
86. ἐς: 275. 

2. ὄν οπι 275. ἢ 3. ἀποβαλεῖν ΧΡ. 1} 7. δόξας} δι ἡ δόξα τοῖς} 1} ἐχούσης τὸ 4475. 1 11. τὸ μοὶ γὰρ οτὰ «ΧΡ, ΠΠ[20. αὐτῶι ΧΡ, ἢ 
21. ὑπ᾽ αὐτίιέν ΚΑ, ᾿) 30. οὔ οπι 215 οἱ τὺ Αὐ, || 32. μέντοι] μὲν ρν 1425, δὲ οουτ. "Π 33, οἶδα Α5. 1} 835. τὴν μὲν] καὶ τὴν τοῦ 25, ἢ 
37. ταῦτα] τὰ ΜΠ), 
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τῆς, τὸν ἔχοντα τὴν ἐπιςήμην φαῦλόν τι πράττειν. ἔςι γὰρ ἀλλὰ τῷ ἁπλῶς ἀκρατεῖ ἀ προςίθεμεν περὶ ὦ, ὡς ὑπώρ- 
ὡς ἐπὶ τῶν μεθυόντων" οἱ γὼρ μεθύοντες, ὅταν αὐτοῖς ἡ χοντος αὐτῷ καὶ φανεροῦ ὄντος ἄνευ τῆς προσθέσεως, τεὶ 
μέθη ἀπαλλαγῇ, πάλιν οἱ αὐτοί εἰσιν, ὑκ ἐξέπεσε δ᾽ αὐτῶν ἅ ἐςιν" ἔςι γὰρ περὶ ἡδυνὼς καὶ λύπας τὰς σωματικὰς ἡ 

ὁ λόγος ὑδ᾽ ἡ ἐπιςήμη ἀλλ᾽ ἐκρατήθη ὑπὸ τῆς μέθης, ἀπαλ- ἁπλῶς ἀκρατής. δῆλον δὲ καὶ ἐντεῦθεν ὅτι περὶ ταῦτα ἡ 
λαγέντες δὲ τῆς μέθης πάλιν οἱ αὐτοί εἰσιν. ὁμοίως ἦν ἔχει ὁ 5 ἀκρασία" ἐπεὶ γὼρ ψεκτὸς ὁ ἀκρατής, ψοιτὰ εἶναι δεῖ τὰ 

ἀκρατὴς πάλιν" ἐπικρατῆσαν γὰρ τὸ πάθος ἠρεμεῖν ἐποίσσε ὑποκείμενα" τιμὴ μὲν ἦν καὶ δύξα καὶ ἀρχὴ καὶ χρήματα 
τὸν λογισμόν, ὅταν δ᾽ ὠπαλλαγῇ τὸ πάθος ὥσπερ ἡ μέθη, πά- καὶ περὶ ὅσα ἄλλα ἀκρατεῖς λέγονται, ἕο εἰσὶ ψεκτώ, «ἱ 
λιν ὁ αὐτός ἐς ιν. ἦν δὲ καὶ ἄλλος τις λόγος ἐπὶ τῆς ἀκρασίας ὃς δ᾽ ἡδοναὶ αἱ σωματικαὶ ψεκταί" διὸ εἰκότως ὁ περὶ ταύτας 
παρεῖχεν ἀπορίαν, ὡς ἐπαινετῷ ποτὲ τῇ ὠκρατῦς ἐσομένε καὶ ὧν μᾶλλον τῷ δέοντος, ἕτος ἀκρατὴς τελέως λέγεται. ἐπειδὴ 
ψεκτὰ τῷ ἐγκρατῶς. ὁ συμβαίνει δὲ τῦτο. ὁ γάρ ἐςιν ὕτ᾽ ἐγ- το δέ ἐςι τῶν περὶ τὰ ἄλλα ὠἀκρασιῶν λεγομένων ἡ περὶ τὸ 
κρατὴς ὑτ᾽ ἀκρατὴς ὁ τῷ λόγῳ διεψευσμένος, ἀλλ᾽ ὁ λόγον ὀργὴν ὅσα ἀκρασία ψεκτοτάτη, πότερον ψεκτοτέρα ἐστὶ ἡ 
ἔχων ὀρθὸν καὶ τότῳ τὰ φαῦλ᾽ ὄντα κρίνων καὶ τὰ καλά, περὶ τὴν ὀργὴν ἢ ἡ περὶ τὰς ἡδονάς; ἔςιν ἦν ἡ περὶ τὴν ὑρ- 
καὶ ἀκρατὴς μὲν ὁ τῷ τοιύτῳ λόγῳ ὠπειθῶν, ἐγκρατὴς δὲ γὴν ὠκρασία ὁμοίᾳ τῶν παίδων τοῖς πρὸς τὸ διακονεῖν τρο- 
ὁ πειθόμενος καὶ μὴ ὑπὸ τῶν ἐπιθυμιῶν ὠγόμενος. ὁδὲ γὰρ θύμως ἔχμσιν. καὶ γὰρ οὗτοι, ὅταν εἴπη ὁ δεσπότης “δός 
ᾧ τοὶ ὁ δοκεῖ τὸν πατέρα τύπτειν αἰσχρὸν εἶναι, ἐπιθυμῶν 15 μοι, τῇ προθυμίᾳ ἐξενεχθέντες, πρὸ τῇ ἀκῦσαι ὃ δεῖ δῦναι, 
δὲ τύπτειν, ὁ τότε ὠπεχόμενος ἐγκρατής ἐςιν. ὥςε εἰ μή ἔδωκαν, καὶ ἐν τῇ δόσει διήμαρτον. πολλάκις γὰρ δίν 
ἐςιν ἐπὶ τῶν τοιότων μήτε ἐγκράτεια μήτε ἀκρασία, οὐδ᾽ βιβλίον δοῦναι γραφεῖον ἔδωκαν. ὅμοιον δὲ πέκονθε τούτῳ 
ἂν ἐπαινετὴ εἴη ἡ ἀκρασία δὲ ψεκτὴ ἡ ἐγκράτεια, ὥσπερ ὁ τὴς ὀργῆς ἀκρατής" ὅταν γὰρ ἀκόση τὸ πρῶτον ῥῆμα ὅτι 
ἐδόκει. εἰσὶ δὲ τῶν ἀκρασιῶν αἱ μὲν νοσηματικαὶ αἱ δὲ ἠδίκησεν, ὥρμησεν ὁ θυμὸς πρὸς τὸ τιμωρήσασθαι, οὐκέτι 
φύσει, οἷον νοσηματικαὶ μὲν αἱ τοιαῦται" εἰσὶ γάρ τινες οἱ ἢ) ἀναμείνας ἀκῦσαι πότερον δεῖ ἢ ἀ δεῖ, ἢ ὅτι γε οὐχ, οὔτω 
τίλλοντες τὼς τρίχας διατρώγουσιν. εἰ οὖν τις ταύτης τῆς σφόδρα. ἡ μὲν ἕν τοιαύτη ὁρμὴ πρὸς ὀργήν, ἢ δυκεῖ ἀκρα- 
ἡδονῆς κρατεῖ, ὑκ ἔς ιν ἐπαινετός, ὁδὲ ψεκτὸς εἰ μὴ κρατεῖ, σία εἶναι ὀργῆς, ὁ λίαν ἐπιτιμητέα ἐςΐν, ἡ δὲ πρὸς ἡδονὴν 
ἢ Κἡὶ σφύδρα γε. φύσει δέ, οἷον υἱόν ποτέ φασι κρινόμενον ὁρμὴ ψεκτή γε᾽ ἔςι γὰρ διαφορὰν ἔχασα πρὸς ταύτην διὰ 
ἐν δικαςυρίῳ, ὅτι τὸν πατέρα τύπτοι, ὠπολογεῖσθαι λέγονθ᾽ τὸν λόγον ὃς ὠποτρέκει τῇ μὴ πράττειν" ἀλλ᾽ ὅμως πράτ- 
ὅτι “καὶ γὰρ οὗτος τὸν ἑαυτῷ πατέρα," καὶ ἀποφυγεῖν δή" 25 τει παρὰ τὸν λόγον. διὸ ψεκτή ἐστι μᾶλλον τῆς δὲ ὑργὴν 
δυκεῖν γὼρ τοῖς δικασταῖς φυσικὴν εἶναι τὴν ἁμαρτίαν. εἰ ἀκρασίας" ἡ μὲν γὰρ δὶ ὀργὴν ἀκρασία, λύπη ἐςίν (οὐδὲς 
δή τις τῷ τὸν πατέρα τύπτειν κρατοίη, ὁκ ἐπαινετός. ἃ δὴ γὰρ ὀργιζόμενος ἃ λυπεῖται), ἡ δὲ δὶ᾽ ἐπιθυμίαν μεθ᾽ ἠδ» 
τὰς τοιαύτας ζητῶμεν νῦν ἀκρασίας ὑδ᾽ ἐγκρατείας, ἀλλὰ νῆς. διὸ μᾶλλον ψεκτή" ἡ γὰρ δὶ ἡδονὴν ἀκρασία μεῖ 
καθ' ἃς ψεκτοὶ ὡπλῶς καὶ ἐκαινετοὶ λεγόμεθα. ἕςι δὲ τῶν ὕβρεως δυκεῖ εἶναι. πότερον δὲ καὶ ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ καρ’ 
ἀγαθῶν τὼ μὲν ἐκτός, οἷον πλῦτος ἀρχὴ τιμυὴ φίλοι δόξα, 30 τερία ταὐτόν ἐςιν, ἢ ὅ; ἡ μὲν γὰρ ἐγκράτειά ἐς! περὶ ἡδν 
τὰ δ᾽ ἀναγκαῖα καὶ περὶ σῶμα ἐστιν, οἷον ἁφή τε καὶ νὰς καὶ ὁ ἐγκρατὴς ὁ κρατῶν τῶν ἡδονῶν, ἡ δὲ κρατερίο 
γεῦσις. ιὁ ἕν περὶ ταῦτα ἀκρατής, ὅτος ἁπλῶς ἂν ὠκρατὴς περὶ λύπας" ὁ γὰρ καρτερῶν καὶ ὑπομένων τὼς λύπες 
δύξειεν εἶναι, καὶ οἷον αἱ σωματικαί" καὶ ἣν ζητῶμεν ἀκρα- ὗτος καρτερικός ἐςιν. πάλιν ἡ ἀκρασία καὶ ἡ μαλακία ὦ 
σίαν, ἤδη περὶ ταῦτ᾽ ὧν δόξειεν εἶναι. ἠπορεῖτο δὲ περὶ τί ποτ ἔς ταὐτόν" ἡ μὲν γὰρ μαλακία ἐςὶ καὶ ὁ μαλακὸς ὁ μὲ 
ἐξὶν ἡ ἀκρασία. περὶ μὲν ἵν τιμὴν ἐκ ἔςιν ἁπλῶς ὠκρατής' 35 ὑπομένων πόνες, οὐχ ἅπαντας δὲ ἀλλ᾽ οὖς ἀναγκαίως ὦ 
ἐπαινεῖται γάρ πως ὁ περὶ τιμὴν ἀκρατής" φιλότιμος γάρ ἄλλος τις ὑπομείνειεν, ὁ δ᾽ ἀκρατὴς ὁ μὴ δυνάμενος ὑπο; 
τις ἐστίν. τὸ δ᾽ ὅλον λέγομεν καὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων τὸν μέψειν ἡδονάς, ἀλλὰ καταμαλακιζόμενος καὶ ὑπὸ τούτων 
ἀκρατῇ προςιθέντες, περὶ τιμὴν ἀκρατὴς ἢ δόξαν ἢ ὀργήν. ὠγόμενος. ἔξιν αὖ πάλιν τις καλούμενος ἀκόλαςος" τίς 

- 

5. οὖν οτγαὰ Ἀπ. || 9. ὡς οτῃ 142, || ἑκομέν ΚΡ. ἢ 11, διαψευσάμενος ΜΗ. 1 15. ὁ οτὰ ΔΜ". ἢ 47. οὐκ 15. Π 18. ὅτε ὃὲ ΚΙ 
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εὐφυέσιν" ἡ δὲ ἐν τοῖς ψυχροῖς καὶ μελωγχολικοῖς, οἱ δὲ 
τοιοῦτοι ψεκτοί, ἔτι τε ἔστι τῷ λόγῳ προλαβόντα μηθὲν 

ται, ταῦτα καὶ βέλτιςα εἶναι αὐτῷ καὶ συμφορώτατα, καὶ παθεῖν, ὅτι ἥξει γυνὴ εὐπρόσωτος, δεῖ ἦν κατασχεῖν αὑτόν. 
λόγον οὐδένα ἔχειν ἐναντιούμενον τοῖς αὐτῷ φαινομένοις τῷ δὴ τοιούτῳ λόγῳ προκαταλαβὼν ὁ ἐκ τῆς προσφώτου 
ἡδέσιν" ὁ δὲ ἀκρατὴς λόγον ἔχει ὃς ἐναντιοῦται αὐτῷ, ἐφ᾽ 5 φαντασίας ὠκρατὴς ὑδὲ πείσεται ἐδὲ πράξει οὐδὲν αἰσχρόν. 
ἃ ἡ ἐπιθυμία ἄγει. πότερος δὲ εὐϊατότερος, ὁ ἀκόλαςος ἢ ὁ δὲ τῷ λόγῳ μὲν εἰδὼς ὅτι οὐ δεῖ, πρὸς δὲ τὴν ἡδονὴν ἐν- 

ὁ ἀκρατής; οὕτω μὲν οὖν δόξειεν ἂν ἴσως οὐχ ὁ ἀκρατής" διδοὺς καὶ καταμαλακιζόμενος, ὁ τοιοῦτος ψεκτότερος, ὅτε 
ἡ γὰρ ἀκόλαςος εὐϊωτότερος" εἰ γὰρ αὐτῷ λόγος ἐγγένοιτο γὼρ ὁ σπουδαῖος οὐδέποτε οὕτω γένοιτ᾽ ὧν ἀκρατής, ὅ τε 
ὁ διδάζων ὅτι φαῦλα, οὐκέτι πράξει" τῷ δέ γε ὠκρατεῖ λόγος προκαταλαβὼν οὐκ ὧν ἰώταιτο" ἡγεμὼν γαὰρ οὗτος 
ὑπάρχει ὁ λόγος, καὶ ὅμως πράττει, ὥστ᾽ ὧν ὁ τοιοῦτος 10 ἐν αὐτῷ ὑπάρχει, ᾧ οὔτε πειθαρχεῖ, ἀλλὰ τῇ ἡδονῇ ἐνδί- 
ὥξειν ἀνίατος εἶναι. ἀλλὰ πότερος διάκειται χεῖρον, ᾧ δῶσι, καὶ καταμαλακίζεται καὶ ἐξασθενεῖ πως. πότερον 
μηδὲν ὠγαθόν τι ὑπάρχει, καὶ τὼ κατὼ ταῦτα; ἢ δῆλον δ᾽ ὁ σώφρων ἐγκρατής ἐστιν, ἡπορήθη μὲν ἐν τοῖς ἐπάνω, 
ὅτι ἐκεῖνος, καὶ ὅσῳ γε ὃ τιμιώτερον, κακῶς διάκειται. ἔςι νῦν δὲ λέγωμεν. ἔςι γὼρ ὁ σώφρων καὶ ἐγκρατής" ὁ γὰρ 
τοίνυν ὁ μὲν ἀκρατὴς ὠγαθὸν ἔχων τὸν λόγον ὀρθὸν ὄντα, ὁ ἐγχρατής ἐςὶν οὐ μόνον ὁ ἐπιθυμιῶν ἐνουσῶν ταύτας κατέ- 
δ᾽ ἀκόλαςος οὐκ ἔχει. ἔτι ἐςὶν ὁ λόγος ἑκάςν ὠρχή" τοῦ ι5 χων διὰ τὸν λόγον, ἀλλὰ καὶ ὁ τοιοῦτος ὧν οἷος καὶ μὴ 
μὲν οὖν ἀκρατοῦς ἡ ὠρχὴ τιμιώτατον ὃν εὖ διάκειται, τοῦ ἐνουσῶν ἐπιθυμιῶν τοιοῦτος εἶναι οἷος εἰ ἐγγένοιντο κατέχειν. 
ἂ ἀκολάςυν κακῶς, ὥστε χείρων ὧν εἴη ὁ ἀκόλαστος τοῦ ἔς! δὲ σώφρων ὁ μὴ ἔχων ἐπιθυμίας φαύλας τόν τε λόγον 
ἀκρατῶς. ἔτι ὥσπερ ἐπὶ τῆς θηριότητος ἧς ἐλέγομεν κακίας, τὸν περὶ ταῦτα ὀρθόν, ὁ δ᾽ ἐγκρατὴς ὁ ἐπιθυμίας ἔχων 
οὐκ ἔςιν ἰδεῖν ἐν θηρίῳ ἦσαν ἀλλ᾽ ἐν ἀνθρώπῳ" ἡ γὰρ θη- φαύλας, τὸν δὲ λόγον τὸν περὶ ταῦτα ὀρθόν, ὥς ἀκολε- 
ριότης ὄνομα ἐς! τῇ ὑπερβαλλέσῃ κακίᾳ. διὼ τί; δὶ᾽ ὑδὲν 20 θήσει τῷ σώφρονι ὁ ἐγκρατής, καὶ ἔσται σώφρων" ὁ μὲν 

ὅτι ὠρχὴ φαύλη ἐν θηρίῳ οὐκ ἔστιν" ἔστι δὲ ἡ ὠρχὴ ὁ γὰρ σώφρων ὁ μὴ πάσχων, ὁ δ᾽ ἐγκρατὴς ὁ πάσχων καὶ 
λόγος. ἐπεὶ πότερος ἄν πλείω κακὼ ποιήσειεν, λέων ἢ Διο: τούτων κρατῶν ἢ οἷός τε ὧν πάσχειν. οὐδέτερον δὲ τούτων 
γύσιος ἢ Φάλαρις ἢ Κλέαρχος ἥ τις τότων τῶν μοχθηρῶν; τῷ σώφρονι ὑπάρχει" διὸ οὐκ ἔστιν ὁ ἐγκρατὴς σώφρων. 
ἢ δῆλον ὅτι οὗτοι; ἡ γὰρ ἀρχὴ ἐνοῦσα φαύλη μεγάλα πότερον δὲ ὁ ἀκόλαςος ὠκρατής ἐςιν, ἢ ὁ ἀκρατὴς ἀκόλα- 
συμβάλλεται, ἐν δὲ θηρίῳ ὅλως οὐκ ἔςιν ἀρχή. ἐν μὲν ἦν 25 ςος; ἢ οὐδετέρῳ ἕτερος ἀκολκθεῖ; ὁ μὲν γὰρ ὠκρατής ἐςιν 
τῷ ἀκολάςξῳ ἔνεςιν ἀρχὴ φαύλη" ἢ γὰρ πράττει φαῦλω οὗ ὁ λόγος τοῖς πάθεσι μάχεται, ὁ δ᾽ ἀκόλαςος ὁ τοῖτος, 
ἔντα καὶ ὁ λόγος σύμφησι ταῦτα καὶ δοκεῖ αὐτῷ ταῦτα ἀλλ᾽ ὁ τῷ πράττειν τὰ φαῦλα ἅμα τὸν λόγον σύμψηφον 
δ πράττειν, ἐν αὐτῷ ἡ ἀρχὴ ἕνεςιν ὑχ ὑγιής" διὸ βελ- ὁ 

τερον οὖν ὁ ἀκόλαςος ἀκρατής, καὶ ὁ ὠκρατὴς ὁ αὐτός, ἢ 
οὗ; ὁ μὲν γὰρ ἀκόλαςος τοιοῦτός τις οἷος οἴεσθαι, ἃ πράτ- 

ὁ ἀκόλαςος τοῦ 

ἔχων. οὔτε δὴ ὁ ἀκόλαςος οἷος ὁ ἀκρατής, οὔθ᾽ ὁ ἀκρατὴς 

τῶν ἂν δόξειεν εἶναι ὁ ὠκρατὴς τοῦ ἀκολάςου. ἔςι δὲ καὶ οἷος ὁ ἀκόλαςος. ἔτι δὲ καὶ φαυλότερος ὁ 
ς ἀκρασίας δύο εἴδη, ἡ μὲν ““ροτρεπτροή τις καὶ ἀπρονόη- 30 ἀκρατοῦς. δυσιατότερα γὰρ τὼ φυσικὼ τῶν ἐξ ἔϑους Ὑννο- 
τος καὶ ἐξαίφνης γινομένη, οἷον, ὅταν ἴδωμεν καλὴν γυ- 

.ν ᾿ 3 ,, » Ν᾿ -»“ , - ν» ναῖκα, εὐθέως τι ἐπάθομεν καὶ ἀπὸ τοῦ πάθους ὁρμὴ ἐγέ- 
νεῖο πρὸς τὸ πρᾶξαί τι ὧν ἴσως οὐ δεῖ" ἡ δ᾽ ἑτέρα οἷον 
ἀσθενική τις, ἡ μετὰ τοῦ λόγου οὖσα τοῦ ὠποτρέκοντος. 

μώων' καὶ γὰρ τὸ ἔθος διὰ τοῦτο δοκεῖ ἰσχυρὸν εἶναι, ὅτι 
᾽ ΄ ,ὔ ι χὴ ᾽., 2. ΣΌΝ » 2 εἰς φύσιν καθίςησιν. ὁ μὲν οὖν ἀκόλαστος αὐτὸς τοιοῦτός 

ἐστιν οἷος φαῦλός τις τῇ φύσει εἶναι" διὰ τοῦτο καὶ ὠπὸ 
τούτου ὁ λόγος φαῦλος ἐν αὐτῷ ἐς». ἀλλ᾽ ὑχ ὁ ἀκρατὴς 

διίνη μὲν οὖν οὐδ᾽ ἀν λίαν δόξειεν εἶναι ψεκτή" καὶ γὰρ 35 οὕτως" οὐ γὰρ ὅτι αὐτὸς τοιοῦτός ἐξιν, ὁ λόγος οὐ σπου- 
ὦν τοῖς σπουδαίοις ἡ τοιαύτη ἐγγίνεται, ἐν τοῖς θερμοῖς καὶ δαῖος᾽ φαῦλον γὰρ αὐτὸν ἔδει εἶναι, εἰ αὐτὸς τῇ φύσει 

᾿ 4, καὶ ο] χω ΧΡ, ΤΠ 2. τιῇ ἔσιν 27}. ἢ ἀ. ἔχει ΧΡ, 1 6. πότερον ΚΡ, ἢ 17. οὕτω --- ἀκρατής οἷα ΧὉ. [1 10. ὁμοίως Αλ. ἢ 11. 
νατίος Κα, 11 ὧν 2271. ἢ 12. κακὰ το 175, Π 13. ὥγε ὅτι τὶ μὴ, τὶ μειίότερον κακῶς 375, { 14, ἔχων ἀγαθὸν 175, 1} 15. ὅτι ΧΡ, ἢ 16. 
οὖν οτὰ ΚΟΙΑΙΣ, ἢ 17. χεῖρον Ἀδ. ἢ 18. ὥσπερ καὶ ἐπὶ ΚΡ, 1 419. ἀλλ᾽] ἢ 125.} 20. δι᾽] δ᾽ ΚΟ, Π 21. ὅτῇ ὅτι ἡ Μ45.}} 23. ροϑὶ 
Κλέαρχος 47} ἢ εὐμάνϑης. ἢ 24. οὖσα 175,1 28. 0] φαύλη οὖν ἵν Ψϑ. 11 ἐχ οτα ΚΡ. [| διὸ] διὸ καὶ ΑΓ. 1} 80. 4] οἷον ἡ 275. }} 82. 
τάβους τι ἐγένετο ὁρμὴ πρὸς 475, 34. ἀσθενητική 25. 11 85. λίαν οτὰ 175. } εἶναι δόξειεν ΚΟ. 1 836. ἔν τε τοῖς θερμοῖς 175. 
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τὸ ἄλυτον 
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τοιοῦτος ἣν οἷος ὃ φαῦλος. ὁ μὲν ἄρα ἀκρωτὴς ἔθει ἔοικε ἀμιγές ἐστι τοῖς φαύλοις καὶ οὐ πολύκοινον. καὶ ὅτι οὐ 

φαῦλος εἶναι, ὁ δὲ ἀκόλαστος φύσει. δυσιατότερος δ᾽ ὁ κρώτιςον ἡδονή, τὸ δ᾽ ὠγαθὸν κράτιστον. καὶ ὅτι ἐμπέύδων 
ἀκόλαςος" τὸ μὲν γὰρ ἔθος ἄλλῳ ἔθει ἐ ἐκκρύεται, ἡ δὲ φύ- τοῦ πρώττειν τὰ καλά, τὸ δὲ κωλυτικὸν τῶν καλῶν ἐκ ἀν 

σις ὑδινὶ ἐκκρόεται. πότερον δ᾽ ἐπείπερ ἐςὶν ὁ ὠκρατὴς τοίδ- εἴη ὠγαθόν. [πρῶτον μὲν ἦν πρὸς τὸ πρῶτον ὧν εἴη λεκτέον, 
τος οἷος εἰδέναι καὶ μὴ διεψεῦσθαι τῷ λόγῳ, ἔςι δὲ καὶ ὁ 5 πρὸς τὴν γένεσιν, καὶ πειρατέον τὸν λόγον τοῦτον λύειν διὰ 

φρόνιμος τοίστος ὁ τῷ λόγῳ τῷ ὀρθῷ ὅ ἕκαςα θεωρῶν, πότε- τὸ μὴ ἀληθὴ εἶναι. ἔστι γὰρ πρῶτον μὲν οὐ πᾶσα ἡδυνὶ 

ρὸν ἐνδέχεται τὸν φρόνιμον ακρατῇ εἶναι, ἢ ὅ; ὠπορήσειε γὰρ γένεσις, ἡ γὰρ ὠπὸ τῷ θεωρεῖν ἡδονὴ γινομένη οὐκ ἔςι ἡ 

ἄν τις τὰ εἰρημένα" ἐὼν δὲ παρακολεθήσωμεν τοῖς ἔμπροσθεν νεσις, οὐδ᾽ ἡ ὠπὸ τοῦ ἀκοῦσαι καὶ ὀσφρανθῆναι. οὐ γὰρ 
εἰρημένοις, ἐκ ἔςαι ὁ φρόνιμος ἀκρατής. ἔφαμεν γὼρ τὸν ἐξ ἐνδείας γινομένη, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων, οἷον ἐκ τῇ φα- 
φρόνιμον εἶναι ὁχ, ᾧ ὁ ὀρθὸς λόγος μόνον ὑπάρχει, ἀλλ᾽ ᾧ ιο γεῖν ἢ πιεῖν, αὗται μὲν γὼρ ἐξ ἐνδείας καὶ ὑπερβολῆς γ᾽ 
καὶ τὸ πράττειν τὰ κατὰ τὸν λόγον φαινόμενα βέλτιςα. εἰ νονται, τῷ ἢ τὴν ἔνδειαν ἀναπληροῦσθαι ἢ τῆς ὑπερβολῆς 

δὲ πράττει τὰ βέλτιςα ὁ φρόνιμος, ἐδ᾽ ἀν ὠκρατὰς εἴη ὁ ἀφαιρεῖσθαι" διὸ γένεσις δοκεῖ εἶναι. ἡ δ᾽ ἔνδεια καὶ καὶ 
φρόνιμος, ἀλλ᾽ ὁ τοιοῦτος δεινὸς μέν ἐςιν. διηρήμεθα γὰρ ὑπερβολὴ λύκη. λύπη οὖν ἐνταῦθα ἔνθα ἡδονῆς γώετι, 

ὦν τοῖς ἐπώνω τόν τε δεινὸν καὶ τὸν φρόνιμον ὡς ἑτέρων ὄν- ἐπὶ δέ γε τοῦ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι καὶ ὀσφρανθῆναι οὐκ ἔστι 
των" περὶ μὲν γὰρ ταὐτά, ἀλλ᾽ ὁ μὲν πρακτικὸς περὶ ἃ 15 προλυπηθῆναι' οὐδεὶς γὰρ ἡδόμενος τῷ ὁρῶν ἢ τῷ ὀσφραῦ 
δεῖ, ὁ δ᾽ οὐ πρακτικός. τὸν οὖν δεινὸν ἀκρατῇ ἐνδέχεται νεσθαι προελυπήθη. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς διανοίας ἕττι 
εἶναι (οὐ γὼρ πρακτικὸς περὶ ἃ καὶ δεινός), τὸν φρόνιμον θεωροῦντά τι ἥδεσθαι ἄνευ τοῦ προλυπηθῆναι, ὥστ᾽ εἶ ἀν 
δ᾽ οὐκ ἐνδέχεται ἀκρατῆ εἶναι. τις ἡδονὴ ἢ ὡς ἔςι γένεσις, εἰ ἦν ἡ μὲν ἡδονή, ὡς ὁ λόγος 

Ἴ Μετὰ δὲ ταῦτα. λιρεῖέον ἂν εἴη περὶ ἡδονῆς, ἐπειδήπερ αὐτῶν ἔφη, διὰ τοῦτο οὐκ ὠγαθὸν ὅτι γένεσις, ἔστι δέ τὰ 
-.--- Σ - 

ὑπὲρ εὐδαιμονίας ἐ ἐςὶν ὁ ὁ λόγος, τὴν δ᾽ εὐδαιμονίαν οἴονται 20 ἡδονὴ ἢ οὐκ ἔστι γώεσις, αὕτη ὧν εἴη ἀγαθόν. τὸ δ᾽ ὅλο 

χάντες ἤτοι ἡδονὴν εἶναι καὶ τὸ ἡδίως ζῆν, ἢ οὐκ ἄνευ γε οὐκ ἔστιν οὐδεμία ἡδονὴ γένεσις" οὐδὲ γὰρ αὗταί αἱ ἀτὶ 
ἡδονῆς. οἱ δὲ καὶ τῇ ἡδονῇ δυσχεραίνοντες καὶ ὑκ οἰόμενοι τοῦ φαγεῖν καὶ πιεῖν ἡδοναὶ οὐκ εἰσὶ γενέσεις, ἀλλὰ δια- 
δεῖν τὴν ἡδονὴν ἐναριθμεῖσθαι τοῖς ἀγαθοῖς, ἀλλὰ τό γε μαρτάνεσιν οἱ ταύτας φάσκοντες εἶναι τὸς ἡδονὰς γινέσεις. 
τευ ονβυνο ἐγγὺς οὖν τὸ ἀλύπως τῆς ἡδονῆς ἐς». οἴονται γάρ, ἐπειδὴ τῆς προσφορᾶς Ὑνομένης γίνεται. ἡδινή, 
διόπερ λεκτέον ὑπὲρ ἡδονῆς, οὐ μόνον δὲ διότι καὶ. οἱ ἄλλοι 25 διὰ τοῦτο γένεσιν εἶναι" ἔς δ᾽ ἵ. ἐπειδὴ γάρ ἐξι τῆς ψο 

αἴννται δὲν, ἀλλὰ δὴ ἀναγκαῖον ἡμῖν ἐστὶ λέγειν ὑπὲρ χῆς τι μέρος ᾧ ἡδόμεθα ἅμα τῇ προσφορᾷ ὧν ἐσμὲν δ" 
ἡδονῆς" ἐπειδὴ γὰρ ὑπὲρ εὐδαιμονίας ἡμῖν ἐστὶν ὁ Ἀόγος, δεεῖς, τοῦτο τὸ μόριον τῆς ψυχῆς ἐνεργεῖ καὶ κινεῖται, κἡὶ δ 

εὐδαιμονίαν διωρίκαμεν καὶ φαμὲν εἶναι ἀρετῆς ἐνέρ- κίνησις αὐτοῦ καὶ ἡ ἐνέργειά ἐςιν ἡδονή" διὰ δὴ τὸ ἅμα 

γείαν ἐν βίῳ τελείῳ, ἡ δ᾽ ἀρετή ἐςξτ περὶ ἡδονὴν καὶ λύπην, τῇ προσφορᾷ ἐκεῖνο τὸ μόριον τῆς ψυχῆς ἐνεργεῖν, ἢ διὰ 
ὑπὲρ ἡδονῆς ὧν εἴη ἀναγκαῖον εἰπεῖν; ἐπειδήπερ οὐκ ἔστιν ὃ τὴν αὐτοῦ ἐνέργειαν, οἴονται γύεσιν εἶναι τὴν ἡδονὴν τῷ 

ὴ εὐδαιμονία ἄνευ ἡδονῆς. Ἱπρῶτον μὲν οὖν εἴπωμεν ὦ τινες τὴν προσφορὰν δύήλην εἶναι, τὸ δὲ τῆς ψυχῆς μόριων͵ ἀὸν 
λέγοντες οὐκ οἴονται δεῖν τὴν ἡδονὴν ὡς ἐν ἀγαθοῦ μέρει 1 λον. ὅμοιον οὖν εἴ τις τὸν ἄνθρωπον οἴεται εἶναι σῶμα, ὅτι 
λαμβάνειν.᾽ πρῶτον βἂὲν γάρ φασι εἶναι τὴν ἡδονὴν γόε- τοῦτο μὲν αἰσθητόν ἐςιν, ἡ δὲ ψυχὴ οὔ" ἔςι δί. μὰ καὶ ἡ 
σιν, τὴν δὲ γένεσιν ἀτελές τι, τὸ δὲ ἀγαθὸν οὐδέποτε τὴν ' ψυχή. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τούτου" ἔστι γὰρ ὅν τι τῆς 
τὸ ἀτελοῦς χώραν ἔχειν. δεύτερον δ᾽ ὅτι εἰσί τινες φαῦλαι 35 ψυχῆς ᾧ ᾧ ἡδόμεθα, ὃ ὃ ἅμα τῇ προσφορᾷ ἐνεργεῖ" δ οἰ 

ἡδοναί, τὸ δ᾽ ἀγαθὸν οὐδέποτ᾽ ἐν φαυλότητι εἶναι, πάλιν ἵν οὐδενί ἡδονὴ γύεσις. ΜγΗ] ἀποκατάστασις δέ, φισ, 

ὅτι ἐν πᾶσιν ἐγγίνεται" καὶ γὰρ ἐν τῷ φαύλῳ καὶ ἐν τῷ εἰς φύσιν αἰσθητή. καὶ γὰρ μὴ ὁποκαθιςαμῴοις εἰς φύν 
σπουδαίῳ καὶ ἐν θηρίῳ καὶ ἐν βυσκήματι" τὸ δ᾽ ὠγαθὸν ἐςὶν ἡδονή, τὸ γὰρ ἀποκαθίστασθαί ἐςι τὸ τοῦ ἐνδεοῦς τῇ 

4. ὁ φοδῖ οἷος ογη Ψ Ὁ. ἢ} ρα] ὦ ὗν ἄρα {8,1} 2. δῚ γὰρ ΚΡ, 1 ἀ. δὲν 2275. 1} ἔσιν οπι 15. 1] τοιῦτός τις οἷος ἈΡ. ἢ 6. τίτον 

δ᾽ ἰνδέχεται 7). } 1. ἀπορήσει ἡκρ τις Καὶ ἢ 10. ὁ οἷα Χο. {Π 14. τὸν οχχ 27... ἢ] 15. ταυτόν 45. }} 19. δὲ οπι 4475. }} 35, εἱ ὧν 
λοι] σὺκ 7", ἢ 30. εἰπεῖν εἴη ἀναγκαῖον 7, 1 31. μὺ οτὰ .275. 1 τα 175, 1} 31. γὰρ οἵχ ΜΖ, 

5. λύειν τῦτον ΚΟ, ΠΠ 10. γὰρ οτα 2275, | 12. ἡ ροβῖ καὶ τι Κ΄ . ᾿ 15. λυπηθῆναι 275. } 16. ἔστι οτα ΚΡ. 17. θενροῦσά Ἁ 
βεωρῶνταις 2023. ἢ 18. ἡ μὲν οπ; ,,76, μὲν οὔκ Βατοοοίδηυϑ εἰ 4417, 1855, 2023. ἢ ὡς -- 20. ἡδονὴ οὔχ Ζ εἰ 2024. " 21. εἴτα 
ασα 47). } 22. οὐκ οπι 475. ἢ ἔςι γένεσις Ἀπ. 23. ταῦτα 215. 1 24. γενομένης ἈΠ. ἢ 25. γένεσις ἈΦ. 1} 21, ψυχῆς ἧι ἐπργὰ Κ'.} 

838. τὸ δὴ ΧΑ... 1} 37. αἰσθητήν 11} εἰ ργ Χο. 
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φύσει, τότο τὴν ἀναπλήρωσιν γοέθαι: ἔ ἔςι δέ, ὡς φαμώ, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ἡδονὴ τῷ γένει. ὠγαθόν ἐστιν, ἐπεὶ ὅτι γ᾽ ἐξρω ἀχϑ, 
μὴ ὄντα ἐνδεῶ ἥδεσθαι. ἡ μὲν γὼρ ἔνδεια λύπη, ἄνευ δὲ εἰσὶ φαῦλαι ἡδοναί, οὐδ᾽ ἡμᾶς λανθάνει. ἐπεὶ γὰρ καὶ 
λύτκης καὶ πρὸ λύπης φαμὲν ἥδεσθαι, ὥστ᾽ οὐκ ἂν εἴη ἡ φύζσεις τῶν ζῴων εἰσὶ διώφοροι, οἷον καὶ φαύλη καὶ σπυ- 

ἡδονὴ ὠποκατάςασις τῇ ἐνδῶς" ἐνδεὲς γὰρ ἐπὶ τῶν τοιότων δαία,, οἷον ἡ μὲν ἀνθρώπε σπεδαία ἡ δὲ λύκε ἥ τινος ἄλλν 2) " ὃ ἘΠΕ 7: 

ἡδονῶν οὐδέν. ὥςε εἰ διότι μὲν γένεσις ἡ ἡδονὴ οὐκ ἀγαθὸν 5 θηρίον φαύλη, ὁμοίως δ᾽ ἑτέρα φύσις ἵππον καὶ ἀνθρώπου αΆ ἔξοχ, αν 

ἐδόκει εἶναι, οὐκ ἔςι δὲ οὐδεμία ἡδονὴ γένεσις, ὠγαθὸν ὧν καὶ ὄνου καὶ κυνός" ἡ δὲ ἡδονή ἐςι κατάςασις ἐκ τῇ παρὰ φίαλριι 
εἴη, ἡ ἡδονή. | ἀλλὰ μετὼ τοῦτο οὐ πᾶσα, φησίν, ἡδονὴ φύσιν εἰς φύσιν ἑκάςῳ τὴν αὐτοῦ, ὥς ε τῦτ᾽ ἂν εἴη ἥδιςον γατ ς 

ὠγαθόν. συνίδοι δ᾽ ἄν τις καὶ ὑπὲρ τούτε οὕτως. ἐπεὶ γὰρ τῇ γε φούλα Φύσει, φαύλη ἡδονή. οὐ γάρ ἐστι ταὐτὸν ἘΠῚ 
τἀγαθόν φαμεν ἐν πάσαις ταῖς κατηγορίαις λέγεσθαι (καὶ ἵππῳ καὶ ἀνθρώπῳ, ὁμοίως ἀδὲ τοῖς ἄλλοις, ἀλλ᾽ ἐπείπερ 
γὰρ ἐν οὐσίᾳ καὶ ἐν τῷ πρός τι καὶ ποσῷ καὶ πότε καὶ το αἱ φύσεις διάφοροι, καὶ αἱ ἡδοναὶ διάφοροι. ἡ γὼρ ἡδονὴ 
ὅλως ἐν ἁπάσαιρ, ἤδη γ᾽ ἐκεῖνο φανερόν" κατὼ πάσας Ἦν ὠποκατάςασις, καὶ ἡ ἀποκατάςασις, ᾧασίν, εἰς φύσιν 
γὰρ ὠγαθοῦ ἐνεργείας ἠδονή τις ἀκολουθεῖ, ὥς" ἐπειδὴ τὸ καθίςη, ὥςε τῆς μὲν φαύλης φύσεως ἡ κατάςασις φαύλη, 

ἐγαθὸν ἐ ἐν πάσαις ταῖς κατηγορίαις, καὶ ἡδονὴ ὧν εἴη ἀγα- τῆς δὲ σπουδαίας σπουδαία. ἀλλ᾽ οἱ φάσκοντες εἶναι τὴν 
βόν. ὥστ᾽ ἐπειδὴ ἐν τούτοις μὲν τἀγαθὰ καὶ ἡδονή, ἡ δ᾽ ἡδονὴν ὁ σπυδαίαν, πεπόνθασιν οἷον οἱ μὴ εἰδύτες τὸ νέκταρ 
ἀχὸ τῶν ὠγαθῶν ἡἸδυνὴ ἡδονή, ὠγαθὸν ὧν εἴη πᾶσα ἡδονή. 15 οἴονται τοὺς θεοὺς οἶνον πίνειν καὶ ἀκ εἶναι τούτε ἥδιον ὑδέν. 

ὅμα δὲ δῆλον ἐκ τότυ ὅτι καὶ διάφοροι τῷ εἴδει αἱ ἡδυναί τοῦτο δὲ πάσχεσι διὰ τὴν ἄγνοιαν. οἷς ὅμομον πεπόνθασιν 

εἰσιν" διάφοροι γὰρ καὶ αἱ κατηγορίεί, ἦν αἷς ἐξὶν ἡ ἡδονή. οἱ πάσας τὼς ἡδονὰς γενέσεις φάσκοντες εἶναι καὶ ἀκ ὠγαὶ 
οὐ γὰρ ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐπιςημῶν ἔχεϊ, οἷον τῆς γραμματι- | θόν" διὼ γὰρ τὸ μὴ εἰδέναι ἄλλὰς ἡδονὰς ἀλλ᾽ ἢ τὼς σω- 
κῆς ἢ ἄλλης ἧς νοσῦν. ἐὰν γὰρ ἔχῃ Λάμπρος τὴν γραμ- ματικάς, ταύτας τε ὁρᾶν γενέσεις τε ἴσας καὶ ὁ σπεδαίας, 
ματικήν, ὁμοίως διακείσεται ὑπὸ τὴς γραμματικῆς ταύτης τὴ ὅλως οὐκ οἴονται εἶναι τὴν ἡδονὴν νη μος δ᾽ οὖν ἐςν 

[γραμματικὸς] ἄλλῳ ὁτῳοῦν ἔχοντι γραμματικήν, οὐ δύο ἡ ἡδονὴ καὶ ελιξομώπὶ τῆς φύσεως καὶ αδεςηκυίας, οἷο οἷον 
εσὶ διάφοροι αἱ γραμματικαὶ ἥ τ᾽ ἐν Λάμπρῳ καὶ ἐν  ἀναπληρώσεις, κα λεπρευίας 
Ἰλεδ ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς ἡδονῆς ὁχ ὕὅτως᾽ ἡ γὰρ ἀπὸ τῆς μέθης ἃ αἱ ὠπὸ τῆς ὃ τῆς ὁκοῖῆς καὶ πους τοιότων ἦσαι, 

ἀδινὴ καὶ ἡ ὠπὸ τοῦ συγγίνεσθαι οὐχ ὁμοίως. διατιθέασιν, βελτίος ἄν εἴησαν 5 ἘΠΩΣΣΩΣΤῸΣ τὴς φύσεως ὀνῤγειαι: αἱ 

διὸ διάφοροι τῷ εἴδει ΣῊΝ ἄν εἶναι αἱ ἡδοναί.) ἀλλὰ δὴ καὶ γὰρ ἡδοναὶ κατ' ὠμφοτέρος λεγόμεναι τὸς τρόπες ἐνέργειαΐ 
καὶ διότι φαῦλαί εἶσιν ἡδοναΐ τινες, καὶ διὰ τῦτο ὑκ ἐδόκει [ εἰσιν, ὥστε δῆλον ὅτι αἱ ἀπὸ τῆς ὄψεως ἡδοναὶ καὶ τὴς 

ἡ ἡδονὴ αὐτοῖς ἀγαθὸν εἶναι. τὸ δὴ τοιοῦτον καὶ ἡ τοιαύτη ἀκοῆς καὶ τοῦ διανοεῖσθαι βέλτιςαι ἂν εἴησαν, ἐπεὶ αἴ γε 

χρίσις οὐκ ἴδιός ἐστιν ἡδονῆς, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ φύσεως καὶ σωματικαὶ ἐξ ἀναπληρώσεως. ἔτι καὶ τοῦτο ἐλέγι ετὸ, ὅτι 
ἐπιςξήμης. ἔς ι, γὰρ καὶ φύσις φαύλη, οἷον "αν. τὸν τῶν “σκωλή- οὐκ ὠγαθόν" τὸ γὰρ ἐν πᾶσιν εἶναι καὶ πᾶσι κοινὸν οὐκ ϑνωοι υᾶο 
κῶν καὶ ἡ τῶν κανθάρων καὶ ὅλως ἡ τῶν ἀτίμων ζῴων, 80 ὠγαθόν. τὸ δὴ τοιοῦτον ἐπὶ φιλοτίμν μᾶλλον καὶ φιλοτι- 7.12 σύαν. 
ἀλλ᾽ οὐ διὰ τοῦτο ἡ φύσις τῶν φαύλων. ὁμοίως δ᾽ εἰσὶ μίας οἰκεῖόν ἐςιν" ὁ γὰρ φιλότιμός ἐ ἐςιν ὁ μόνος βελόμενος [ ΕΥ̓ΝῚ ἀρ, 

καὶ ἐπιστῆμαι φαῦλαι, οἷον αἱ βάναυσοι, ἀλλ᾽ ὅμως οὐ ἔχεν καὶ τῷ τοιύότῳ τῶν ἄλλων ὑπερέχειν. χειν. καὶ τὴν ἡδονὴν ὧ. δι" Ὅν 
διὰ τοῦτο φαῦλον ἡ ἐπιστήμη, ἀλλ᾽ ὠγαθὸν τῷ γίνει καὶ οὖν, εἰ μέλλει ὁ τώγαθον εἴα. τοιοῦτον δεῖν εἶναι. ἢ οὗ, 
ἐπιφήμη καὶ φύσις. ὥσπερ γὰρ ἀδ᾽ ἀὐδοωνε διὸ θεωρεῖν ἀλλὰ καὶ τὐναντίον διὰ τοῦτο ἂν δόξειεν ἀγαθὸν εἶναι, ὅτι 
δῖ ποῖός τις ἐστὶν ἐξ ὧν ἀπέτυχε καὶ κακῶς εἰργάσατο, Ξς πάντα τούτου ἐφίεται" τοῦ γὰρ ἀγαθοῦ πάντα πέφυκεν 

ἀλλ᾽ ἐξ ὧν το, οὕτως οὐδ᾽ ἐπιςήμην οὔδὲ φῦεν ἐδὲ ἄλλο ἐφίεσθαι, ὥς᾽ εἰ τὴς ἡδονῆς πάντ᾽ ἐφίεται, ὠγαθὸν ἂν εἴη 
ἐδὶν ποΐδν τί ἐςιν ἐκ τῶν φαύλων, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν σπεδαίων. τῷ γώει ἡ ἡδονή. [τώλιν καὶ ὅτι ἐςὶν ἐμπόδιον ἡ ἡδονή, ἐπ Ἀν οτηΜΓΣ 

σν ἰῷ ὡνίδς 
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ἔφασαν αὐτὴν ἀγαθὸν εἶναι. τὸ δ᾽ ἐμπόδιον φάσκειν εναι ὅν τὸ ἄλογον μέρος τῆς ψυχῆς ἔχον τὴν κακίαν κρατεῖ τὰ 

24 ᾿ διὰ τὸ μὴ ὀρθῶς σκοπεῖν φαίνετ᾽ αὐτοῖς. οὐ γάρ ἐςιν ἐμ- λόγια εὖ διακειμένε (ὁ γὰρ ὠκρατὴς τοιοῦτος), καὶ ὁ λόγος 
Ν μιὰ ΜΕ ς ΡΞ γι" όδιον ἡ ἀπὸ τοῦ πρώγματος τοῦ πραττομένου ἡδονή. ἐὰν ὁμοίως φαῦλος" διὸ κὠκεῖνος κρατήσει τῶν παθῶν εὖ ὃια- 

εἰ πω μ “μώτοι ἄλλη, ἐμπόδιον, οἷον ἡ ὠπὸ τῆς μέθης ἡδονὴ ἐμ- ᾿ κειμένων καὶ ἐχόντων τὴν οἰκείαν ὠρετήν. «εἶ δὲ τοῦτ᾽ ἔξω, 

ἐξ Ἢ ἀδιόν ἐςι τοῦ πράττειν. ἀλλ᾽ οὕτω μὲν καὶ ἐπιςήμη ἐπι- 5 συμβήσεται τῇ ὠρετῇ κακῶς χρῆσθαι" ὁ γὰρ λόγῳ φαύλῳ 

« δὲκεκανῦ ξήμης ἐμπόδιον ἔξαι" οὐ γὰρ ἔςιν ἅμα ἀμφοτέραις ἐνερ- ἡ διακείμενος καὶ χρώμενος τῇ ἀρετῇ κακῶς αὐτῇ χρήσεται. 
δι ἐδ ᾿ ̓» εἶν. ἀλλὰ διὰ τί Ὡς ἀγαθὸν ἡ ἐπιςήμη, “ἂν ποιῇ τὴν ἀπὸΐ τὸ δὴ τοιοῦτον ἄτοπον ὧν συμβαίνειν δόξειεν. πρὸς δὰ τὸ 

ἐν ρ γέ ᾿ τῆς ἐπιςήμης ἡδονήν; καὶ πότερον ἐμπόδιον ἔς αι, ἢ ὅ, ὠλλὰ τοιαύτην ἀπορίαν ῥέίξδιον ἀντειπεῖν καὶ λῦσαι ἐκ τῶν ἔμπρο- 

μᾶλλον πράξει; ἡ γὰρ ἡδυνὴ παρορμᾷ πρὸς τὸ μᾶλλον σθεν ἡμῖν εἰρημένων ὑπὲρ ἀρετῆς. τότε γάρ φαμεν εἶμαι 
πράττειν ἀπ᾿ αὐτοῦ γινομένη, ἐπεὶ τὸν σπουδαῖον ποίησον 10 ἀρετήν, ὅταν ὁ λόγος εὖ διακείμενος τοῖς πάθεσιν ἔχυσι τὸν 
πράττειν τὰ κατ᾽ ἀρετήν, καὶ ἡδέως ταῦτα πράττειν" ἄρα οἰκείαν ἀρετὴν σύμμετρος ἢ, καὶ τὰ πάθη τῷ λόγῳ. οὔτω 

δεκϑυυκέ, πολλῷ μᾶλλον ἐνεργήσει κατὼ τὴν πρᾶξιν; καὶ ἐὼν μέν γὼρ διακείμενα συμφωνήσουσι πρὸς ἄλληλα, ὥςε τὸν μὴ 
ὑδ᾽ ϑων. γε ογε ἡδόμενος πράττῃ, σπυδαῖος ἔςαι, ἂν δὲ λυπούμενος τὰ λόγον προς άττειν ἀεὶ τὸ βέλτιςον, τὼ δὲ πάθη ῥᾳδίως ὦ 

᾿ καλὼ πράττῃ, ὁ σπεδαῖος. ἡ γὰρ λύπη ἐπὶ τοῖς δι᾽ ἀνάγ- διακείμενα ποιεῖν ὃ ὧν ὁ λόγος προς άττῃ. ἂν οὖν ὁ λόγε 
κην ἐςίν, ὥς᾽ εἰ λυπεῖταί τις τὰ καλὰ πράττων, ἀναγκα- 15 φαύλως ἢ διακείμενος, τὰ δὲ πάθη εὖ, οὐκ ἕσται ἀμ 
ζόμενος πράττει" ὁ δ᾽ ἐξ ἀνάγκης πράττων οὐ σπουδαῖος. ἐκλείποντος τοῦ λόγου" ἐξ ὡμφοτέρων γὰρ ἡ ἀρετή, ὥστ᾽ 

ἕ ἀλλὰ μὴν οὐκ ἔςι γε μὴ λυπούμενον ἢ ἡδόμενον τὼ κατ’ οὐδὲ κακῶς χρῆσθαι ἐνδέχεται ἀρετῇ. ἁπλῶς δ᾽ οὐχ, ὦ 
ἅμ νυνξιφιυ) . , τ Ω͂ έ ον ἢ, ν διὰ. ΤΑ σ΄, ε Γ᾽ εὖ “-ιᾷᾳτὠώΑτν»κν »ν Ν : Σ ε χέ ἐξ μα ετὴν πράττειν τὸ δ᾽ ἀνὼ μέσον οὐκ ἔς ν. διὼ τί; ὅτι ἡ οἴονται οἱ ἄλλοι, τῆς ὠρετῆς ἀρχὴ καὶ ἡγεμών ἐςιν ὁ λν 
ὠωίά ετὴ ἐν πάθει, τὸ δὲ πάθος ἐν λυπῇ καὶ ἡδονῇ" ἐν δὲ τῷ γος, ἀλλὰ μᾶλλον τὰ πάθη. δεῖ γὼρ πρὸς τὸ καλὸν ἐρ’ 
"δέν. δὉ μβπμὰχ Ν ᾽ «ἃ .-» ᾿ ν 7 ν Ψ. ΄, “ 2 ὰ αἱ ναῦν 

ανὰ μέσον ὑκ ἔςιν. δῆλον ὅν ὡς καὶ ἡ ἀρετὴ μετὼ λύπης 20 μὴν ἄλογόν τινα πρῶτον ἐγγίνεσθαι (ὃ καὶ γίνεται), εἰ 
καὶ ἡδονῆς. εἰ μὲν οὖν λυπούμενός τις τὰ καλὰ πράττει, ὅὕτως τὸν λόγον ὕςξερον ἐπι ψηφίζοντα εἶναι καὶ διακρίνοντα. 

2 Α ᾿, ; ΑΨ'Ψν ὦ » Ν δ 7 ᾽ “ ΟἾΟΝ κα “ ᾽ “" ““ “» Υἀ ᾿ οὐ σπουδαῖος. ὥςε οὐκ ὧν εἴη ἡ ἀρετὴ μετὰ λύπης" μεθ᾽ ἴδοι δ᾽ ἄν τις τοῦτο ἐκ τῶν παιδίων καὶ τῶν ἄνευ λύγου 
τῆς γῆ ἡδονῆς ἄρα. ὁ μόνον ἄρα ἀκ ἐμπόδιόν ἐςιν ἡ ἡδονή, ἀλλὰ ζώντων" ἐν γὰρ τούτοις ἄνευ τοῦ λόγου ἐγγίνονται ὁρμαὶ 
ἐδόνης- (4. ΟΘ καὶ προτρεπτικὸν πρὸς τὸ πράττειν, καὶ τὸ ὅλον δὲ οὐκ ἐν- παθῶν πρὸς τὸ καλὸν πρότερον, ὁ δὲ λόγος ὕςερος ἐπὴν 
Γθστρε τ]ικ ὟΝ δέχεται ἄνευ ἡδυνῆς εἶναι τῆς ἀπ᾿ αὐτῆς γινομένης. ἐν νόμενος καὶ σύμψηφος ὧν ποιεῖ πράττειν τὼ καλά. ἀλλ᾽ 
Ῥδς τὸ «ρατὶ εὖ λόγος ὅτι οὐδεμία ποιεῖ ἐπιστήμη ἡδονήν. ἔστι δὲ οὐδὲ οὐκ ἐὰν ὠπὸ τοῦ λόγε τὴν ὠρχὴν λώβη πρὸς τὰ καλά, ἐκ 

ΗΝ ὠληθές" οἱ γὰρ δειπνοποιοὶ καὶ ςεφανοποιοὶ καὶ μυ- ἀκολεθεῖ τὰ πάθη ὁμογνωμονοῦντα, ἀλλὰ πολλάκις ἔνα» 
ρεψοὶ ἡδονῆς εἰσὶ ποιητικοί, ἀλλὰ δὴ ταῖς ἄλλαις ἐπιςή- τιοῦται" διὸ μᾶλλον ἀρχῇ ἔοικε πρὸς τὴν ἀρετὴν τὸ ταβος 

μαις οὐκ ἔςιν ἡ ἡδονὴ ὡς τέλος, ἀλλὰ μεθ᾽ ἡδονὴς τε καὶ εὖ διακείμενον ἢ ὁ λόγος. 
"᾿ς Υ͂ τονε» ὦ Φ γὲ ΩΣ ποιῶν ἀδονὰ ραν. 2 ἃ ν " », α΄» ν περὶ εὐδαι.8 οὐκ ἄνευ ἡδονῆς" ἔστιν οὖν καὶ ἐπιστήμη ποιητικὴ ἡδονῆς. 30 Ἐχόμενον δ᾽ ἂν εἴη τούτων εἰπεῖν, ἐπειδὴ περὶ εὖ 

[{π| δὲ καὶ ἄλλως ἐλέγετο, ὅτι οὐκ ἄριςον. ὠλλ᾽ οὕτω μὲν μονίας ἐξὶν ὁ λόγος, περὶ εὐτυχίας. οἴονται γὰρ οἱ πολλὶ 
καὶ τῷ τοιούτῳ λόγῳ ἀναιρήσεις καὶ τὰς καθ᾿ ἕκαςα λε- τὸν εὐδαίμονα βίον τὸν εὐτυχὴ εἶναι ἢ οὐκ ἄνευ γε εὖτ 
γομένας ἀρετάς. ἡ γὰρ ἀνδρεία οὐκ ἔξιν ἄριστον" ἄρ᾽ οὖν χίας, καὶ ὀρθῶς ἴσως" ἄνευ γὰρ τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν, ὧν 
διὰ τοῦτ᾽ οὐκ ὠγαθόν; ἢ τοῦτ᾽ ἄτοπον; ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν τύχη ἐςὶ κυρία, οὐκ ἐνδέχεται εὐδαίμονα, εἶναι. διὸ ῥητόν 

ἄλλων. οὐδὲ ἡδονὴ διὰ τοῦτ᾽ οὐκ ἀγαθόν, ὅτι οὐκ ἄριςον. 35 ἐςὶν ὑπὲρ εὐτυχίας, καὶ ἁπλῶς ὁ εὐτυχὴς τίς ἐς! καὶ δ 
᾽ ᾽ὔ , - » -»ἭἬ “ “-“ν ο ἀπορήσειε δ᾽ ὧν τις μεταβὰς καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν τὸ τοίδτον, τίσι καὶ περὶ τί, πρῶτον μὲν οὖν ἐπὶ ταῦτ᾽ ἄν τις ἐλ 

ε “ “ “Ὁ ᾽ , εἷον ἐπειδὴ ὁ λόγος κρατεῖ ποτὲ τῶν παθῶν (φαμὲν γὰρ | καὶ ἐπιβλέψας ὠπορήσειεν. οὔτε γὰρ ἂν εἴποι τις τὴν τὸ 
“ - ᾽ Π ᾽ { 

ἐπὶ τοῦ ἐγκρατοῦς), καὶ τὰ πάθη δὲ πάλιν ἀντεςραμμώνως ἡ χην ὡς ἐςξὶ φύσις. ἡ γὰρ φύσις ἀεὶ οὗ ἐςὶν αἰτία, τοῦτ 
,»" -“ “Ἥ “»“Ἥ ΄ ς « « ἜΤ τοῦ λόγου κρατεῖ, οἷον ἐπὶ τῶν ὠκρατῶν συμβαίνει. ἐπεὶ | ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἢ ὡσαύτως ποιητική ἐστιν, ἡ δὲ γε τῦχι 

.“«------. «ως... -ἰς.. ---.-.-. - 

4, τὸ σον Κϑ, τῷ 275..} ἀ. μὲν 21... } 11. τὰ οταὰ 475. 1} 24. τι 1475, } 25. εἶναι οπὶ 475. ΠΠ 21. δεινοποιοὶ ἈΚ5. Ἷ καὶ εἱ μο 
ρεψὰ ΚΡ, || 30. καὶ] ἡ 175, 1] ποιητὸν Δ", ἢ 31. δὲ οταὰ ΧΡ. 1} 84. διὰ τοῦτ᾽] διὰ ταῦτα Αἴ», 1 35. οὐκ διῖδ ἀγαθὸν οἵα Αἵ". ἢ 
37. γὰρ καὶ ἐπὶ 1, 

416. ἐκλιπόντος ΚΡ, Ἱ 11. ὥσπερ ΚΡ. 1 30. πρῶτον οπι 475. ἢ 22. παίδων ΚΡ, Π[283. τοῦ οπι 475. ἢ ὁρμαὶ τῶν παθῶν Αἵ". ! 
2ᾳ, πρότερον οτλ 27:. ἢ} 26. ὑκ οχα 78, 1} 33. ἴσως οἵᾳ 79, 1} 85. τί Δ5. 1} 37. ἀποβλέψας 275. 1} 38. ο7] οὐκ ρὲ ΧὉ. ἢ 39. ἢ 
καὶ οοὐἵὐ ΜΠ, 
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οὐδέποτε, ἀλλ᾽ ἀτάκτως καὶ ὡς ἔτυχαν᾽ διὸ ἡ τύχη ἐν τοῖς γως πρὸς ἃ ἂν εὖ ἔχωμεν. καὶ εἴ τις ἐρωτήσειε τὸν ὕτως 
τοιούτοις λέγεται. ὅτε δὴ νοῦν γέ τινα ἢ λόγον ὀρθόν" καὶ ἔχοντα, διὰ τί τοῦτο ἀρέσκει σοι οὕτω πράττειν; ὧς οἶδά 
γὰρ ἐνταῦθα ὁ ἐχ ἧττόν ἐς! τὸ τεταγμένον καὶ τὸ ἀεὶ ὠσαύ- φησιν, ἀλλ᾽ ἀρέσκει μοι, ὅμοιον πάσχων τοῖς ἐνθεσιαΐζυσιν" 
τως, ἡ δὲ τύχη ὕ, διὸ καὶ ὃ πλεῖξος νὸς καὶ λόγος, ἐνταῦθα καὶ γὼρ οἱ ἐνθουσιάζοντες ἄ ἄνευ λόγου ὁρμὴν ἔχεσι πρὸς τὸ 
ἐλαχίςη τύχη, ἧ δὲ πλείςη τύχη, ἐνταῦθ᾽ ἐλάχιςος, νοῦς. 5 πράττειν τι. τὴν δ᾽ εὐτυχίαν οὐκ ἔχομεν οἰκείῳ καὶ ἰδίῳ 

ἀλλ᾽ ἄρά γε ἡ εὐτυχία ἐςὶν ὡς ἐπιμέμιά τις θεῶν; ἢ τῦτ᾽ ὀνόματι. προσαγορεύειν, ἀλλ᾽ αἰτίαν πολλάκις δάμὸν εἶναι 

ἐκ ἂν δόξειεν; τὸν γὰρ θεὸν ὠξιῶμεν κύριον ὄντα τῶν τοιύό- αὐτήν" ἡ δ᾽ αἰτία ἀλλότριον τῇ ὀνόματος. ἡ γὰρ αἰτία, καὶ 
τῶν τοῖς ἀξίοις ὠπονέμειν καὶ τἀγαθὰ καὶ τὰ κακά, ἡ δὲ ἧ ἐςὶν αἰτία ἄλλο ἐςί, καὶ ἄνευ ἑρμῆς, τῆς ἐπιτυγχιανόφης. 

τύχη καὶ τὰ ὠπὸ τῆς τύχης ὡς ὠληϑῶς ὡς ὧν τύχῃ γύε- τῶν ἀγαθῶν αἰτία λεγομένη, οἷον ἡ τῷ κακὸν μὴ χαβεῖν 
ταί. εἰ δέ γε τῷ θιῷ τὸ τοιῦτον ἀπονέμομεν, φαῦλον αὐτὸν ιοὸ ἢ πάλιν τῇ μὴ οἰόμενον ἀγαθὸν λήψεσθαι ἀγαθὸν λαβεῖν. 
κριτὴν ποιήσομεν ἢ ὁ δίκαιον" τῦτο δ᾽ ὁ προσῆκόν ἐξι θεῷ. ἔστιν οὖν ἡ τοιαύτη εὐτυχία διάφορος ἐκείνης, καὶ ἔοικεν 

ἀλλὰ μὴν ἔξω γε τότων εἰς οὐδὲν ἄλλο τὴν τύχην ἄν τις αὐτὴ ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς μεταπτώσεως γίνεσθαι, καὶ. 
τάζεμν, ὥστε δῆλον ὅτι τύτων ἄν τι εἴη. νοῦς μὲν δὴ καὶ κατὰ συμβεβηκὸς εὐτυχία. ὥστ᾽ εἰ καὶ ἡ τοιαύτη ἐστὶν 

λόγος καὶ ἐπιστήμη παντελῶς ἀλλότριόν τι ἔοικεν εἶναι. εὐτυχία, ἀλλ᾽ οὖν πρός γε τὴν εὐδαιμονίαν ἡ τοιαύτη ὧν 
ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἡ ἐπιμέλεια καὶ ἡ εὔνοια ἡ παρὼ τῷ θεοῦ 15 εἴη εὐτυχία οἰκειοτέρα, ἧς ἐν αὐτῷ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁρμῆς τῶν 

ὥξειεν ἂν εἶναι εὐτυχία διὰ τὸ καὶ ἐν τοῖς φαύλοις ἐγγίνε. ἀγαθῶν ἐςὶ τῆς ἐπιτεύξεως. ἐπεὶ ἦν ἐςὶν ἡὶ εὐδαιμονία ὑκ 
σθαι" τὸν δὲ θεὸν τῶν φαύλων ἕν εἰκὸς ἐπιμελεῖσθαι. λοιπὸν ἄνευ τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν, ταῦτα δὲ γίνεται ὠπὸ τῆς εὐτυ- 
τούυν καὶ οἰκειότατον τῆς εὐτυχίας ἐςὶν ἡ φύσις, ἔςι δ᾽ ἡ χίας, οἷον ἀρτίως ἔφαμεν, συνεργὸς ὧν εἴη τῇ εὐδαιμονίῳς Ὁ 

εὐτυχία καὶ ἡ τύχη ἐν τοῖς μὴ ἐφ᾽ ἡμῖν οὖσι, μηδ᾽ ὧν περὶ μὲν ἦν εὐτυχίας τοσαῦτα. ν 

αὐτοὶ κύριοί ἐσμεν καὶ δυνατοὶ πρᾶξαι. διὸ τὸν δίκαιον, ἧ Ὁ ᾿Επειδὴ δὲ ὑπὲρ ὁ ἑκάςης τῶν ἀρετῶν κατὰ μέρος εἰρή- 9 
δίκαιος, ὑθεὶς λέγει εὐτυχῆ, ὑδὲ τὸν ὠνδρεῖον, ὑδ᾽ ὅλως τῶν καμεν, λοιπὸν ἂν εἴη καὶ καθόλε συνθῴτας τὰ καθ᾽ ἕκαςα 

κατ᾽ ἀρετὴν ὑδένα" ἐφ᾽ ἡμῖν γάρ ἐςι ταῦτα καὶ ἔχειν καὶ 

μὴ ἔχειν. ἀλλ᾽ ἤδη ἐπὶ τοῖς τοιότοις οἰκειότερον τὴν εὐτυ- 
χίαν ἐροῦμεν" τὸν γὰρ εὐγενῆ εὐτυχὴ λέγομεν, καὶ ὅλως 
ᾧ τὰ τοιαῦτα τῶν ἀγαθῶν ὑπάρχει ὧν μὴ αὐτὸς κύριός 25 
ἐξν. ἀλλ᾽ ὅμως ὑδ᾽ ἐνταῦθα κυρίως ἂν ἡ εὐτυχία λέγοιτο, 
ἕξι δὲ πολλαχῶς ὁ εὐτυχὴς λεγόμενος" καὶ γὼρ ᾧ παρὰ 
τὴν λογισμὸν τὸν αὑτῷ συνέβη τι ὠγαθὸν πρᾶξαι, εὐτυχῆ 
φαμέν, καὶ ᾧ κατὰ λόγον ζημίαν ἦν λαβεῖν, τὸν τοίξτον 
κερδάναντα εὐτυχῆ φαμών. ἔςιν ἦν ἡ εὐτυχία τῷ ὠγαθόν 30 
τι ὑπάρξαι παρὰ λόγον καὶ ἐν τῷ κακὸν μὴ λαβεῖν εὖλο- 
ον, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ οἰκειότερον ἡ εὐτυχία ἂν δόξειεν 
εἶναι ἐν τῷ ἀγαθὸν λαβεῖν" τὸ μὲν γὰρ ἀγαθὸν λαβεῖν 
καθ᾽ αὐτὸ δόξειεν ὧν εὐτύχημα εἶναι, τὸ δὲ κακὸν μὴ λα- 

κεφαλαιωσαμώνους εἰπεῖν. ἔςι μὲν ὄν ὁ κακῶς λεγόμενον 
τόνομα ἐπὶ τοῦ τελέως σπουδαΐν, ἡ καλοκώγαθία. καλὸς 

κὠγαθὸς γώρ, φησίν, ὅταν τελέως σπεδαῖος ἢ" ἐπὶ γὼρ τῆς 
ἀρετῆς τὸν καλὸν κὠγαθὸν λέγυσιν, οἷον τὸν δίκαιον καλὸν 
κἀγαθόν φασι, τὸν ἀνδρεῖον, τὸν σώφρονα, ὕλως ἐπὶ τῶν 
ἀρετῶν. ἐπειδὴ οὖν εἰς δύο διαιροῦμεν, καὶ τὰ μέν φαμεν 
εἶναι καλὰ τὼ δὲ καὶ ἀγαθά, καὶ τῶν ὠγαθῶν τὰ μὲν 
ἁπλῶς ὠγαθὰ τὰ δ᾽ ὅ, καὶ καλὰ μὲν οἷον τὼς ἀρετὼς καὶ 
τὰς ὠπ’ ὠρετῆς πράξεις, ἀγαθὰ δὲ οἷον ἀρχὴν πλῦτον δύ- 
ξαν τιμὴν καὶ τὼ τοιαῦτα, ἔστιν ἦν ὁ καλὸς καὶ ὠγαθὸς 

ᾧ τὰ ἁπλῶς ὠγαθά ἐστιν ὠγαθὰ καὶ τὰ ἁπλῶς καλὼ 
καλά ἐστιν. ὁ τοιοῦτος γὰρ καλὸς καὶ ἀγαθός" ᾧ δὲ τὼ 
ὡπλῶς ὠγαθὰ μή ἐςιν ἀγαθά, ὑκ ἔς «καλὸς καὶ ὠγαθός, 

βῶν κατὼ συμβεβηκὸς. εὐτύχριμα. ἔςιν ἵν ἡ εὐτυχία ἄλο- 35 ὥσπερ οὐδ᾽ ὑγιαίνειν ἂν δόξειν ᾧ τὰ ὡπλῶς ὑγιεινὰ μὴ 
Ἧς φύσις" ὁ γὼρ εὐτυχής ἐςιν ὁ ἄνευ λόγν ἔχων ὁρμὴν ὑγιεινά ἐςιν. εἰ γὰρ ̓  πλῦτος καὶ ἡ ἀρχὴ παραγινόμενά 
τρὸς τἀγαθὰ καὶ τότων ἐπιτυγχάνων, τῦτο δ᾽ ἐςὶ φύσεως" τινα βλάπτοιεν, ὑκ ἂν αἱρετὰ εἴη, ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα ὅσα 

ὦν γὰρ τῇ ψυχῇ ἔνεστι τῇ φύσει τοῦτον ᾧ ὁρμῶμεν ἀλό- αὐτὸν μὴ βλάψει, βυλήσεται αὐτῷ εἶναι. ὁ δὲ τοῶτος ὧν 

3. γε οἵὰ Μ2, ἢ 5. ἰλαχίζη καὶ τύχη 45, ἢ 6. θεοῦ 75, Π 9. τῆς οτὰ 215. 1 11. ςι τῷ θεῶ Μ{Π||, ἢ 12. ἄν τι τάξειεν ΚΡ, 

τέξαιν ἂν τις ΜΠ}, 1 13. τις 475. }} 18. καὶ αἰϊοτατι οτλ ΧΡ. [[ 21. δίκαιον 75, } 22. γάρ] μὲν γάρ ΚΡ. 1" 24. λέγομεν] ἐρῦμεν Ἅ7). ἢ 
25. τὰ οἵα ΚΡ, 1 26. ἂν κυρίως εὐτυχία ΚΑ. ἢ 80. κερδανόντα 27. }} 31. πρᾶξαι ΚΡ, 1 κακόν τι μὴ 141] εἰ 1855 εἰ 2028. 

32. καὶ οἵη 175. }} 84. ἄν οτὰ Αὐ. ἢ 38. τύχη 325. 
40. τὸ Ψπ. ἢ 11. ἀδιάφορος 73, }} 12. «αὕτη ΚΡ. ἢ 13. ὥς’ -- 14. εὐτυχία οἵα Ζ2: εἰ 2024. ἢ 15. τῶν ογχ 7). ἢ 19. ταῦτα 

ΧΟ ἢ 24. συνϑέντα 215. ἢ 24. ἦ οτα ΚΡ. 1] 25. οἷον οτα 2215, 1 26. φησιν ΚΑ. 1 28. καὶ τῶν -- 29. ἀγαθὰ οτὰ 415. 11 80. ἐπ᾿ 
ΜῈ. Ὁ οἷον οὐὰ ΚΡ, ἢ 31. καὶ δῃῖο τὰ οἵχὰ ᾿ὐ. ἢ 38. βλάψη ΚΈ. 

ἘΣΤῚ 
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οἷς ὑποςελλόμενός τι τῶν ἀγαθῶν πρὸς τὸ μὴ εἶναι αὐτῷ, γὰρ ἄλλη ἐπιςήμη ἀδεμία τὴν χρῆσιν παραδίδωσιν, ἀλλὰ 
"οὐκ ἂν δόξειε καλὸς καὶ ὠγαθὸς εἶναι" ἀλλ᾽ ᾧ τὠγαθὰ τὴν ἔξιν. 
χάντα ὄντα ἀγαθά ἐςι καὶ ὑπὸ τότων μι διαφθείρεται, οἷον ἜΦ᾽ ἅἄκασι δὲ τούτοις ὑπὲρ φιλίας ἀναγκαῖόν ἐστον! 

Α ͵ ) ᾿ “ ε -“ Ν ν᾿» ὀζ. 2 ἣν » Ὶ 3 7 Ὶ ὶ) ΄ς 2 ,ὔ .ν 

ὑπὸ πλύτε καὶ ἀρχῆς, ὁ τοῶτος καλὸς καὶ ἀγαθό. εἰπεῖν, τί ἐστι καὶ ἕν τίτι καὶ περὶ τί: ἐπειδή περ ὁρῶμεν 
10. Ὑπὶρ δὲ τῷ κατὰ τὼς ὠρετὼς ὀρθῶς πράττειν εἴρηται 5 παρὰ πάντα τὸν βίον καρατείνουσαν καὶ ἐν παντὶ καιρῷ, 

μέν, ὁχ ἱκανῶς δέ, ἔφαμεν γὰρ τὸ κατὼ τὸν ὀρθὸν λόγον καὶ ἔσαν ἀγαθόν, συμπαραληπτέα ἀν εἴη πρὸς τὴν εὐδὰν 
χράττειν" ἀλλ᾽ ἴσως ἄν τις αὐτὸ τῦτο ὠγνοῶν ἐρωτήσειε, τὸ μονίαν. πρῶτον μὲν ὧν ἴσως ἃ ὠπορεῖται καὶ ζητεῖται, βὸ- 

κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον τί ποτ᾽ ἐςί, καὶ πῷ ἐςὶν ὁ ὀρθὸς λό- τιον διελθεῖν. πότερον γάρ ἐςιν ἡ φιλία ἐν τοῖς ὁμοίοις, ὅσ- 
᾿ γος; ἔςιν ἦν κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον πράττειν, ὅταν τὸ ἄλο- περ δυκεῖ καὶ λέγεται; καὶ γὰρ κολοιός φασι παρὰ κολοιὸν 
γον μέρος τῆς ψυχῆς μὴ κωλύῃ τὸ λογιςικὸν ἐνεργεῖν τὴν 40 ἱζάνει, καὶ “αἰεί τοι τὸν ὅμοιον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὅμοιον." 
αὑτοῦ ἐνέργειαν" τότε γὰρ ἡ πρᾶξις ἔσται κατὰ τὸν ὀρθὸν φασὶ δὲ καὶ κυνός ποτε ἀεὶ καθευδύσης ἐπὶ τὴς αὐτῆς χε 
λόγον. ἐπειδὰ γάρ τι τῆς ψυχῆς τὸ μὲν χεῖρον ἔχομεν τὸ ραμῖδος, ἐρωτηθέντα τὸν Ἐμπεδοκλέα διὰ τί ποτε ἡ χύυν 
δὲ βέλτιον, ἀεὶ δὲ τὸ χεῖρον τῇ βελτίονος ἕνεκέν ἐςιν, ὥσ- ἐπὶ τῆς αὐτῆς κερωμῖδος καθεύδει, εἰπεῖν ὅτι ἔχει τι τῇ κε 
χερ ἐπὶ σώματος καὶ ψυχῆς τὸ σῶμα τῆς ψνχῆς ἕνεκεν, ραμῖδι ὅμοιον ἡ κύων, ὡς διὼ τὸ ὅμοιον τὴν κύνα φοιτῶσαν. 

καὶ τότ᾽ ἐρῶμεν ἔχειν τὸ σῶμα καλῶς, ὅταν ὕτως ἔχῃ ὥςει5 κάλιν δ᾽ αὖ δοκεῖ ἄλλοις τισὶν ἐν τοῖς ἐναντίοις μᾶλλιν 
μὴ κωλύειν ἀλλὼ καὶ συμβάλλεσθαι καὶ συμπαρορμᾶν ἐγγίνεσθαι ἡ φιλία. ἐρᾷ μὲν γώρ, φησίν, ὄὕμβρον γαῖ, 
πρὸς τὸ τὴν ψυχὴν ἐπιτελεῖν τὸ αὐτῆς ἔργον" τὸ γὰρ χεῖ- ὅταν ξηρὸν πέδον" τὸ δὴ ἐναντίον, φησί, τῷ ἐναντίῳ βέλε 
ρον ποῦ βελτίονος ἕνεκεν, πρὸς τὸ συνεργεῖν τῷ βελτίονι. σθαι φίλον εἶναι. ἐν μὲν γὰρ τοῖς ὁμοίοις οὐδ᾽ ἐνδέχεται 

ὅταν ἦν τὼ πάθη μὴ κωλύωσι τὸν νῦν τὸ αὐτῷ ἔργον ἐπιτε- γίνεσθαι" τὸ γαρ ὅμοιον, φησί, τοῦ ὁμούς ὑδὲν προσδχῖται, 
λεῖν, τότ᾽ ἔσται τὸ κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον γινόμενον. ναΐ, 20 καὶ τὰ τοιαῦτα δή. ἔτι πότερον ἔργον ἐστὶ φίλον γενέσθαι 
ἀλλ᾽ ἴσως εἴποι τις ἄν, ὅταν πῶς ἔχωσι τὰ πάθη, ὁ κωλύνσιν, ἢ ῥᾷδιον γενέσθαι; οἱ γῆν κόλακες ταχέως προσεδρεύσαντις 
καὶ κότε ὕτως ἔχυσιν;: ὦ γὰρ οἶδα. τὸ δὴ τοιοῦτον ὑκ ἕξιν φίλοι μὲν ἐκ εἰσίν, φαίνονται δὲ φύλοι εἶναι, ἔτι δὲ καὶ τὰ 
εἰπεῖν ῥᾳίδιον. δὲ γὰρ ὁ ἰατρός, ἀλλ᾽ ὅταν εἴπῃ τῷ πυρέτ- τοιαῦτα ἀπορεῖται, πότερον ἔσται ὁ σπουδαῖος τῷ φαύλῳ 
τοντι πτισάνην προσφέρεσθαι" τῷ δὲ πυρέττειν πῶς αἰσθά- φίλος ἢ ὅ; ἡ μὲν γὰρ φιλία ἐν πίςει καὶ βεβαιότητι, ὁ ἃ 
νομαι; ὅταν, φησίν, ὁρᾷς ὠχρὸν ὄντα. τὸ δ᾽ ὠχρὸν πῶς 2ς φαῦλος ἥκιςα τοιῦτος. καὶ ὁ φαῦλος τῷ φαύλῳ, ἢ οὐὰ 
εἰδήσω; ἐνταῦθα δὴ συνιέτω ὁ ἰατρός" εἰ γὼρ μὰ ἔχεις τοῦτο; πρῶτον μὲν οὖν διοριςέον ἂν εἴη ὑπὲρ φιλίας ποίας 
χαρὰ σαυτῷ, φήσει, τῶν γε τοιούτων αἴσθησιν, ἐκ ἔστι. σκοποῦμεν. ἔστι γάρ, ὡς οἴονται, φιλίω καὶ πρὸς θεὸν καὶ 
ὡσαύτως ὑπὲρ τῶν ἄλλων κοινός ἐς: τῶν τοιότων ὁ λόγος. τὰ ἄψυχα, οὐκ ὀρθῶς. τὴν γὰρ φιλίαν ἐνταῦθά φαμο 
ὁμοίως δ᾽ ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν παθῶν τοῦ γνωρίζειν" δεῖ γὰρ εἶναι Ὦ ἐςὶ τὸ ἀντιφιλεῖσθαι, ἡ δὲ πρὸς τὸν θεὸν φιλία ἔτι 
αὐτὸν συμβάλλεσθαι πρὸς αἴσθησίν τι. ἐπιζητήσειε δ᾽ ὧν 30 ἀντιφιλεῖσθαι δέχεται ὅθ᾽ ὅλως τὸ φιλεῖν" ἄτοπον γὼ ὦ 
τις ἴσως καὶ τὸ τοιοῦτον, ἄρα γε ἔργῳ εἰδήτας ταῦτα καὶ εἴη εἴ τις φαΐ! φιλεῖν τὸν Δία. ὑδὲ δὴ παρὰ τῶν ἀψύχων 
δὴ εὐδαίμων ἔσομαι; οἴονται γάρ. τὸ δ᾽ ἐστὶν ἃ τοιοῦτον" ἐνδέχεται ἀντιφιλεῖσθαι" φιλία μέντοι καὶ πρὸς τὰ ἀψυχά 
ὑδεμία γὰρ ἐδὲ τῶν ἄλλων ἐπιςημῶν παραδίδωσι τῷ μαν- ἐστιν, οἷον οἦνον ἢ ἄλλο δὴ τῶν τοιούτων. διὸ δὴ οὔτε τὸ 

θάνοντι τὴν χρῆσιν καὶ τὴν ἐνέργειαν, ἀλλὼ τὴν ἔξιν μόνον. πρὸς τὸν θεὸν φιλίαν ἐπιζητῦμεν ὅτε τὴν πρὸς τὰ ἄψυχο 
ὅτως ἀδ᾽ ἐνταῦθα παραδίδωσι τὸ εἰδῆσαι ταῦτα τὴν χρῆσιν 35 ἀλλὰ τὴν πρὸς τὰ ἔμψυχα, καὶ πρὸς ταῦτα ἐν οἷς ἰςὶ τὶ 
(ἡ γὼρ εὐδαιμονία ἐστὶν ἐνέργεια, ὡς φαμέν) ἀλλὰ τὴν ἀντιφιλεῖν. εἰ δή τις μετὰ τῦτο ἐπισκέψαιτο τί ἐςι τὸ φν 

ἕξι, οὐδ᾽ ἐν τῷ εἰδέναι ἐξ ὧν ἐςὶν ἡ εὐδαιμονία, ἀλλ᾽ ὧκ λητόν, ἔξιν οὖν ὑκ᾿ ἄλλο τι ἢ τὠγαθόν. ἕτερον μὲν ἦν ἰῃ 
τῷ τότοις χρήσασθαι. τὴν δὲ χρῆσιν καὶ τὴν ἐνέργειαν τό- τὸ φιλητὸν καὶ τὸ φιλητέον, ὥσπερ καὶ τὸ βυλητὸν καὶ τὸ 
των οὐκ ἔστι ταύτης τῆς πραγματείας τὸ παραδῦναι" ἀδὲ βουλητέν. βελητὸν μὲν γὰρ τὸ ἁπλῶς ὠγαθόν, βελατέν 

4. τι οἵὰ 75. 11 5. δὲ ογχ ΧΕ. ΠΠ 11. γὰρ οἵη Ψδ, ΠΠ 13. δνεκέν ἐς ιν] ἔχομεν ἕνεκεν ΧΡ, Π 15. καλῶς οτα ΧΆ. [Π[18. πρὸς τὸ 6Π) 
ΚΕ ΠΠ19. κωλύσωσι 275, ἢ ἐπιτελεῖν] ἱνεργεῖν ἈΦ. 11 24. πτισσάνην 75. ἢ 21. ἔτι ΚΑῚ). 1 31. ἴσως οἵὰ 75. 32. ὦ οἵα Μιϑ, 

ἄ, πε] ἱπιπιο γὰρ. ἢ 5. περὶ 375. 1{ 6. συμπαραληπτέον ΚΡ. ἢ 7. ὃ 475. 1 9. γὰρ] γὰρ ὃ ΚΑ. 1 10. τοὶ οτὰ 2", 11 13. τῇ σα 
ΚΔ, 115. δ᾽ Ὃπι .2,75.} 17. πέδον ὅ. τὸ 575. ἢ} τὸ ἱναντίον δ. ἢ 18. οὐδὲν ἈΡ,. ΠΠ ἐνδέχεσθαι 475. Π 20. πότερον] δὲ 47", {Π 21. νἱ νὴ 

οἷον Ἀ3. ᾿ὶ 23. φίλω 2275. 1 35. τῷ φαύλῳ] τὰ φαῦλα 75, 1} 29. ἐδὲ οοἀΐοεα. || 32, μὲν 375..}} 84, ζητῶμεν 275. ἢ 36. δέ ΜΗ) 

838. καὶ αἰϊεγυτα οἱ 2275. 
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δὲ τὸ ἑκάστῳ ἀγαθόν. οὕτω καὶ φιλητὸν μὲν τὸ ἁπλῶς φιλίαν" ἢ ἣ γὰρ προσδεῖται ὁ ὁ ἕτερος τοῦ ἑτέρε, ταύτῃ ὄντες 
ἀγ αθόν, φιλητέον δὲ τὸ αὑτῷ ἀγαθόν, ὥςε τὸ μὲν φιλη- φίλοι ἐν τῇ κατὰ τὸ συμφέρον φιλίᾳ εἰσίν. ἀλλ᾽ ἑτέρα 

τὸν καὶ φιλητέον, τὸ δὲ φιλητέν ὁ ὑκ ἔςι φιλητόν. ἐνταῦθα διώριςαι ἡ κατὰ τὸ συμφέριν φιλία καὶ ἡ κατ᾽ ἀρετὴν καὶ 

μὲν οὖν ἐστὶ καὶ διὼ τὸ τοιοῦτον ἡ ἀπορία, πότερόν ἐςιν ὁ ἡδονήν. εἰκὸς δὴ καὶ πολὺ μᾶλλον τούτους πάντα γὰρ 
σπυδαῖος τῷ φαύλῳ φίλος ἢ ὅ. συνῆπται γάρ πως τἀγαθῷ 5 αὐτοῖς ὑπάρχει τἀγαθά, καὶ τὸ ἡδὺ καὶ τὸ συμφέρον. 
τὸ αὐτῷ ὠγαθὲν καὶ τὸ φιλητέον τῷ φιλητῷ, ἔχεται δὲ ἀλλὰ καὶ ὁ σκυδαῖος τῷ φαύλῳ" ἧ γὰρ ἴσως ἡδύς, ταύτῃ 
κὰϊ αἰκόλωδιν τῷ ὠγαθῷ καὶ τὸ ἡδὺ παι καὶ ὦ ὃ συμφέρον. καὶ φίλος. καὶ ὁ φαῦλός γε τῷ φαύλῳ" ἢ γὰρ ἴσως τὸ 
ἡ μὸν ἢ το Ων ραυδαϊον φιλία ἐφύ, ὅταν ἀντιφιλῶσιν ἀλ- αὐτὸ αὐτοῖς συμφέρει, ταύτῃ φῦοι. ὁρῶμεν γὰρ τῦτο ὙΡ 
λήλους' φιλοῦσι δὲ ἀλλήλους, ἢ φιλητοί: φιλητοὶ δέ, ἦ νόμενον, ὅταν τὸ αὐτὸ ἧ τὸ σὐμιδοιυν, φίλες τέτες διὰ τὸ 
ἀγαθοί. ὑῶν ὁ σπεδαῖος, φησί, τῷ φαύλῳ ὑκ ἔςαι φίλος: ι0ὺ συμφέρον, ὥς᾽ οὐδὲν κωλύσει καὶ φαύλοις οὖσι ταὐτόν τι 
ἔςαι μὲν οὖν. ἐπειδὴ γὰρ τἀγαθῷ ἠκολούθει τὸ συμφέρον συμφέρειν. βεβαιοτάτη μὲν ἦν καὶ μονιμωτάτη καὶ καλ- 
καὶ τὸ ἡδι΄, ἢ ἐστὶ φαῦλος ὧν ἡδύς, ταύτῃ φίλος" πάλιν λίξη ἡ ἐν τοῖς σπουδαίοις φιλία, ἡ κατ᾽ ἀρετὴν καὶ τάγα- 
αὖ συμφέρων, ἣ συμφέρων, ταύτῃ φίλος. ἀλλ᾽ οὐκ ἔσται θὸν ὕσα, εἰκότως" ἡ μὲν γὰρ ἀρετὴ ἀμετάπτωτον, δὶ᾽ ἣν ἡ 
Ὑε κατὰ τὸ φιλητὸν ἡ τοιαύτη φιλία. φιλητὸν γὼρ ἦν φιλία, ὥστε εἰκὸς τὴν φιλίαν τὴν τοιαύτην ἀμεταΐκτωτον 

τὠγαθόν, ὁ δὲ φαῦλος ὁ φιλητός᾽ οὐ γὰρ ἀλλὰ κατὼ τὸ ι5 εἶναι, τὸ δὲ συμφέρον ὀδέποτε ταὐτόν" διὸ ἡ διὰ τὸ συμ- 
φιλητέον. εἰσὶ γὰρ ἀπὸ τῆς παντελοῦς φιλίας, τῆς ἐν τοῖς 
σανδαίοις, καὶ αὗται αἱ φιλίαι, ἥ τε κατὼ τὸ ἡδὺ καὶ ἡ 

κατὰ τὸ συμφέρον. ὁ ἦν κατὰ τὸ ἡδὺ φιλῶν ὁ φιλεῖ τὴν 
κατὰ τὸ ὠγαθὸν φιλίαν, ἐδὲ ὁ κατὰ τὸ συμφέρον. εἰσὶ δὲ 

φέρον φιλία ὁ βεβαία, ἀλλὰ τῷ συμφῴροντι συμμεταπί- 
ατει. ὁμοίως καὶ ἡ κατὰ τὴν ἡδονήν. ἡ μὲν οὖν τῶν βελ- 

τίξων φιλία ἡ κατ᾽ ἀρετὴν γιγνομένη ἐστίν, ἡ δὲ τῶν πολ- 
λῶν ἡ κατὰ τὸ συμφέρον" ἡ δὲ κατὰ τὴν ἡδονὴν ἐν τοῖς 

καὶ αἱ φιλίαι αὗται, ἥ τε κατὰ τὸ ὠγαθὸν καὶ ἡ κατὰ τὸ 20 φορτικοῖς καὶ τυχῶσιν. συμβαίνει δὲ καὶ ἀγανακτεῖν, ὅταν 
ὑὁδὺ καὶ ἡ κατὰ τὸ συμφέρον, ὑχ αἱ αὐταὶ μέν, ἐ παντε- φαύλοις ἐντύχωσι τοῖς φίλοις, καὶ θαυμάζειν, ἔςι δὲ ὑδὲν 
λῶς δὲ ὑδὲ ἀλλότριαι ἀλλήλων, ἀλλ᾽ ὠπὸ ταὐτῷ πως ἤρτη- ἅτοπον' ὅταν γὰρ ἡ φιλία λάβῃ τὴν ἡδονὴν ἀρχήν, δὲ ἣν 
μέναι εἰσί. οἷον φαμὲν ἰατρικὸν τὸ μαχαίριον, ἰατρικὸν τὸν φίλοι εἰσί, ἢ τὸ συμφέρον, ἅμα ταῦτ᾽ ἀπολείπει καὶ ἡ φε- 
ἄνθρωπον, καὶ ἰατρικὴν τὴν ἐπιστήμην" ταῦτ᾽ οὐχ ὁμοίως λία ὁ διαμένει, πολλάκις δὲ μένει μὲν ἡ φιλία, κακῶς δ᾽ 
λέγονται, ἀλλὼ τὸ μὲν μαχαίριον τῷ χρήσιμον εἶναι πρὸς )ς ἐχρήσατο τῷ φίλῳ, διὸ ὠγανακτοῦσιν. ἔς! δὲ οὐδὲ τοῦτο 
ἰατρικὴν ἰατρικὸν λέγεται, ὁ δ᾽ ἄνθρωπος τῷ ποιητικὸς εἶναι ἀλογον" ὦ γὼρ δὲ ὠρετὴν ἡ φιλία σοι πρὸς τῦτον ὑπῆρχεν, 
ὑγιείας, ἡ δ᾽ ἐτιςήμη τῷ αἰτία εἶναι καὶ ἀρχή. ὁμοίως δὲ διὸ ἐδ᾽ ἄτοπον μηδὲν ποιεῖν αὐτὸν τῶν κατ᾽ ὠρετήν. ἀγα»- 
καὶ αἱ φιλίαι οὐχ ὡσαύτως, ἥ τε τῶν σπεδαίων ἡ διὰ τὸ 

ἀγαθὸν καὶ ἡ κατὰ τὸ ἠδὺ καὶ ἡ κατὰ τὸ συμφέρον. ὗ ὅτε 

νακτῦσιν ὃν ἀκ ὀρθῶς" δι᾿ ἡδονὴν γὰρ ποιησείμενοι τὴν Φε 
λίαν, τὴν δὲ ἀρετὴν οἴονται δεῖν αὑτοῖς ὑπάρχειν. τὸ δ᾽ οὐ 

δὲ ὁ ὁμωνύμως λέγονται, ἀλλ᾽ οὐκ εἰσὶ μὲν αἱ αὐταί, περὶ 30 δυνατόν" οὐ γάρ ἐςιν ἡ δ᾿ ἡδονὴν καὶ τὸ συμφέρον ἀρετῆς 
ταὐτὰ δέ πως καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν εἰσίν. εἰ δή τις λέγοι "ὁ 

ΝΌΟΝ τἈλ »-“᾿ ᾿ , Ε ΝῚ ἈΝ κατὼ τὸ ἡδὺ φιλῶν οὐκ ἔςι φίλος τέτῳ" οὐ γὰρ κατὰ τὸ 
ἀγαθὲν φίλος ἐς" βαδίζει ὁ τοῖτος ἐπὶ τὴν τῶν σπυδαίων 
φιλίαν, τὴν ἐξ ἁπάντων τότων ἔσαν, καὶ ἐκ τῇ ἀγαθὴ καὶ 

ἐχομένη. κοινωσάμενοι ὧν ἡδονῇ ἀρετὴν ζητῦσιν, ὧς ὀρθῶς" 
ὃ γὰρ ἀκολεθεῖ τῇ ἡδονῇ καὶ τῷ συμφέροντι ἡ ἀρετή, ἀλλὰ 
τῇ ἀρετῇ ὠμφότερα ταῦτ᾽ ἀκολυθεῖ, ἄτοπον γὰρ εἰ μή τις 
ΓΑ ἣν 2 »Ν τ, ἡ δ οἰήσεται τὸς σπεδαΐες αὐτὸς αὑτοῖς ἡδίςυς εἶναι" καὶ γὰρ 

ἐκ τῷ ἡδέος καὶ ἐκ τῇ συμφέροντος, ὥστ᾽ ἀληθῶς οὐκ ἔςιν 3ς οἱ φαῦλοι, ὡς φησὶν Εὐριπίδης, αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἡδεῖς εἰσίν" 
ἐκείνην γε τὴν φιλίαν φίλος, ἀλλὰ τὴν κατὰ τὸ ἡδὺ ἢ κακὸς κακῷ γὼρ συντέτηκεν. οὐ γὰρ ἀκολυθεῖ τῇ ἡδονῇ ἡ " 

κατὰ τὸ συμφέρον. πότερον οὖν ἔξαι ὁ σπυδαῖὸος τῷ σπυ- ἀὠρετή, ἀλλὰ τῇ ἀρετῇ ἡ ἡδονὴ ὠκολουθεῖ, πότερον δὲ καὶ 
δαίῳ φίλος ἢ οὖ; ὑδὲν γὰρ προσδεῖται, φησίν, ὁ ὅμοιος τὸ δεὶ ἐν τῇ τῶν σκυδαίων φιλίᾳ τὴν ἡδονὴν εἶναι, ἢ οὐ δεῖ; 
ὁμοίου. ὁ δὴ τοιοῦτος. λόγος ζητεῖ τὴν κατὰ τὸ συμφέρον ἄτοπον γὰρ τὸ μὴ φάναι δεῖν. εἰ γὰρ ἀφελεῖς αὐτῶν τὸ 
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12. ὅ] εἰ ΧΟ, ΠΕ 15. φαῦλος] φίλος 275. ἡ 28. αἱ οἵὰ Ψὁ. ||35. ἔς: κατ᾽ ἐκείνην 1475. 1 38. ὁ οπι 27, 

1. ὃ οι 475, } ἁ, πάντα -- 5. συμφέρον οτὰ 25. ἢ 8. φίλος ΚΡ. ἢ 10. κωλύει ΧΑ, ἢ 12. ἡ δΐθ ἐν οἵὰ ΧὉ. ᾿ὶ 15. ὑδέπστε -- 
συμφέρον 'οτὰ ΚΣ, 16, μεταπίπτει δ. || 17. οὖν οἵὰ 145. ἢ 27. ὑδὶν ΧἈ. 1 29. ἀρετῆς 175. 1} 36. γὰρ κακῶι Ὁ. ᾿Π σννίστηκεν 

ἈΠ), ἃ 81. ἡὶ ἡδονὴ τῆι ἀρετῆι ΚΑ, [Π καὶ ουχ 175. 39. φάναι μὴ 215. } ἀφέλης Α5275, Ὰ ᾿ 

:1:} 



{210 

ἡδεῖς εἶναι ἀλλήλοις, ἄλλους ποριῦνται φίλας εἰς τὸ συζῆν, 
τὸς ἡδεῖς" εἰς γὰρ τὸ συζὰν ὑδὲν μεῖζόν ἐς τῷ ἡδεῖς εἶναι. 

ἄτοπον ἕν τὸ μὴ οἴεσθαι δεῖν τὸς σπκιδαΐες μάλις᾽ ἀλλήλοις 

συζῆν" τῶτο δ᾽ ὑκ ἔςιν ἄνευ τῷ ἡδέος" δέοι ἂν ἄρα, ὡς ἔοικε, 

μάλιςα τότοις ὑπάρχειν τὸ ἡδέσιν εἶναι. ἐπεὶ δὲ διήρηνται αἱ 5 
φιλίαι εἰς τρία εἴδη, καὶ ἐν ταύταις ἠπορεῖτο πότερον ἐν ἰσότητι 
ἡ φιλία ἐγγίνεται ἢ ἐν ἀνισότητι. ἔςιν ἕν κατ᾽ ἀμφότερα" ὶὶ 

μὲν γὰρ καθ' ὁμοιότητα ἡ τῶν σπυδαίων καὶ ἡ τελεία, φιλία, ἡ 

δὲ κατ᾽ ἀνομοιότητα ἡ κατὰ τὸ συμφέρον. τῷ γὰρ εὐπόρῳ 

ΗΘΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ Β. 

τῷ συμφέροντι χάριν ὠπολαμβάνειν, διὸ μᾶλλον αἱ δια» 
φοραὶ ἐν ταῖς τοιαύταις φιλίαις γίγνονται. οἱ δ᾽ ἐν ἀνε 
σότητι φίλοι ὄντες, οἱ μὲν ὑπερέχοντες πλούτῳ ἢ ἄλλῳ 
τοὶ τοιότῳ οὐκ οἴονται δεῖν αὐτοὶ φιλεῖν, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν 
ἐνδεεστέρων οἴονται δεῖν αὐτοὶ φιλεῖσθαι. ἔστι δὲ βέλτιον 
τὸ φιλεῖν ἢ τὸ φιλεῖσθαι" τὸ μὲν γὼρ φιλεῖν ἐνέγιά 
τις ἡδονῆς καὶ ἀγαθόν, ἀπὸ δὲ τῷ φιλεῖσθαι οὐδεμία τῷ 

φιλυμένῳ ἐνέργεια γίνεται. ἔτι δὲ βέλτιον τὸ γνωρίζων ἢ 
τὸ γνωρίζεσθαι" τὸ μὲν γὰρ γνωρίζεσθαι καὶ τὸ φιλεῖσθαι 

ὁ πένης διὰ τὴν ἔδειαν ὧν ὁ πλούσιος εὐπορεῖ φίλος ἐστί, το καὶ τοῖς ἀψύχοις ὑπάρχει, τὸ δὲ γνωρίζειν καὶ τὸ φιλῶ 
καὶ τῷ σκεδαίῳ ὁ φαῦλος διὰ ταὐτό" διὰ γὰρ τὴν ἔνδειαν τοῖς ἐμψύχοις. ἔτι τὸ εὐποιητικὸν εἶναι βέλτιον ἢ τὸ μή' 
τὴν τῆς ἀρετῆς, παρ᾽ Ὁ οἴεται αὑτῷ ἔσεσθαι, διὰ τῦτο τότῳ ὁ μὲν οὖν φιλῶν εὐποιητικὸς ἣ φιλεῖ, ὁ δὲ φιλόμενος, ἢ 
φίλος. γίνεται ὃν ἐν τοῖς ἀνομοίοις φιλία κατὼ τὸ συμφέ-. φιλεῖται, οὔ. ἀλλ᾽ οἱ ἄνθρωποι διὰ φιλοτιμίαν φιλεῖσθαι 
ρον" διὸ καὶ Εὐριπίδης “ἐρᾷ μὲν ὄμβρε γαῖα, ὅταν ξηρὴν μᾶλλον βούλονται ἢ φιλεῖν, διὰ τὸ ἐν τῷ φιλεῖσθαι 

πέδον." ὡς ἐναντίοις οὖσι τούτοις ἐγγίνεται φιλία ἡ διὰ τὸ 15 ὑπεροχήν τινα εἶναι" ἀεὶ γὰρ ὁ φιλέμενος ὑπερέχει ἡδυνῇ 
Ν » ΔΔ ν» ΄ ΠΑ νος “ Δ » Ἀν ν᾿ ς ΄, “ »ἍἭ ": συμφέρον. καὶ γὰρ εἰ θέλεις τὰ ἐναντιώτατα ποιῆσαι πῦρ ἢ εὐπορίᾳ ἢ ἀρετῇ, ὁ δὲ φιλότιμος τῆς ὑπεροχῆς ὑρέγε 

καὶ ὕδωρ, ταῦτα ἀλλήλοις χρήσιμώ ἐστιν. τὸ γὰρ πῦρ 
φασίν, ἐὰν μὴ ἔχῃ ὑγρόν, φθείρεσθαι, ὡς τῦτ᾽ αὐτῷ παρα- 
σχευάζον ὥσπερ τροφήν τινα, ταύτην δὲ τοσαύτην ὅσης κρα- 

ται. καὶ ἐκ οἴονται δεῖν αὐτοὶ φιλεῖν οἱ ἐν ὑπεροχῇ ὅντε" 
ἀντιδιδόναι γὰρ ἐν οἷς ὑπερέχεσι τοῖς φιλῶσιν αὐτές. δι 
δὲ καὶ ἥττος αὐτῶν εἰσίν" διὸ ὑκ οἴονται δεῖν φιλεῖν ἀλλὼ 

τήσειεν ὧν" ἄν μὲν γὼρ πλεῖον ποιήσῃς τὸ ὑγρὸν ἐπικρατῆσαν, 2) φιλεῖσθαι. ὁ δ᾽ ἐνδεὴς χρημάτων ἢ ἡδυνῶν ἢ ἀρετῆς θαυ- 
φθείρεσθαι τὸ πῦρ, ἐὰν δὲ σύμμετρον, συνοίσει. δῆλον οὖν μαΐζξει τὸν ὑπερέχοντα τούτοις, καὶ φιλεῖ διὰ τὸ τότων ἢ 
ὅτι καὶ ἐν τοῖς ἐναντιωτάτοις φιλία ἐγγίνεται διὰ τὸ συμ- τυγχάνειν ἢ οἴεσθαι τεύξεσθαι. εἰσὶ δὲ καὶ τοιαῦται ᾧ-- 
φέρον. ἀνάγονται δὲ πᾶσαι αἱ φιλίαι, καὶ αἱ ἐν ἰσότητι λίωι ἐξ ὁμοιοπαθείας, ἐκ. τῇ τὠγαθὰ βύλεσθαί τινι εἶναι. 
καὶ αἱ ἐν ἀνισότητι, εἰς τὰς διηρημένας τρεῖς. ἔστι δ᾽ ἐν οὐκ ἔστι δὲ ἡ ἐπὶ τούτων γινομώη φιλία πάντα ταῦτα 

ἁπάσαις ταῖς φιλίαις διαφορὰ γινομένη πρὸς ἀλλήλους, )γς ἔχεσα" πολλάκις γὰρ ἄλλῳ μὲν εἶναι βυλόμεθα τὠγαθώ 
ὅταν μὴ ὁμοίως φιλῶσιν ἢ εὖ ποιῶσιν ἢ ὑπηρετῶσιν ἢ ὅ τι συζῆν μώτοι μετ᾽ ἄλλι. ἀλλὰ ταῦτα πότερον φιλίας δεῖ 
ἂν τῶν. τοιύτων" ὅταν μὴὲν γὰρ ὁ μὲν ἐκτενῶς ποιῇ ὁ δ᾽ ἐλ- εἰπεῖν ἢ τῆς τελείας φιλίας τῆς κατ᾽ ἀρετὴν πάθη; δ 
λείπῃ, κατὰ τὴν ἔλλειψιν τὸ ἔγκλημα καὶ ἡ μέμψις. οὐ ἐκείνῃ γὰρ τῇ φιλίᾳ πάντα ταῦτα ἐνυπάρχει" καὶ γὼ 
μὴν ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τῶν τοιούτων ὧν τὸ αὐτό ἐστι τέλος τῆς συζῆν μετ᾽ ἐδενὸς ἄλλε ἀν θέλοιμεν (καὶ γὰρ τὸ ἡδὺ καὶ 
φιλίας, οἷον εἰ ἀμφότεροι κατὰ τὸ συμφέρον ἀλλήλοις φί ἢ τὸ συμφέρον καὶ ἡ ἀρετὴ τῷ σπουδαίῳ ὑπάρχε) καὶ 
λοι ἢ κατὰ τὸ ἡδὺ καὶ κατ᾽ ἀρετήν, εὔδηλος ἡ ἔλλειψις ἡ 

-παρὼ τοῦ ἑτέρα" ἐὰν ὃν πλείω ὠγαθὰ σύ μοι ποιῇς ἢ ἐγὼ 
σοί, ὁδ᾽ ὠμφισβητῶ ἔτι μὴ ἀ δεῖν σε μᾶλλον ὑπ᾽ ἐμὴ φι- 
λεῖσθαι. ἐν ἢ δὲ φιλίᾳ μὴ διὰ ταὐτὸ φίλοι ἐσμέν, μᾶλ- 

τὠγαθὰ τούτῳ μάλιςα βελοίμεθ᾽ ἄν, καὶ τὸ Ὧῆν καὶ τὸ 
εὖ Ὧν οὐκ ἄλλῳ τινὶ ἢ τότῳ. πότερον δ᾽ ἐςὶν αὐτῷ καὶ 
πρὸς αὑτὸν φιλία, ἢ οὖ, νῦν μὲν ἀφείσθω, ὕςερον δ᾽ ἐν 
μεν. πάντα δὲ βουλόμεθα ἡμῖν αὐτοῖς" καὶ γὰρ συΐϑ 

λον αἱ διαφοραί. ἄδηλος γὰρ ἡ ἔλλειψις παρ᾽ ἑκατέρου. 35 μεθ᾿ ἡμῶν αὐτῶν βυλόμεθα (ίσως δὲ τῦτο καὶ ἀναγκαϊοὴ 
οἷον εἰ ὁ μὲν δι᾽ ἡδονὴν φίλος ἐστὶν ὁ δὲ διὰ τὸ συμφέρον, 
ἐνταῦθα ἡ ἀμφισβήτησις" οὔτε γὰρ ὁ τῷ συμφέροντι 
ὑπερέχων ἀξίαν οἴεται τὴν ἡδονὴν ἀντικαταλλάττεσθαι τοῦ 

συμφέροντος, ὅτε ὁ τῇ ἡδονῇ ὑπερέχων ὠξίαν τῆς ἡδονῆς ἐν 

13. γίνονται ὧν αἱ ἰν τοῖς ἀνομοίοις φιλίαι ΜΆ. ΠΠ 11. καὶ] καὶ ὁ 

καὶ τὸ εὖ ζῶν καὶ τὸ ζῆν καὶ τὸ βύλεσϑαι τἀγαθόν, οὐκ 
ἄλλῳ τοί, ἔτι ὁμοιοπαθεῖς ἡμῖν αὐτοῖς μάλιστα ἰσμδ᾽ 
ἂν γὰρ προσπταίσωμεν ἢ ἄλλῳ τινὶ περικέσωμεν τῶν τοῦ 
τῶν, εὐθὺς λυπύμεθα. διὸ δόξειεν ὧν ὕτως εἶναι αὐτῷ τρὸ 

ΚΑ’, Π 15. πέδον ἢ. ὡς Μ74.. ἢ 17. εἰσι Κα, ἢ 18. αὐτὸ "1 
20. ἄν οπι οοάίοεβ. ἢ πλεῖον 475. 1} 21. ἂν 2275. }} 24. αἱ ἵν οπὶ 275. {Π| 25. γενομένη 215. 1} 217. ὅταν μὲν γὰρ οἵα ΤᾺ, [ πιεῖ ΧΡ ἢ 
29. ὧν οτὰ 'ϑ. ᾿ 32. με ,Μ5. 1 ἢ οπι Χϑ. ᾿| 33. σέ Μλ, 1 ἀκ 25. Ὦἢ 34. φίλο] φίλοις Ἀϑ. ἢ 36. εἰ οπι 1475. 
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αὐτὸν φιλία. τὰ δὴ τοιαῦτα, οἷον τὴν ὁμοιοκάθειαν καὶ καϑ' ἡδονήν, μετ᾽ ὁ πολὺ μεταμελεῖται καὶ κακίζει αὐτὸς 
τὸ εὖ Ὧν καὶ τἄλλα, ἤτοι εἰς τὴν πρὸς ἡμᾶς αὐτὸς φι- αὐτόν. ὁμοίως ἐπὶ τῶν ἄλλων κακιῶν ὁ φαῦλος ἔχει" 
λίαν ἀναφέροντες λέγομεν ἢ εἰς τὴν τελείαν, ἐν ἀμφο- διατελεῖ γὼρ αὐτὸς αὐτῷ μαχόμενος καὶ ἐναντιούμενος. 

δὶ ’, “ ὁκ α᾽ Ν᾿ Ὶ ν Ν ) Υ δὲ ,ὔ Ὶ ν τ .- τ ὲ .εὕ, ᾽ τύραις δὲ πάντα ταῦτα ὑπάρχει" καὶ γὰρ τὸ συζῆν καὶ ἔστι δὲ φιλία καὶ ἐν ἰσότητι, οἷον ἡ μὲν τῶν ἑταίρων ἐν 
τὸ εἶναι βόλεσθαι καὶ τὸ εὖ εἶναι καὶ τἄλλα πάντα ἐν 5 ἰσότητι ἀριθμῷ καὶ δυνάμει ὠγαθᾷ. οὐδέτερος γὰρ αὐτῶν 
ταύταις ἐστίν. ἔτι δ᾽ ἴσως ὧν δόξειεν, ἐν οἷς ἐςὶ δίκαιον, ἐςὶν ἄξιος θατέρου πλέον ἔχειν οὔτε κατ᾽ ἀριθμὸν ἀγαθῶν 
ὧν τότοις καὶ φιλίαν εἶναι" διὸ καὶ ὅσα περ δικαίων εἶδη, ὅτε κατὰ δύναμιν ἦτε κατὰ μέγεθος, ἀλλὰ τὸ ἴσον" ἴσοι 
τοσαῦτα, καὶ φιλιῶν. τὸ δὴ δίκαιόν ἐστι καὶ ξένῳ πρὸς γάρ τινες ἐθέλασιν εἶναι οἱ ἑταῖροι, ἐν ἀνισότητι δὲ ἡ πα- 
τολίτην καὶ δύλῳ πρὸς δισπότην καὶ πολίτῃ πρὸς πολί- τρὸς πρὸς υἱὸν καὶ ἀρχομέν πρὸς ἄρχοντα, καὶ κρείττονος 
τὴν καὶ υἱῷ πρὸς πατέρα καὶ γυναικὶ πρὸς ἄνδρα, καὶ 10 καὶ χείρονος, καὶ γυναικὸς καὶ ἀνδρός, καὶ ἁπλῶς ἐν οἷς 
ὅσαι ὡπλῶς ἄλλαι κοινωνίαι καὶ φιλίαι ἔνεισιν ἐν ἑκάςοις ἐστὶν ὁ τὴν τοῦ χείρονος καὶ κρείττονος τάξιν ἔχων ἐν τῇ 
τότων. βεβαιοτάτη δ᾽ ἂν δόξειεν εἶναι τῶν φιλιῶν ἡ ξενική" φιλίᾳ. αὕτη γάρ ἐςιν ἡ ἐν ἀνισότητι φιλία κατὰ λόγον. 
ὁ γάρ ἐςὶν ἐδὲν αὐτοῖς τέλος κοινὸν ὑπὲρ ὦ ἀμφισβητῆσιν, ὑδέκοτε γὰρ ἐπ᾿ ἀγαθῷ δόσει ὑδεὶς ὧν ἴσον. δοῃ τῷ βελ- 
οὖν ἐν τοῖς πολίταις" διαμφισβητῖντες γὰρ πρὸς ἀλλήλες τίνι καὶ τῷ χείρονι, ἀλλὰ μεῖζον τῷ καθ᾽ ὑπεροχὴν ὄντι 
κατὰ τὴν ὑπεροχὴν ὁ μένεσι φίλοι ὄντες. ἐχόμενον δ᾽ ἂν 5 ἀεί" τοῦτο δ᾽ ἴσον ἐστὶ τῷ λόγῳ" ἴσον γάρ πώς ἐστιν ὁ 

»“ “- Ὶ -“ ἀ-. “ἢ ὧι νῦν τοῦτ᾽ εἰπεῖν, πότερόν ἐστι πρὸς αὐτὸν φιλίω ἢ οὔ. ἔλαττον ἔχων ἀγαθὸν χείρων ὧν τῷ μεῖζον ἔχοντι κρείτ- 
ἐπὴ δ᾽ ἵν ὁρῶμεν, ὥσπερ καὶ μικρὸν ἐπάνω ἐλέγομεν, ὅτι τονι ὄντι. 
ἐκ μὲν τῶν καθ᾿ ἕκαςα τὸ φιλεῖν γνωρίζεται, τὰ δὲ καθ᾽ 
ἕκαστα αὐτοὶ αὑτοῖς ἂν μάλιστα βουλοίμεθα (καὶ γὰρ πως ἐγγίγνεται τὸ φιλεῖν ἐν τῇ συγγενικῇ, καὶ ταῦτα ἐν 
τἀγαθὰ καὶ τὸ εἶναι καὶ τὸ εὖ εἶναιδ, ὁμοιοκαθέστατοι δ᾽ ἢ τῇ πατρὶ πρὸς υἱόν. καὶ διὰ τί ποτε ὁ πατὴρ τὸν υἱὸν 
αὐτοῖς ἡμῖν ἐσμέν, καὶ συζὴν γε μεθ᾽ ἑαυτῶν μάλιςα β.- μᾶλλον φιλεῖ ἢ ὁ υἱὸς τὸν πατέρα; πότερον ἕν, ὡς ἔνιοι 
λόμεθα," ὥς εἰ μὲν ἐκ τῶν καθ᾽ ἕκαςα γνωρίζεται ἡ φι- λέγοντες ὀρθῶς πρός γε τὸς πολλές, ὅτι ὁ μὲν πατὴρ εὐερ- 
λία, τὰ δὲ καθ᾽ ἕκαςα ἡμῖν αὐτοῖς ἂν βελοίμεθα ὑπάρ- γέτηκέ πως τὸν υἱόν, ὁ δ᾽ υἱὸς χάριν ὀφείλει τὴς εὐεργε- 
χεν, δῆλόν ἐςξιν ὡς ἔςξι πρὸς αὑτὸς φιλία, ὥσπερ καὶ τὴν σίας; αὕτη μὲν ἣν ἡ αἰτία ἐν τῇ κατὰ τὸ συμφέρον φι- 
ἀδικίαν ἔφαμεν πρὸς αὑτὸν εἶναι. ἐπειδὴ γὰρ ἕτερος μὲν 25 λίῳ δόξειεν ὧν ὑπάρχειν. ὥσπερ δὲ καὶ κατὰ τὰς ἐπιςή- 
ὁ ἀδικῶν ἕτερος δὲ ὁ ὠἀδικόμενος, ὁ αὐτὸς δ᾽ εἷς ἐςὶν ἕκα- μας ὁρῶμεν ἔχον, ὕτω πως ἔχει καὶ ἐνταῦθα. λέγω δ᾽ 
ςος, διὰ τὸ τοιῦτον ἀκ ἐδόκει εἶναι πρὸς αὑτὸν ἀδικία. ἔςι οἷόν ἐςιν. ἔςι μὲν ἕν τὸ αὐτὸ τέλος τε καὶ ἐνέργεια, καὶ 
μέντοι, ὡς ἔφαμεν σκοπῖντες ἐπὶ τῶν τῆς ψυχῆς μερῶν, ὑκ ἄλλο τι παρὰ τὴν ἐνέργειαν τέλος, οἷον τῷ αὐλητῇ ἡ 
ἐχειδή ἐστι πλείω, ὅταν ταῦτα μὴ ὁμονοῶσι, τότε εἶαι αὐτὴ ἐνέργεια καὶ τέλος" τὸ γὰρ αὐλεῖν καὶ τέλος αὐτῷ 
τρὸς αὑτὸν τὴν ἀδικίαν. ὁμοίως ἦν τότῳ καὶ ἡ φιλία δό- 30 ἐςὶ καὶ ἐνέργεια" ὠλλ᾽ οὐ τῇ οἰκοδομικῇ" καὶ γὰρ ἕτερον 
ξεν ἂν εἶναι πρὸς αὐτόν. ἐπειδὴ γὰρ ὁ φίλος ἐστίν, ὡς τέλος παρὰ τὴν ἐνέργειαν. ἔςιν ὅν ἡ φιλία ἐνέργεια τις, 
φαμῴ, ὅτων βυλώμεθῳ σφόδρα φίλον εἰπεῖν, μίω φαμὲν οὐδὲν δ᾽ ἐςὶν ἄλλο τέλος παρὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ φιλεῖν, 
ψυχὴ ἡ ἐμὴ καὶ ἡ τότε" ἐπεὶ οὖν ἐςὶ τῆς ψυχῆς κλεώω ἀλλὰ τῦτο αὐτό. ὁ μὲν ἦν πατὴρ ἐνεργεῖ πως ἀεὶ μᾶλ- 

4244. 

μέρη, τότ᾽ ἔςαι μία ψυχή, ὅταν συμφωνῶσι πρὸς ἄλληλα λον παρὰ τὸ αὐτῷ τι εἶναι ποίμμα τὸν υἱόν. τῶτο δ᾽ ὁρῶ- 
ὅ τε λόγος καὶ τὰ πάθη" ὕτω γὰρ μία ἔςαι. ὥςε μιῶς 35 μεν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὄν' πάντες γὰρ πρὸς ὃ ἂν αὐτοὶ 
Ὑσομένης ἔσται πρὸς αὐτὸν φιλία. αὕτη δ᾽ ἔσται ἡ πρὸς 
αὐτὸν φιλία ἐν τῷ σπουδαίῳ" τούτῳ γὰρ μόνῳ τὰ τῆς 
ψυχῆς εὖ ἔχυσι μέρη πρὸς ἄλληλα τῷ μὴ διαφέρεσθαι, 
ἰχὶ ὅ γε φαῦλος ὑδέποτ᾽ ἐςὶν αὐτὸς αὐτῷ φίλος" μάχε- 

ποιήσωσι, πρὸς τοῦτό πως καὶ εὔνοοί εἰσιν. ὁ οὖν πατὴρ 

εὐνοεῖ πως πρὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ ὄντα ποΐιμα, τῇ μνήμῃ 
καὶ τῇ ἐλπίδι ἀγόμενος" διὸ μᾶλλον φιλεῖ ὁ πατὴρ τὸν 
υἱὸν ἢ ὁ υἱὸς τὸν πατέρα. δεῖ δὲ καὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων 

ται γὰρ ἀεὶ ἑαυτῷ. ὁ γοῦν ἀκρατὴς ὅταν πράξῃ τι τῶν (0 φιλιῶν τῶν λεγομένων καὶ δυκυσῶν ἐπισκέψασθαι εἶ εἰσὶ 
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φιλίαι, οἷον εὔνοια φιλία δοκεῖ. ἁπλῶς μὲν οὖν ὑκ ὧ οἴονται κακῶς ἂν χρήσασθαι τοῖς τοιότοις ἀγαθοῖν) ἃ διὰ 

δίζειν ἡ εὔνοια εἶναι φιλία" πολλοῖς γὰρ πολλάκις ἡ φιλοτιμίαν τοῦ ἄρχαιν. ὁ δὲ σπουδαῖος, οὐδέτερον τούτωι 

ἀπὸ τῷ ἰδεῖν ἢ ᾿ ἀπὸ τῷ ἀκῦσαί τι ὑπ τινος ἀγαθὸν εὖνοι πείσεται" διὸ ἀδὲ φίλαυτος κατά γε τὼ τοιαῦτα ἀγαθέ, 
γινόμεθα ἄρ᾽ ἦν ἤδη καὶ φίλοι, ἢ ὕ; ὁ γὰρ εἴ τις ἦν Δα- ἀλλ᾽ εἰ ἄρα, κατὰ τὸ καλόν. τότου γὰρ μόνον ἄλλῳ ἐὰ 
ρείῳ εὔνους ἐν Πέρσαις ὄντι, ὥσπερ ἴσως ἦν, εὐθέως καὶ 5 ὧν ἐκφαβι, τὰ δὲ συμφέροντα καὶ ἡδέα αὶ ὀι στήσεται. τὴν 

φιλίᾳ ἦν αὐτῷ πρὸς Δαρεῖον. ἀλλ᾽ ἀρχὴ μὲν ἄν ποτε ἡ μὲν οὖν κατὼ τὸ καλὸν αἵρεσιν φίλαυτος ἔσται" τὴν ἃ 
εὔνοια φιλίας δόξειεν εἶναι, γένοιτο δ᾽ ἂν ἡ εὔνοια φιλία, κατὰ τὸ συμφέρον καὶ καθ᾽ ἡδονὴν λεγομένην ὑχ ἕςαι ὁ 

εἰ προσλαΐβοι βούλησιν τοῦ τἀγαθὰ δυνατὸς ὧν πρᾶξαι σχεδαῖος, ἀλλὰ ὁ φαῦλος. πότερον δέ ποτε ὁ φπυδαὶς 1! 

πράττειν ἐκείνη ἕνεκεν ᾧ ἐςὶν εὔνους. ἕςι δ᾽ μ εὔνοια τοῦ φιλήσει αὐτὸς ἑαυτὸν μάλιςα ἢ οὖ; ἔστι μὲν οὖν αὐτὸς 

ἤθος καὶ πρὸς τὸ ἦθος" οὐδεὶς γὰρ λέγεται εὔνους οἴνῳ ἦω αὐτὸν μάλιςα ὡς φιλήσει, ἔςι δ᾽ ὡς ὕ, ἐπειδὴ γάρ φ- 

ἄλλῳ τοὶ τῶν ὠψύχων ἀγαθῶν ἢ ἡδέων, ὠλλ᾽ ἄν τις ἤ μεν τὸν σπεδαῖὸον ἐκστήσεσθαι τῶν ἀγαθῶν τῶν κατὰ τὶ 
τὸ ἦθος σπυδαῖος, πρὸς τῦτον ἡ εὔνοια. ὑκ ἔςι δὲ χωρὶς συμφέρον τῷ φίλῳ, τὸν φίλον μᾶλλον αὐτῷ φιλήσει. ναί, 

φιλίας ἡ εὔνοια, ἀλλ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ" διὸ δοκεῖ φιλία εἶναι. ἀλλ᾽ ἣ τότων ἐξιςάμενος τῷ φίλῳ αὐτῷ τὸ καλὸν τον 
ἡ δ᾽ ὁμόνοια ἐςὶ μὲν σύνεγγυς τῇ φιλίᾳ, ἐὰν τὴν ὁμόνοιαν ποιεῖται, ταύτῃ ἐξίςται τῶν τοιότων. ἔςι μὲν ἦν ὡς τὸν 
λάβῃς τὴν κυρίως λεγομένην. εἰ γώρ τις ᾿Εμπεδοκλεῖ 15 φίλον αὐτὸς αὐτῷ μᾶλλον φιλεῖ, ἔςι δὲ ὡς αὐτὸς αὐτὸν 

ὁμοίως ὑπολαμβάνει καὶ δοκεῖ αὐτῷ τὼ ςοιχεῖα εἶναι ἃ ᾿ μάλιςα, κατὼ μὲν τὸ συμφέρον τὸν φίλον, κατὰ δὲ τὶ 
κἀκείνῳ, ἄρα γε ὅτος Ἐμπεδοκλεῖ ὁμονοεῖ ἢ οὔ; ἐπείπερ καλὸν καὶ ὠγαθὸν αὐτὸς αὐτὸν μάλιςα" αὐτῷ γὰρ ταῦτα 

. εἴ τι ἄλλο τοῦτον. πρῶτον μὲν γὰρ οὐκ ἕξιν ἡ ὁμόνοια περιποιεῖται κάλλιςα ὄντα. ἔςι μὲν οὖν καὶ φιλάγαθιρ 
ἐν τοῖς νοητοῖς ὠλλ᾽ ἐν τοῖς πρακτοῖς, καὶ ἐν τότοις ἐχ ἢ οὐ φίλαυτος" μόνον γάρ, εἴπερ φιλεῖ αὐτὸς ἑαυτόν, ὅτι 
νοοῦσι ταὐτόν, ἀλλ᾽ ἣ ἅμα τῷ ταὐτὸν νοεῖν προαίρεσιν 29 ἀγαθός. ὁ δὲ φαῦλος φίλαυτος" ὑδὲν γὼρ ἔχει δι᾿ ὃ φε 
ἔχεσι περὶ ἃ νοῦσιν ἐπὶ ταὐτά, εἰ γὼρ ἐννοῦσιν ὠμφότε- λήσει αὐτὸς ἑαντὸν οἷον καλόν τι, ἀλλ᾽ ἄνευ τύτων αὐτὸς 
ροι ἄρχειν, ἀλλ᾽ ὁ μὲν αὐτὸν ὁ δ᾽ αὑτόν, ἄρα γε ἤδη ἑαυτὸν φιλήσει, ἢ αὐτός, διὲ καὶ τος ἀν κυρίως λέγοιτο 
ὁμονοῦσιν, ἢ οὖ; ἀλλ᾽ εἰ κἀγὼ ἐμαυτὸν βόλομαι ἄρχειν φίλαυτος. 

κἀκεῖνος ἐμέ, ὕτως ἤδη ὁμονοῦμεν. ἔς δὴ ὁμονοεῖν ἐν τοῖς ᾿Εχόμενον δ᾽ ἀν εἴ εἰπεῖν ὑπὲρ αὐταρκείας καὶ τὴ!δ ἢ 
πρακτικοῖς μετὰ βελήσεως ταύὐτῇ. περὶ ἄρχοντος ἄρα κα- 215 αὐτάρκος, πότερον ὁ αὐτάρκης προσδεήσεται φιλίας ἃ ὁ 

τάςασιν ἐν πρακτικοῖς τοῦ αὐτῷ ἐςὶν ἡ ὁμόνοια ἡὶ κυρίως ἀλλ᾽ αὐτὸς ἑαυτῷ αὐτάρκης ἔςαι καὶ κατὰ τῦτο. λέγσι 
λεγομέη. γὰρ τοιαῦτα καὶ οἱ ποιηταί" “ὅταν δ᾽ ὁ δαίμων εὖ διδῷ, 

138 Ἐπὲ δ᾽ ἐστίν, ὡς φαμέν, αὐτῷ πρὸς αὑτὸν φιλία, τί δεῖ φίλων;" ὅθεν καὶ ἡ ἀπορία γίγνεται, πότερον ἡ 
᾿ς χότερον ὁ σπυδαῖος ἔςαι φίλαυτος ἢ ὅ; ἔςι δὲ φίλαυτος πάντα τἀγαθὰ ἔχων καὶ ὧν αὐτάρκης προσδεήσεται φί 

ὁ αὐτῷ ἕνεκεν πάντα πράττων ἐν τοῖς κατὰ τὸ λυσιτελές. 3) λου; ἢ τότε καὶ μάλιςα; τύα γὰρ εὖ ποιήσει, αὶ μετὸ 
ὁ μὲν ἦν φαῦλος φίλαυτός ἐςιν" αὐτὸς αὐτῷ γὰρ ἕνεκεν τοῦ συμβιώσεται; οὐ γὼρ δὴ μόνος γε διάξει. εἰ τοῦυν 

πάντα πράττει" ὠλλ᾽ οὐχ ὁ σπυδαῖος" διὰ τῦτο γώρ ἐξ τούτων δεήσεται, ταῦτα δὲ μὴ ἐνδέχεται ἄνευ φιλίως 
σπουδαῖος, ὅτι ἄλλυν ἕνεκεν τῦτο πράττει" διὸ οὐκ ἔςι φί- προσδέοιτ᾽ ὧν ὁ αὐτάρκης φιλίας. ἡ μὲν ἦν ἐν τοῖς λόγοι 
λαυτος. ἀλλ᾽ ὁρμῶσι μὲν ἅπαντες ἐπὶ τἀγαθά, καὶ οἷον. εἰωθυῖα ὁμοιότης λαμβάνεσθαι ἐκ τοῦ θεὰ ὅτ᾽ ἐκεῖ ἐρδῶ 
ται αὑτοῖς δεῖν μάλιςα ὑπάρχειν" τοῦτο δ᾽ ἐξὶ μάλιστα, 35 ὅτ᾽ ὧν ἐνταῦθα εἴη χρήσιμος" ὁ γὼρ εἰ ὁ θεός ἐξιν αὐτάρ: 
φανερὸν ἐπὶ πλύτε καὶ ἀρχῆς. ὁ μὲν ἦν σπυδαῖος ἐκςή- κης καὶ μηδενὸς δεῖται, διὰ τῦτ᾽ ὑδ᾽ ἡμεῖς ὑδενὸς δεησό: 
σεται τούτων ἄλλῳ, οὐχ ὡς οὐ προσῆκον αὐτῷ μάλιςα, μεθα. ἔςι γὼρ καὶ τοίψτός τις λόγος ἐπὶ τῷ θεῖϊ λεγόμε- 
ἀλλ᾽ ἄν ὁρᾷ ἄλλον δυνησόμενον μᾶλλον τούτοις αὐτοῦ νος. ἐπεὶ γάρ, φησί, πάντα ἔχει τὠγαθαὰ ὁ θεὸς καὶ ἐςπ 
χρῆσθαι. οἱ δ᾽ ἄλλοι τῦτο ὁ ποιήσυσι δὶ᾽ ἄγνοιαν (ἀ γὰρ αὐτάρκης, τί ποιήσει; ὁ γὰρ καθευδήσει. ϑεάσεται δή τι, 

2. εἶναι ἡ εὔνοια, ΚΡ. ἢ 11. ἢ οτὰ Α), || 12. χωρὶς τῆς φιλίας ΚΡ. Ἰ1ὶ 49. πρακτικοῖς ΨΧῈ, ἢ ὑχὶ νοοῦσι 275, ἐκ ἱνοσῦσι Ψ). Π 20. 
ἢ εἰ Χ4.. 1 ἐννοεῖν 475, }} 25. κατάφασις 475. ἢ 80. ἑκυτῇ 31). 1} 831. ἕξαι ΚΣ, ἢ 85. δεῖν αὑτοῖς 275. 

8. πήσεται Κλ. Ἰ ἀ. εἴ ἃ 175, ἢ τῶτο ΚΡ, 1} 9. αὑτὸν 275. 1 410. ὃς ,4,75,}} ὃς 475, οτὰ ΡΓ ΚΑΊ, "43. ἀλλὰ τύτων ΚΞ, 44. 

ταύτῃ καὶ ταύτη Α5. ΠΟ 14 οἱ 15. ὃς 175. 1} 16. μὲν γὰρ τὸ ἈΠ, ἢ 17. αὑτῷ -- 18. ὄντα οτὰ Ὁ. 19. οὐ] ὁ 215. ΠΠ μόνο -- 30. 
φίλαντος οπὶ 275, 22. ὅτως ἈΡ. ἢ 24. εἰπεῖν οτὰ 15. 11 27. οἱ οἵὰ 45. ἢ 29. φίλων ΧΡ, 1] 87. τοῦ οπι .1375, 
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φησίν" τῶτο γὰρ κάλλιςον καὶ οἰκειότατον. τί ἦν θεώσε- ταῦτα δὲ μυὴ ἐνδέχεται εἶναι ἄνευ φιλίας, προσδέοιτ᾽ ἂν 
ται; εἰ μὲν γὰρ ἄλλο τι θεάσεται, βέλτιον θεώσεταί τι ὁ αὐτάρκης φιλίας. 
αὐτὰ, ἀλλὰ τῦτ᾽ ἄτοπον, τὸ τῇ θεῦ ἄλλο τι εἶναι βέλτιον. Πύτερον δὲ πολλὸς κτητέον φίλες ἢ ὀλίγες; οὔτε δὰ 16 ᾿ 

αὐτὸς ἑαυτὸν ἄρα θεάσεται. ἀλλ᾽ ἄτοπον" καὶ γὰρ ὁ ἄν- πολλὺς ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν ὅτ᾽ ὀλίγες δεῖ ἀεί, πολλῶν μὲν 
ἔρωπος ὃς ὧν αὐτὸς ἑαυτὸν κατασκοπῆται, ὡς ἀναισθήτῳ 5 γὼρ οντων ἔργον ἐφ᾽ ἕκαςον μερίσαι τὸ φιλεῖν. ἐφ᾽ ὡπάν- 
ἐχιτιμῶμεν. ἄτοπος ἦν, φησίν, ὁ θεὸς ἔςαι αὐτὸς ἑαυτὸν των γὰρ καὶ τῶν ἄλλων ἐξαδυνατεῖ ἡμῶν ἡ φύσις ἀσθϑε- 
βεώμενος. τί μὲν ἦν ὁ θεὸς θεάσεται, ἀφείσθω" ὑπὲρ δὲ νὴς ὅσα πρὸς τὸ ἐπὶ πολὺ ἀφιινεῖσθαι" ὅτε γὰρ τῇ ὄψει 
τῆς αὐταρκείας οὐ τῆς τοῦ θε τὴν ἐπίσκεψιν ποιούμεθα, ἐπὶ πολυ ὁρῶμεν, ἀλλ᾽ ἐὰν πλέον ὠποςήσῃς τῇ συμμέτρε, 

ἀνθρωπύης, πότερον ὁ αὐτάρκης δεήσεται φιλίας ἢ ἐλλείπει διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως, ὅτ᾽ ἐπ’ ἀκοῆς, ὅτ 
οὖ; εἰ δή τις ἐπὶ τὸν φίλον ἐπιβλέψας ἴδοι τί ἐστι καὶ το ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως ἁπάντων. ἐλλείπων ἦν τῷ φιλεῖν 
ὑποῖός τις ὁ φίλος, τοιοῦτος οἷος ἕτερος εναι ἐγώ, ὧν γε δὲ ἀδυναμίαν καὶ ἐγκλήματ᾽ ἄν τις ἔχοι δικαίως, καὶ ἐκ 
καὶ σφύδρω φίλον ποιήσῃς, ὥσπερ τὸ λεγόμενον “ἄλλος ἂν εἴη φίλος, μὴ φιλῶν γε ἀλλ᾽ ἢ τῷ γε λόγῳ" ἡ δὲ 
ἧτος Ἡρακλῆς, ἄλλος φίλος ἐγώ." ἐπεὶ ἦν ἐςὶ καὶ χα- φιλία ὁ τῦτο βέλεται. ἔτι ὧν ὦσι πολλοί, ὑκ ἔςξι παύ- 

λεχώτατον, ὥσπερ καὶ τῶν σοφῶν τινὲς εἰρήκασι, τὸ γνῶ- σασθαι λυπόμενον" πολλῶν γὰρ ὄντων εἰκὸς ὠεὶ περὶ ἔνα 
νῶι αὑτόν, καὶ ἥδιςον (τὸ γὰρ αὑτὸν εἰδέναι ἡδύ), αὐτοὶ 15 γέ τινα συμβαίνειν τι ἀτύχημα, ὧν γινομένων ἀναγκαῖον 
μὲν οὖν αὐτοὺς ἐξ αὐτῶν ὁ δυνάμεθα θεάσασθαι. ὅτι δ' λυπεῖσθαι. ἔτ᾽ αὖ πάλιν ὀλίγος, ἕνα ἢ δύο, ἀλλὰ συμ- 
αὐτοὶ αὐτὸς ὁ δυνάμεθα, δῆλον ἐξ ὧν ἄλλοις ἐπιτιμῶμεν, μέτρες τῷ καιρῷ καὶ τῇ αὐτῷ ὁρμῇ πρὸς τὸ φιλεῖν. 
αὐτοὶ δὲ λανθάνομεν ταὐτὰ ποίῶντες. τῦτο δὲ γίνεται δὶ Μετὰ δὲ ταῦτα σκεπτέον ἂν εἴη πῶς δεῖ φίλῳ χρᾷ- 11 
εὔνοιαν ἢ διὼ πάθος" πολλοῖς δὲ ἡμῶν ταῦτα ἐπισκοτεῖ σθαι. ἔστι δ᾽ οὐκ ἐν ἁπάσῃ φιλίῳ ἡ σκέψις, ἀλλ᾽ ἐν ἢ 
τρὸς τὸ κρίνειν ὀρθῶς, ὥσπερ ἦν ὅταν θέλωμεν αὐτοὶ αὑτῶν ἢ μάλιςα ἐγκαλοῦσιν ἀλλήλοις οἱ φίλοι. ἐκ ἐγκαλῦσι δὲ 
τὸ πρόσωπον ἰδεῖν, εἰς τὸ κάτοπτρον ἐμβλέψαντες εἴδομεν, ἐν ταῖς ἄλλαις ὁμοίως, οἷον ἐν τῇ πατρὸς πρὸς υἱὸν οὐκ 
ὁμοίως καὶ ὅταν αὐτοὶ αὑτὸς βυληθῶμεν γνῶναι, εἰς τὸν ἔστιν ἔγκλημα τοίῖζτον οἷον ἀξάσιν ἐν ἐνίαις, ὥσπερ ἐγὼ 
φίλον ἰδόντες γνωρίσαιμεν ἄν" ἔςι γάρ, ὡς φαμών, ὁ φί- σοί, ὕτω καὶ σὺ ἐμοί" εἰ δὲ μή, ἐνταῦθα τὸ σφοδρὸν ἔγ- 
λος ἕτερος ἐγώ, εἰ ἦν ἡδὺ μὲν τὸ αὐτὸν εἰδέναι, τῦτο δ κλημα. ἐν δὲ ἀνίσοις φίλοις ἐκ ἔστι τὸ ἴσον. ἔστι δὲ ἡ 
οὐκ ἔςιν εἰδέναι ἄνευ ἄλλου φίλε, δέοιτ᾽ ἂν ὁ αὐτάρκης 29 πατρὸς πρὸς υἱὸν φιλία ἐν ἀνίσῳ, ὁμοίως ἡ γυναικὸς πρὸς 
φιλίας πρὸς τὸ αὐτὸς αὐτὸν γνωρίζειν. ἔτι δὲ καὶ εἴτερ ἄνδρα ἢ οἰκέτε πρὸς δεσπότην, καὶ ὅλως δὲ χείρονος καὶ 
δὶ καλόν, ὥσπερ ἐςί, τὸ εὖ ποιεῖν ἔχοντα τὰ πκαρὼ τῆς βελτίονος" οὐχ ἕξεσι δὲ τὰ τοιαῦτα ἐγλήματα. ἀλλ᾽ ἐν 

τύχας ὠγαθά, τίνα εὖ ποιήσει; μετὰ τίος δὲ συμβιώσε- τοῖς ἴσοις φίλοις καὶ ἐν τῇ αὐτῇ φιλίᾳ τὸ τοιοῦτον ἔγ- 
ται; ὁ γὼρ δὴ μόνος γε διάξει" τὸ γὰρ συμβῶν ἡδὺ καὶ κληρία, ὥστε σκεπτέον ἂν εἴη τὸ πῶς δεῖ χρῆσθαι φίλῳ 
ἀναγκαῖον. εἰ τοίνυν ταῦτα καλὼ καὶ ἡδέα καὶ ἀναγκαῖα, 30 ἐν τῇ ἐν ἴσοις φιλίῳ. 

8. σκέψιν 415, 1 15. ἥδις᾽ ἂν ΚΙΜΕ), ἢ 48. μανθάνομεν ΚΊ. 1 21. ἴωμεν Κι, Π 23. ὠεῖ ὡς ἂν Χο, ἢ 91. τὰ οτὰ ΚΡ. ̓  38. 
τίνος βιώσεται, 44, ἢ 29. διεξώγει 1. 

6. καὶ οτὰ 473. }} 8. ὧν 1475..} 410. πάντων] ἐπὶ πάντων 2475, ἢ τὸ 175. ἢ 18. ταῦτα εἴη σκεπτέον πῶς ΑΓ. |] χρήσασθαι 1... ! 
30. ἀλλήλοις οτὰ 445, ἢΠ 321. πατρὸς οτὰ 75. 1 30. ἴσοις φίλοις φιλίᾳ Κι, 
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Ο μὲν ἐν Δήλῳ παρὰ τῷ θεῷ τὴν αὐτῷ γνώμην ἀπο- διαμφισβητῦσι, συμβάλλεσθαι φάσκοντες θάτερον θατέρε 

φηνάμενος συνέγραψεν ἐπὶ τὸ προπύλαιον τῇ Λητῴν, διε- μᾶλλον εἰς αὐτήν, οἱ μὲν ὡς οὖσαν μεῖζον ὠγαθὸν τὸ 
λὼν οὐχ ὑπάρχοντα πάντα τῷ αὐτῷ, τό τε ἀγαθὸν καὶ φρόνησιν τῆς ἀρετῆς, οἱ δὲ ταύτης τὴν ἀρετήν, οἱ δ᾽ ἀμ- 

τὸ καλὸν καὶ τὸ ἡδύ, ποιήσας φοτέρων τέτων τὴν ἡδονήν" καὶ τοῖς μὲν ἐκ πάντων δικεῖ 
κάλλιστον τὸ δικαιότατον, λῷστον δ᾽ ὑγιανειν" 5 τέτων, τοῖς δ᾽ ἐκ δυοῖν, τοῖς δ᾽ ἐν ἑνί τινι τύότων εἶναι τὶ 

πάντων δ᾽ ἥδιστον, οὗ τις ἐρᾷ, τὸ τυχεῖν. Ὧν εὐδαιμόνως. περὶ δὴ τότων ἐπιςήσαντας, ἅπαντα τὸν 

ἁμεῖς δ᾽ αὐτῷ μὴ συγχωρῶμεν" ἡ γὰρ εὐδαιμονία κάλ- δυνώμενον Ὧῶν κατὰ τὴν αὐτῷ προαίρεσιν θέσθαι τινὰ σχι. 
λιςον καὶ ἄριςον ἁπάντων οὖσα ἥδιςόν ἐςιν. πολλῶν δ᾽ πὸν τῇ καλῶς ζῆν, ἤτοι τιμὴν ἣ δόξαν ἢ πλῦτον ἢ πάν 

ὄντων θεωρημάτων ἃ περὶ ἕκαςον πρᾶγμα καὶ περὶ ἑκάςην δείαν, πρὸς ὃν ὠποβλέπων ποιήσεται πασας τὼς τράζῃ, 

φύσιν ὠπορίαν ἔχει καὶ δεῖται σκέψεως, τὰ μὲν αὐτῶν τὸ ὡς τό γε μὴ συντετάχθαι τὸν βίον πρός τι τέλος ἀφρο- 
συντείνει πρὸς τὸ γνῶναι μόνον, τὰ δὲ καὶ περὶ τὰς κτής σύνης πολλῆς σημεῖόν ἐστιν. μάλιστα δὴ δεῖ πρῶτον ὃ 
σεις καὶ περὶ τὰς πράξεις τοῦ πράγματος. ὅσα μὲν οὖν αὐτῷ διορίσασθαι μήτε προπετῶς μήτε ῥαθύμως, ἐν τι 
ἔχει φιλοσοφίαν μόνον θεωρητικήν, λεκτέον κατὰ τὸν ἐπι- τῶν ἡμετέρων τὸ Ὧν εὖ, καὶ τίνων ἄνευ τοῖς ἀνβρώτοκ 
βάλλοντα καιρόν, ὅ τι περ οἰκεῖον ἣν τῇ μεθόδῳ. πρῶτον δὲ οὐκ ἐνδέχεται τῦθ᾽ ὑπάρχειν. οὐ γὰρ ταὐτόν, ὧν τ᾽ ἄνω 
σκεπτέον ἐν τίνι τὸ εὖ ζῆν καὶ πῶς κτητόν, πότερον φύσει 15 ὑχ οἷόν τε ὑγιαΐειν καὶ τὸ ὑγιαίνειν. ὁμοίως δ᾽ ἔχει τῆτο 
γίνονται πάντες εὐδαίμονες οἱ τυγχάνοντες ταύτης τῆς προ- καὶ ἐφ᾽ ἑτέρων πολλῶν, ὥστ᾽ ὑδὲ τὸ ζῆν καλῶς καὶ ὧν 

σηγορίας, ὥσπερ μεγάλοι καὶ μικροὶ καὶ τὴν χροιὰν δια- ἄνευ ὦ δυνατὸν ζὴν καλῶς. ἔστι δὲ τῶν τοιότων τὰ μὴ 

φέροντες, ἡ διὰ μαθήσεως, ὡς οὔσης ἐπιστήμης τινὸς τῆς ὑκ ἴδια τῆς ὑγιείας ὑδὲ τῆς ζωῆς ἀλλὰ κοινὰ πάντων ὡς 
εὐδαιμονίας, ἢ διά τινος ἀσκήσεως" πολλὰ γὰρ ἔτε κατὰ εἰπεῖν, καὶ τῶν ἔξεων καὶ τῶν πράξεων, οἷον ἄνευ τῷ ἀνα- 
φύσιν ὅτε μαθέσιν ἀλλ᾽ ἐθισθεῖσιν ὑπάρχει τοῖς ἀνθρώποις, ἢ) πνεῖν ἢ ἐγρηγορέναι ἢ κινήσεως μετέχειν ὀθὲν ἂν ὑπάρζυσ 

φαῦλα μὲν τοῖς φαύλως ἐθισθεῖσι, χρης ἃ δὲ τοῖς χρηςῶς. ἡμῖν ὅτ᾽ ὠγαθὸν ὅτε κακόν, τὰ δ᾽ ἴδια μᾶλλον περὶ ἑκώ 
ἡ τότων μὲν κατ᾽ ἐδένα τῶν τρόπων, δυοῖν δὲ θάτερον, ἤτοι στὴν φύσιν, ἃ δεῖ μὴ λανθάνειν" οὐ γὰρ ὁμοίως οἰκεῖν 

καθάπερ οἱ νυμφόληπτοι καὶ θεόληπτοι τῶν ἀνθρώπων, πρὸς εὐεξίαν τοῖς εἰρημένοις κρεωφαγία καὶ τῶν περιτέ- 
ἐπιπνοίῳ δαιμονίῳ τινὸς ὥσπερ ἐνθεσιάζοντες, ἢ διὰ τύχην" τῶν οἱ μετὰ δεῖπνον. ἔξι γὰρ ταῦτ᾽ αἴτια τῆς ὠμφισβη- 
πολλοὶ γὰρ ταὐτόν ᾧφασιν εἶναι τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τὴν 25 τήσεως περὶ τῇ εὐδαιμονεῖν, τί ἐςι καὶ γίνεται διὰ τίνων 

᾿ ’ὔ ΄ Ψ᾽ « ΄ ᾿Ὶ ,ὔ - ,ὔ 4 - φ Ν ᾽ «᾽ ᾽ - ο ᾽ 
εὐτυχίαν. ὅτι μὲν ἵν ἡ παρεσία διὰ τότων ἁπάντων ἢ τι. ὧν ἄνευ γὼρ ἀχ, οἷόν τε εὐδαιμονεῖν, ἔνιοι μέρη τῆς εὐδὰν 
γῶν ἢ τινὸς ὑπάρχει τοῖς ἀνθρώποις, οὐκ ἄδηλον" ἅπασαι μονίας εἶναι νομίζεσιν. : 
γὼρ αἱ γενέσεις σχεδὸν πίπτυσιν εἰς ταύτας τὼς ἀρχας" Πάσας μὲν οὖν τὼς δύέξας ἐπισκοπεῖν, ὅσας ἔχουσί ὁ 
καὶ γὰρ ὠπὸ τῆς διανοίας ἁπάσας πρὸς τὰς ὠπ᾿ ἐπιςήμης τινες περὶ αὐτῆς, περίεργον. πολλὰ γὰρ φαίνεται καὶ τοῖς; 
ἄν τις συναγάγοι πράξεις. τὸ δ᾽ εὐδαιμονεῖν καὶ τὸ ζῆν 30 παιδαρίοις καὶ τοῖς κάμνυσι καὶ παραφρονῦσι, περὶ ὧν ὦ 
μακαρίως καὶ καλῶς εἴη ὧν ἐν τρισὶ μάλιςα, τοῖς εἶναι ὑθεὶς νῦν ἔχων διαπορήσειεν" δέονται γὰρ ἃ λόγων, ἀλλ᾽ οἱ 
δυκοῦσιν αἱρετωτάτοις" οἱ μὲν γὰρ τὴν φρόνησιν μέγιςον μὲν ἡλικίας ἐν ἢ μεταβάλλυσιν, οἱ δὲ κολάσεως ἰατροιῆς 
εἶναί φασιν ὠγαθόν, οἱ δὲ τὴν ὠρετήν, οἱ δὲ τὴν ἡδονήν. ἢ πολιτικῆς" κόλασις γὰρ ἡ φαρμακεία τῶν πληγῶν κι 

καὶ πρὸς τὴν εὐδαιμονίαν ἔνιοι περὶ τοῦ μεγέθους αὐτῶν ἐλώττων ἐστίν. ὁμοίως δὲ ταύταις ὑδὲ τὼς τῶν πολλῦτ᾽ 

Οοάϊοο5 272} οἵ 4)» ἰηϊιῖο Ζ. 
6. δ᾽ οπὶ 7}. 1] ἔραται Ζ", ἱρᾶται δ, οταῖδβο οἵημας τὸ. ἢ 21. φαύλοις ΖΔ", [[ χρηςῶς] χρηςαῖς ΖΩ{ν, Π 22. ὑδίνα τρν 
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εἰκῇ γὰρ λέγωσι σχεδὸν περὶ ἁπάντων, καὶ μάλις α περὶ 

ἐπισκεπτέον μόνας" ἅτοπον γὰρ προσφέρειν λόγον τοῖς 
λόγε μηδὲν δεομένοις ἀλλὰ πάθυς. ἐπεὶ δ᾽ εἰσὶν ὠπορίαι 
περὶ ἑκάςην πραγματείαν οἰκεῖαι, δῆλον ὅτι καὶ περὶ βία 
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Φον ἀπολαυςικόν. τότων γὰρ ὁ μὲν φιλῤσοφος βόλεται 
περὶ φρόνησιν εἶναι καὶ τὴν θεωρίαν τὴν περὶ τὴν ἀλήθειαν, 
ὁ δὲ πολιτικὸς περὶ τὰς πράξεις τὰς καλάς (αὗται δ᾽ 
εἰσὶν αἱ ἀπὸ τῆς ὠρετῆς), ὁ δ᾽ ἀπολαυςικὸς περὶ τὰς ἠδὸο- 

τῇ κρατίςε καὶ ζωῆς τὴς ἀρίςης εἰσί. ταύτας ἦν καλῶς 5 νὰς τὼς σωματικάς διόπερ ἕτερον τὸν εὐδαίμονα προσα- 
ἔχει τὰς δύξας ἐξετάζειν" οἱ γὰρ τῶν ἀμφισβητούντων 
ἔλεγχοι τῶν ἐναντωμένων αὐτοῖς λόγων ἀποδείξεις εἰσίν. 

ἔτι δὲ πρὸ ἔργα τὸ τὰ τοιαῦτα μὴ λανθάνειν μάλις.α πρὸς 
ἃ δεῖ συντείνειν πᾶσαν σκέψιν, ἐκ τύων ἐνδέχεται μετα- 

γορεύει, καθάπερ ἐλέχθη καὶ πρότερον. ᾿Αναξαγόρας μὲν 
ὁ Κλαζομένιος ἐρωτηθεὶς τίς ὁ εὐδαιμονέςατος, “ὑθεί᾽ εἶχεν 
“ὧν σὺ νομίζεις, ἀλλ᾽ ἄτοπος ἄν τίς σοι φανείη" τῶτον δ᾽ 
ἀπεκρίνατο τὸν τρόπον ἐκεῖνος ὁρῶν τὸν ἐρόμενον ἀδύνατον 

σχεῖν τὸ εὖ καὶ καλῶς ζῶν, εἴ τῳ μακαρίως ἐπιφθονώτε- 10 ὑπολαμβάνοντα μὴ μέγαν ὄντα καὶ καλὸν καὶ πλούσιον 
ρὸν εἰπεῖν, καὶ πρὸς τὴν ἐλπίδα τὴν περὶ ἔκαςια γενομένην ταύτης τυγχάνειν. τῆς προσηγορίας. αὐτὸς δ᾽ ἴσως ᾧετο 
ἄν τῶν ἐπιεικῶν. εἰ μὲν γὰρ ἐν τοῖς διὰ τύχην γινομένοις τὸν ζῶντα ἀλύπως καὶ καθαρῶς πρὸς τὸ δίκαιον ἥ τινος 
ἢ τοῖς διὼ φύσιν τὸ καλῶς Τὴν ἐστίν, ἀνέλπιστον ἄν εἴη θεωρίας κοινωνῆντα θείας, τῦτον ὡς ἄνθρωπον εἰπεῖν μακα- 
πολλοῖς ἅ γάρ ἐς! δὶ ἐπιμελείας ἡ κτῆσις ἀδὲ ἐπ᾿ αὐτοῖς ριον εἶναι. 

ἐδὲ τῆς αὐτῶν πραγματείας. εἰ δ᾽ ἐν τῷ αὐτὸν ποιόν τινὰ 15 

εἶναι καὶ τὰς κατ᾽ αὐτὸν πράξεις, κοινότερον ἂν εἴη τὸ καλῶς, μάλιστα δὲ περὶ οὗ πᾶσι ῥᾷστον εἶναι δοκεῖ καὶ 
ἀγαθὸν καὶ θειόξερον, κοινότερον μὲν τῷ πλείοσιν ἐνδέχε- παντὸς ἀνθρώπι τὸ γνῶναι, τί τῶν ἐν τῷ ζῆν αἱρετόν, καὶ 

σθαι μετασχεῖν, θειότερον δὲ τῷ κεῖσθαι τὴν εὐδαιμονίαν λαβὼν ἄν τις ἔχοι πλήρη τὴν ἐπιθυμίαν. πολλὰ γάρ ἐς! 
τοῖς αὐτὸς παρασκευάζεσι ποιός τινας καὶ τὼς πράξει. τοιαῦτα τῶν ἀποβαινόντων δι᾽ ἃ προΐενται τὸ Τὰν, οἷον νό- 

ἀ Ἕσται δὲ φανερὰ τὼ πλεῖςα τῶν ἀμφισβητυμένων 20 σὰς περιωδυνίας χειμῶνας" ὥστε δῆλον ὅτι κἀν ἐξ ἀρχῆς 

καὶ διαπορεμένων, ἂν καλῶς ἑρισθῇ τί χρὴ νομίζειν εἶναι αἱρετὸν ἦν, εἴ τις αἴρεσιν ἐδίδυ, διά γε ταῦτα τὸ μὴ γε- 
τὴν εὐδαιμονίαν, πότερον ἐν τῷ ποιόν τινα μόνον εἶναι τὴν νέσϑαι. πρὸς δὲ τότοις ὁ βίος ὃν ζῶσιν ἔτι παῖδες ὄντες" 
ψυχήν, καθάπερ τινὲς φήθησαν τῶν σοφῶν καὶ πρεσβυτέ. καὶ γὰρ ἐπὶ τῆτον ἀνακάμψαι πάλιν ἀδεὶς ὧν ὑπομείνειεν 
ρων, ἢ δεῖ μὲν καὶ ποιόν τινα ὑπάρχειν αὐτόν, μᾶλλον εὖ φρονῶν. ἔτι δὲ πολλὰ τῶν τε μηδεμίαν ἐχόντων ἠδὸ- 
δὲ δεῖ τὰς πράξεις εἶναι ποιας τινας. διχηρημένων δὲ τῶν 25 νὴν ἢ λύπην, καὶ τῶν ἐχόντων μὲν ἡδονὴν μὴ καλὴν δέ, 

Περὶ πολλῶν μὲν ὅν καὶ ἑτέρων ἀ ῥάδιον τὸ κρῖναι δ 

βίων καὶ τῶν μὲν ἀμφισβητόντων τῆς τοιαύτης εὐημερίας, 
ἀλλ᾽ ὡς τῶν ἀναγκαίων χάριν σπουδαζομένων, οἷον τῶν 
τερὶ τὼς τέχνας τὰς φορτικὰς καὶ τῶν περὶ χρηματισμὸν 
καὶ τὰς βαναύσυς (λέγω δὲ φορτικὼς μὲν τὰς πρὸς δό- 

τοιαῦτ᾽ ἐςὶν ὥςε τὸ μὴ εἶναι κρεῖττον εἶναι τῷ Ὧῶν. ὅλως 

δ᾽ εἴ τις ἅπαντα συναγάγοι ὅσα πράττουσι μὲν καὶ πά- 

σχέσιν ὥπαντες, ἑκόντες μώτοι μηθὲν αὐτῶν διὰ τὸ μηδ᾽ 
ἜΝ Ὶ , ΄ “, ᾽ ΄, ᾽ αὐτῷ χαίριν, καὶ προσθείη χρόνε πλῆθος ἀπέραντόν τι, οὐ 

ξαν πρωγματευομένας μόνον, βαναύσους δὲ τὰς ἑδραίας 3) μᾶλλον ἕνεκ᾽ ὧν. τις τούτων ἕλοιτο Τὰν ἢ μὴ ἂν. ἀλλὰ 
καὶ μισϑαρνικάς, χρηματιςικας δὲ τὰς πρὸς ὠγορὼς καὶ 
τράσεις καπηλικαάξ), τῶν δ᾽ εἰς ἀγωγὴν εὐδαιμονικὴν τατ- 

τομένων τριῶν ὄντων, τῶν καὶ πρότερον ῥηθώτων ἀγαθῶν 
ὡς μεγίστων τοῖς ἀνθρώποις, ἀρετῆς καὶ φρονήσεως καὶ 

μὲν ὑδὲ διὰ τὴν τῆς τροφῆς μόνον ἡδονὴν ἢ τὴν τῶν ὠφρο- 
δισίων, ὠφαιρεθεισῶν τῶν ἄλλων ἡδονῶν, ἂς τὸ γινώσκειν 

Ἀ» ᾽ 
ἢ βλέπειν ἢ τῶν ἄλλων τις αἰσϑήσεων πορίζει τοῖς ἀνθρώ- 

Ὁ ἃ φΦ ΄ ν γν Ν ». Ἃς», ποις, ἀδ᾽ ἀν εἷς προτιμήσειε τὸ ζῆν, μὴ παντελῶς ὧν ἀν- 
ἡδονῆς, τρεῖς ὁρῶμεν καὶ βίους ὄντας, οὺς οἱ ἐπ᾽ ἐξουσίας 3ς δράποδον. δῆλον γὰρ ὅτι τῷ ταύτην ποισμίνῳ τὴν αἵρεσιν 
τυγχάνοντες προαιρῶνται ζὴν ἅπαντες, πολιτικὸν φιλόσο- οὐθὲν ἀν διενέγκειε γενέσθαι θηρίον ἢ ἄνθρωπον" ὁ γῶν ἐν 

4, εἰκῆ Βυ!υγρίαπ: οοάΐοο5 εἰ μὴ, τηᾶῦρο 0} ἴσως οἱ μηδὲν λέγασι -- περὶ ταύτης͵, τὰς τῶν σοφῶν ἐπισκεπτέον μόνας. 2, προέ- 
μεν Ι͂Σ. 1 ἀ, βίων Η͂Ξ, βίον )ῆ, ἢ 8. τὸ οαι ΖΡλ, [| περὶ 275, ῃ 10. τῷ δηῖς ζῆν Ζ,ΈΡ, 11 13. ἀνέλπιστος 75. 15. ὑδὲ διὼ 

τῆς ῬΆ, Ἱ αὐτῶν] αὐτῆς ΑΖ). Π 17 εἰ 18. τὸ Ζ, 1 19. τοῖς] ἀ τοῖς Ῥό, ἦν τοῖς τηᾶγρο 08. {αὐτοῖς Ζ. 1] 22. μόνον οπὶ 17, ἢ 27. 
ἀλλ᾽ ὡς] ἴσ. τῶν μὲν ταῦτρο 06. }} 29. καὶ τὰ] καὶ τοὺς 275, 1 381. πρὸς] πρὸς ὧν 6, ἴσ. ὠνὰς τλᾶτρο 0), [ϊ καὶ] μὲν καὶ ΖΡ, 1} 
82, δ ἕν Ζ. ἢ 33. καὶ οαι Ζ. || 84, τοῖς ἀνθρώποις οπὶ Ζ. 

8. ὃν ΖΙ3. ἢ ἄτοπον ἄν τι ΔΗ͂". ᾿ 9. τὸν δῃϊθ τρόπον οτὰ 275. 1 ἐρώμενον Ῥλ, }} ἀδύνατον οταὰ .,75. ἢ 412. τὸν εἰ καὶ οτχὰ Ζ. καὶ 

τὰς ναι οτὰ Ζ. ἢ 15. παρὰ Ζ. ἢ 46. καθαρῶς 2275. ἢ πᾶσι οτχ Ζ. " 17. αἱρετῶν 475, 1 19, δι’ ἃ οχὰ Ζ εἰ ρν ῬΆ. ἢ 22. ζῶσιν 

οὐχ Ζ. [| 24. δὲ ομχλ 2. [ ἐχόντων μὲν ἡδονὴν 05. [ΠΟ 27. συνάγοι 75. 1 29. οὐ οχὰ ΖΡὈΡ,. Ἰ! 31. τῆς οπρ ΖΑ7". } 33. αἰσθήσεως πορί- 

ζοιτο Ζ, αἰσθήσεων πορίζοι 415}Ρ}, 1} 36. διενέγκοιεν Ζ275. 
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Αἰγύπτῳ βῦς, ὃν ὡς τιν τιμῶσιν, ἐν πλείοσι τῶν τοιά- ἐπειδ προσάπτειν αὐτὰ κἀν εἰ μὴ πάντες εἰς τὴν εὐδει» 
τῶν ἐξζυσιάζει πολλῶν μοναρχιῶν. ὁμοίως δὲ ὑδὲ διὰ τὴν μονίαν, ἀλλ᾽ ἦν οἱ λόγι ἄξιοι τῶν ἀνθρώπων πάντες. Σω- 
τὖ καθεύδειν ἡδονήν τί γὰρ διαφέρει καθεύδειν ἀνέγερτον κχρώτης μὲν ἦν ὁ πρεσβύτης ᾧετ᾽ εὗαι τέλος τὸ γνώτω 

ὕπνον ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας μέχρι τὴς τελευταίας ἐτῶν τὸν ἀρετήν, καὶ ἐπεζήτει τί ἐστι ἡ δικαιοαύνη καὶ τί ἡ 

ἀριθμὸν χιλίων ἢ ὁποσωνῖν, ἃ ζῶν ὄντα φυτόν; τὰ γὴν 5 ἀνδρία. καὶ ἕκαστον τῶν μορίων αὐτῆς. ἐποίει γὰρ τεῦτ' 

φυτὰ τοιαύτης τινὸς ἔοικε μετέχειν ζωῆς, ὥσπερ καὶ τὰ εὐλόγως" ἐπιστήμας γὰρ ᾧετ᾽ εἶναι πάσας τὰς ἀρετάς, 

χαιδία" καὶ γὰρ ταῦτα κατὰ τὴν πρώτην ἐν τῇ μητρὶ ὥσθ᾽ ἅμα συμβαίνειν εἰδέναι τε τὴν δικαμοσύνην καὶ εἶνε 

γένεσιν πεφυκότα μὲν διατελεῖ, καθεύδοντα δὲ τὸν πώντω δίκωιον' ἅμα γὼρ μεμαθέήκωμεν τὴν γεωμετρίαν καὶ οἰχ;» 

χρόνον. ὥςε φανερὸν ἐκ τῶν τοιύτων ὅτι διαφεύγει σκο- δαομίαν καὶ ἐσμὲν οἰκοδόμοι καὶ γεωμέτραι. διζπερ ἔζήτα 
πυμέώυς, τί τὸ εὖ καὶ τί τὸ ἀγαθὸν τὸ ἐν τῷ ζῆν. τὸν 0 τί ἐξὶν ὠρετή, ἀλλ᾽ ὁ πῶς γύεται καὶ ἐκ τίνων. ττο ἃ 
μὲν οὖν ᾿Αναξαγόραν φασὶν ἀποκρίνασθαι πρός τινα διω- ἐπὶ μὲν τῶν ἐπιστημῶν συμβαίνει τῶν θεωρητοιῶν' οὐδὲν 
ποροῦντω τοιαῦτ᾽ ἅττα, καὶ διερωτῶντα τίνος ἕνεκ᾽ ὧν τις γὰρ ἕτερόν ἐςι τῆς ἀςρολογίας ἐδὲ τῆς περὶ φύσεως ἴτε 
ὅλοιτο γενέσθαι μᾶλλον ἣ μὴ γενέσθαι “τῶ" φάναι “θεω- στήμης οὐδὲ γεωμετρίας πλὴν τὸ γνωρίσαι καὶ θεωρῆξαι 
ρῆσαι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν περὶ τὸν ὅλον κόσμον τάξιν" τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων τῶν ὑποκειμένων ταῖς ἐπιςή: 
τος μὲν ἦν ἐπιςἡἤμης τινὸς ἕνεκεν τὴν αἴρεσιν ᾧετο τιμίαν .5 μαις"͵ ὁ μὴν ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς οὐθὲν κωλύει τρὸς 

εἶναι τῷ Ὧῶν, οἱ δὲ ἸΣαρδανώκαλαον μακαρίζοντες ἢ μιν- πολλὰ τῶν ἀνωγκαΐων εἶναι χρησίμους αὐτὼς ἡμῦ. τῶ 
δυρίδην τὸν ΣΣυβαρέτην ἢ τῶν ἄλλων τινὼς τῶν ζώντων τὸν δὲ ποιητικῶν ἐκιςημῶν ἕτερον τὸ τέλος τῆς ἐπιςήμης καὶ 

ἀπολαυςικὸν βίον, ὅτοι δὲ πάντες ἐν τῷ χαίρειν φαίνον. γνώσεως, οἷον ὑγίεια μὲν ἰατρικῆς, εὐναμία, δὲ ἥ τι τιδῆ 
ται τάττειν τὴν εὐδαιμονίαν. ἕτεροι δέ τινες ὅτ᾽ ὧν φρόνη- ἕτερον τῆς πολιτικῶς. καλὸν μὲν ἦν καὶ τὸ γνωρίζεν κα: 
σιν ὀδιμίαν ὅτε τὰς σωματικὰς ἡδονὰς ἕλοιντο μῶλλον ἢ Ὁ ςὸν τῶν καλῶν' ὁ μὴν ἀλλαί γε περὶ ἀρετῆς ὁ τὸ εἰδδει 
τὰς πράξεις τὰς ἀπ᾽ ἀρετῆς" αἰρῶνται γοῦν οὐ μόνον ἔνιος τιμιώτατον τί ἐςιν, ἀλλὼ τὸ γινώσκειν ἀκ τίνων ἐς. εὖ 

δόξης χεριν αὐτάς, ἀλλὰ καὶ μὴ μέλλοντες εὐδοκιμήσειν. γὰρ εἰδίναι βυλόμεθα τί ἐςιν ἀνδρία, ἀλλ᾽ εἶναι ἀνδρῆν, 

ἀλλ᾽ οἱ πολλοὶ τῶν πολιτικῶν ἐκ ἀληθῶς τυγχάνυσι τῆς οὐδὲ τί ἐστι δικαιοσύνη, ἀλλ᾽ εἶναι δύεαιοι, καβάτερ καὶ 

προσηγορίας" ὦ γάρ εἰσι πολιτικοὶ κατὼ τὸν ἀλήθειαν" ὁ ὑγιαύειν μᾶλλον ἢ γινώσκειν τί ἐς τὸ ὑγιαίνειν καὶ ὦ 

μὲν γὰρ πολιτικὸς τῶν καλῶν ἐστὶ πράξεων προαιρετικὸς 5 ἔχειν τὴν ἔξιν μᾶλλον ἢ γοώσκειν τί ἐςὶ τὰ εὖ ἔχεν. 
αὐτῶν χάριν, οἱ δὲ πολλοὶ χρημάτων καὶ πλεονεξίας ἔνε- Πειρατέον δὲ περὶ τήτων πάντων» ζητεῖν τὴν τίςιν δὲδ 
κεν ἅπτονται τὸ ζὴν ὕτως. ἔκ μὲν ἦν τῶν εἰρημένων φα- τῶν λόγων, μαρτυρίοις καὶ παραδείγμασι χρώμασιν τι 
νερὸν ὅτι πάντες ἐπὶ τρεῖς βίες φέρουσι τὴν εὐδαιμονίαν, φαινομένοις. κράτιςον μὲν γὰρ πώντως ἀνθρώπες φαύε 
πολιτικὸν φιλόσοφον ἀπολαυς!κόν. τούτων δ᾽ ἡ μὲν περὶ σθαι συνομολογίντας τοῖς ῥηθησομέναις, εἰ δὲ μή, τρόχαν 
τὼ σώματα καὶ τὼς ἀπολαύσεις ἡδονή, καὶ τίς καὶ ποία 30 γέ τινα πάντως, ὅπερ μεταβιβαζόμενοι ποιήσουσιν" ἶχμ 
τις γὙίεται καὶ διὰ τίνων, ὧς ἄδηλον, ὥς ὁ τίνες εἰσὶ δεῖ γὼρ ἕκαςος οἰκεῖόν τι πρὸς τὴν ἀλήθειαν, ἐξ ὧν ἀναγκαὰν 

ἵυτεῖν αὐτάς, ἀλλ᾽ εἰ συντείυσί τι πρὸς εὐδαιμονίαν ἢ μή, δευινύναι πως περὶ αὐτῶν ἐκ γὰρ τῶν ἀληθῶς μὲν λν 
καὶ πῶς συντείνυσι, καὶ πότερον εἰ δὲῖ προσάπτειν τῷ ζῆν γομένων ἀ σαφῶς δὲ προϊοῦσιν ἔς αι καὶ τὸ σαφῶς, μ᾿ 
καλὰς ἡδονάς τιγας, ταύτας δεῖ προσάπτειν, ἢ τύότων μὲν ταλαμβάνεσιν ἀεὶ τὰ γνωριμώτερα τῶν εἰωθότων λέγισθω 

ἄλλον τινὼ τρόπον ἀνάγκη κοινωνεῖν, ἕτεραι δ᾽ εἰσὶν ἡδοναὶ 35 συγκεχυμώως. διαφέρυσι δ᾽ οἱ λόγοι περὶ ἑκάςην μόδεδν 
δι᾽ ἃς εὐλόγως οἴονται τὸν εὐδαίμονα ζὰν ἡδίως καὶ μὴ οἵ τε φιλοσόφως λεγόμενοι καὶ μοὶ φιλοσόφως. δότῳ 
μόνον ἀλύπως. ἀλλὰ περὶ μὲν τότων ὕςερον ἐπισκεπτέον, καὶ τῶν πολιτικῶν οὐ χρὴ νομίζειν περίεργον εἶναι τὸ 
περὶ δ᾽ ἀρετῆς καὶ φρονήσεως πρῶτον θεωρήσωμεν, τήν τε τοιαύτην θεωρίαν, δι᾽ ἧς ὁ μόνον τὸ τί φανερόν, ἀλλὰ καὶ 
φύσιν αὐτῶν ἑκατέρα τίς ἐστι, καὶ πότερον μόρια ταῦτα τὸ διὰ τί. φιλόσοφον γὰρ τὸ τοιῦτο περὶ ἑκάςην μέθοδον. 
τῆς ὠγαθῆς ζωῆς ἐςίν͵ ἢ αὐτὰ ἢ αἱ πράξεις αἱ ὠπ᾽ αὐτῶν, το δεῖται μώτοι τοῦτο πολλῆς εὐλαβείας. εἰσὶ γάρ τος ἡ 

4. εἰς 27). ἢ τῶν οἵα Ζ. Π 2. ἀδὲ] ὁ 271, ἢ 3. ἀνογέρρετον Ζ. ἢ 5. ἀριθμῶν χίλιον ἀριδμὸν ἢ Ζ. ἢ ἑποσινῦν ΖΙῈ. ἢ 1. τρύτῳ 
στὰ Ζ. ᾿! 8. δὲ] μὲν Ῥὲ, ἢ 9. σκοπυμένυς οτα 75. ἃ 44, τὸν ἀἰίδεταπα πὰ 275, 18. ὅτοι] αἱ Δ), Ε χαίρειν ἀποφαίνονται ταύτεν τὸ 
375. } 22. μὴ] οἱ 415. 23. τῆς οπι 27,15. 1] 38. πρῶτον θεωρήσωμεν οἵη 24". 

8. γὰρ} μὲν γὰρ Ῥό. ᾿Π 21. μᾶλλον --- ὑγιαίνειν οπὰ 37. }} 36. καὶ οἱ μὴ 29. 
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διὰ τὸ δακεῖν φιλοσόφε εἶσαι τὰ μηθὲν εἰκῇ λέγειν ἀλλὰ Ἱκεκτέον τοίνυν τί τὸ ἄριςον, καὶ λέγεται ποσαιχῶξ.8 

μετὰ λόγι, πολλώκις λανθενυσι λέγοντες ἀλλοτρίις λόγυς ἐν τρισὶ δὴ μάλις« φαίνεται δέξαις εἶναι τῦτο. φασὶ γὰρ 

τῆς πραγματείας καὶ κενός. τῶτο δὲ ποῶσιν ὁτὲ μὲν δι᾽ ἄριςον μὲν εἶναι πάντων αὐτὸ τὸ ἀγαθόν, αὐτὸ δ᾽ εἶναι 

ἄγνοιαν ὁτὰ δὲ δι᾽ ἀλαζονείαν" ὑφ᾽ ὧν ἁλίσκεσθαι συμ- τὸ ὠγαθὸὲν ᾧ ὑπάρχει τό τε πρώτῳ εἶναι τῶν ὡγαθῶν καὶ 
βαύει καὶ τὸς ἐμπείρος καὶ δυναμένος πράττειν ὑπὸ τό- 5 τὸ αἰτίῳ τῇ παρεσίᾳ τοῖς ἄλλοις τῇ ἀγαθὰ εἶναι. ταῦτα 

τῶν τῶν μήτ᾽ ἐχόντων μήτε δυναμένων διαίνοιαν ἀρχιτεκτο- δ᾽ ὑπάρχει ὠμφότερα τῇ ἰδέᾳ τὠγαθῶ, λέγω δὲ ἀμφό- 
γοοὴν ἃ πρακτικήν. πάσχουσι δὲ τοῦτο δι᾽ ἀπαιδευσίαν" τέρα τό τε πρῶτον τῶν ἀγαθῶν καὶ τὸ τοῖς ἄλλοις αἴτιον 

ἐταιδευσία γάρ ἐςι περὶ ἔκαςον πρᾶγμα τὸ μὴ δύνασθαι ὠγαθοῖς τῇ παρουσίᾳ τῷ ἀγαθοῖς εἶναι. μάλιστα τε γὰρ 
κρίνεν τύς. τ᾿ οἰκείες λόγυς τῷ πράγματος καὶ τὸς ἀλλο: τὠγαθὸν λέγεσθαι κατ᾽ ἐκείνης ἀληθῶς (κατὰ μετοχὴν γὰρ 
τρίς, καλῶς δ᾽ ἔχαι καὶ τὸ χωρὶς κρίνειν τὸν τῆς αἰτίας ιο καὶ ὁμοιότητα τἄλλα ἀγαθὰ ἐκείνης εἶναῦ), καὶ πρῶτον 
λόγον καὶ τὸ δεικνύμενον, διώ τε τὸ ῥηθὲν ὠρτίως, ὅτι προ- τῶν ἀγαθῶν" ἀναιρεμών γὰρ τῷ μετεχομένα ἀναιρεῖσθαι 
σέχεν ἡ δεῖ πάντα τοῖς διὰ τῶν λόγων, ἀλλὼ πολλάκις καὶ τὰ μετέχοντα τῆς ἰδέας, ἃ λέγεται τῷ μετέχειν ἐκεί. ὦ 
μᾶλλον τοῖς φαινομένοις (οὖν δ᾽ ὁπότ᾽ ἀν λύεν μὴ ἔχωσιν, νης. τὸ δὲ πρῶτον τῦτον ἔχειν τὸν τρόπον πρὸς τὸ ὕς ρον, 

ἐναγκαίζονται πις εύειν τοῖς εἰρημένοιφ), καὶ διότι πολλάκις ὥς εἶναι αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν τὴν ἰδέαν τῷ ὠγαθοῦ" καὶ γὰρ 
τὸ μὲν ὑπὸ τὸ λόγε δεδεῖχθαι δοκῶν ἀληθὲς μέν ἐξιν, ὁ 5 χωριστὴν εἶναι τῶν μετεχόντων, ὥσπερ καὶ τὰς ἄλλας 
μώτοι διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν δὶ ἥν φησιν ὁ λόγος. ἔξι γὰρ ἰδέας. ἔστι μὲν οὖν τὸ διασκοπεῖν περὶ ταύτης τῆς δύζης 

δὰ ψεύδες ἀληθὲς δεῖξαι" δῆλον δ᾽ ἐκ τῶν ἀναλυτικῶν. ἑτέρας τε διατριβῆς καὶ τὰ πολλὰ λογριωτέρας ἐξ ἀνάγ- 

Ἴ ἹΠεικπροοιμιασμένων δὲ καὶ τύτων, λέγωμεν ἀρξάμενοι κηξ᾽ οἷ γὰρ ἅμα ἀναιρετικοί τε καὶ κοινοὶ λόγοι κατ᾽ ἐδὲ- 
πρῶτον ἀπὸ τῶν πρώτων, ὥσπερ εἴρηται, ἡ σαφῶς λεγο- μίαν εἰεὶν ἄλλην ἐπιςήμην. εἰ δὲ δεῖ συντόμως εἰπεῖν περὶ 
μων, ζητῦντες ἐπὶ τὸ σαφῶς εὑρεῖν τί ἐςὶν ἡ εὐδαιμο- 0 αὐτῶν, λέγομεν ὅτι πρῶτον μὲν τὸ εἶναι ἰδέαν μὴ μόνον 
να. ὁμολογεῖται δὴ μέγιστον εἶναι καὶ ἄριστον τῦτο τῶν ἀγαθῶ ἀλλὰ καὶ ἄλλε ὁτοῦν λέγεται λογικῶς καὶ κενῶς" 
ὠγαθῶν τῶν ἀνθρωπίνων. ἀνθρώτινον δὲ λέγομεν, ὅτι τάχ᾽ ἐπέσκεπται δὲ πολλοῖς περὶ αὐτῷ τρόποις καὶ ἐν τοῖς ἔξω- 
ἂν εἴη καὶ βελτίονός τινος ἄλλου τῶν ὄντων εὐδαιμονία, τερικοῖς λόγοις καὶ ἐν τοῖς κωτὰ φιλοσοφίαν. ἔπειτ᾽ εἰ καὶ 
εδν θεῶ. τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ζῴων, ὅσα χείρω τὴν φύ- ὅτι μάλις᾽ εἰσὶν αἱ ἰδέαι καὶ ἀγαθοῦ ἰδέα, μή ποτ᾽ οὐδὲν 
σιν τῶν ἀνθρώπων ἐς ν, ὑθὲν ποινωνεῖ ταύτης τῆς Ἔροσηγο- 25 χρήσιμος πρὸς ζωὴν ὠγαθὴν ὑδὲ πρὸς τὰς πράξεις. πολ- 
ρίας" ὦ γάρ ἐςιν εὐδαΐλων ἵππος ὑδ' ὄρνις ἐδ᾽ ἰχθὺς οὐδ᾽ λαχῶς γὰρ λέγεται καὶ ἰσαχῶς τῷ ὄντι τὸ ἀγαθόν. τό 
ἄλλο τῶν ὄντων ἀθέν, ὃ μὴ κατὰ τὴν ἐπωνυμίαν ἐν τῇ τε γὰρ ἦν, ὥσπερ ἐν ἄλλοις διήρηται, σημαίνει τὸ μὲν τί 
φύτει μετέχει θεία τινός, ἀλλὰ κατ᾽ ἄλλην τινὰ τῶν ἀγα- ἐςι, τὸ δὲ ποιόν, τὸ δὲ ποσόν, τὸ δὲ πότε, καὶ πρὸς τό- 

βῶν μετοχὴν τὸ μὲν βέλτιον ζῇ τὸ δὲ χεῖρον αὐτῶν. ἀλλ᾽ τοῖς τὸ μὲν ἐν τῷ κινεῖσθαι τὸ δὲ ἐν τῷ κινεῖν, καὶ τὸ 
ὅτι τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, ὕστερον ἐπισκεπτέον. νῦν δὲ ἢ ἀγαθὸν ἐν ἑκαίςῃ τῶν πτώσεών ἐς: τότων, ἐν ὑσίᾳ μὲν ὃ 
λέγομεν ὅτι τῶν ἀγαθῶν τὰ μέν ἐστιν ἀνθρώπῳ πρακτὰ νῦς καὶ ὁ θεός, ἐν δὲ τῷ ποιῷ τὸ δίκαιον, ἐν δὲ τῷ ποσῷ 
τὼ δ᾽ κἡὶ πρακτά. τῦτο δὲ λέγομεν ὕτω, διότι ἔνια τῶν ὄν. τὸ μέτριον, ἐν δὲ τῷ πότε ὁ καιρός, τὸ δὲ διδάσκον καὶ 
των ὑθὲν μετέχαι κινήσεως, ὥς" ἀδὲ τῶν ἀγαθῶν" καὶ ταῦτ᾽ τὸ διδασκόμενον περὶ κύησιν. ὥσπερ ἦν οὐδὲ τὸ ὃν ἦν τι 
ἴσως ἄριςα τὴν φύσιν ἐς». ἔνια δὲ πρακτὰ μέσ, ἀλλὰ ἐςὶ περὶ τὼ εἰρημένα, ὅτως ἐδὲ τὸ ὠγαθέν, δὲ ἐπιςήμη 
πρακτὰ κρείττοσιν ἡμῶν. ἐπειδὴ δὲ διχῶς λέγεται τὸ πρα»- 85 ἐςὶ μία τε τὸ ὄντος ὕτε τῇ ὠγαθῦ. ἀλλ᾽ ἀδὲ τὰ ὁμοῖον 
κτόν (καὶ γὰρ ὧν ἕνεκα πράττομεν καὶ ἃ τούτων ἕνεκα σχρημόνως λεγόμενα ἀγαθὰ μιᾶς ἐστὶ θεωρῆσαι, οἷόν τὸν 
μετέχαι πράξοως, οἷον καὶ τὴν ὑγίειαν καὶ τὸν πλοῦτον καιρὸν ἢ τὸ μέτριον, ὠλλ᾽ ἑτέρα ἕτερον καιρὸν θεωρεῖ καὶ 
τθεμεν τῶν. πρακτῶν, καὶ τὰ τότων πραττόμενα χάριν, τί ἑτέρα ἕτερον μέτριον, οἷον περὶ τροφὴν μὲν τὸν καιρὸν καὶ 

᾿ ὑγιεινὼ καὶ τὰ χρηματιςικαά), δῆλον ὅτι καὶ τὴν εὐδαι- τὸ μέτριον ἰατρικὴ καὶ γυμναςική, περὶ δὲ τὰς πολεμικὰς 
μονίαν τῶν ὠνθρώπῳ πρακτῶν ἄριξον θετέον. 40 πράξεις ςρατηγία, καὶ ἕτως ἑτέρα περὶ ἑτέραν πρᾶξιν, ὥς ε 

6. δι’ ἄγνοιαν 45. ἢ Ἴ. πραγματικήν 75. 1} 9. τ᾿ εἰ 10. τὸ οπὶι 3,75. ἢ 18. δὲ οπι 1275. Π 93, βέλτιον ΜΡ. 11 34. εἰσίν 475. 1 
85. ἱπὰ 275, 

8. αὐτὸ δ᾽ εἶναι τὸ ἀγαθὸν οτὰ 475. ἢ 5. τὸ] τῷ ῬΆ, ἢ ἀγαῦς ῬΡ, ἢ 9. κείνην ΑΜ. ἅ 20. ἰδέαι Ῥὺ, Π 21. κοινῶς 75. 1.26. τὸ 
οπι 4,75. 1 31. ὁ οπα 75. ῃ 33. τὸ ῥγίῃϑ οπα Ῥό, ἢ 84, πρὸς 175. 11 36. ἐστὶ τὸ θεωρῆσαι ῬΡ, 1} οἷον] ἢ 175, }} 817, ἑτέρα ἕτερος 
ἍΜ, ἢ 39. πρὸς 475. Ὁ ἀ0. ἕτεραι 5. 

ΗΒ8Β2 
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᾿ 4 - 
σχολῇ αὐτό γε τὸ ἀγαθὸν θεωρῆσαι μιῶς. ἔτι ἐν ὅσοις ἀγαθόν ἐστιν (καὶ γὰρ ὧν μικρῷ ὑπάρξαι ἀγαθῷ) εἶτι 
ὑπάρχει τὸ πρότερον καὶ ὕςερον, ὧς ἔστι κοινόν τι παρὰ πρακτόν" οὐ γὰρ ὅπως ὑπάρξει τὸ ὁτῳοῦν ὑπάρχιν ἡ 

“ »Ἢ ,ὔ [4 ΝῚ Γἦ “᾿ ΄ ’ ᾽ Ἁ Ρά ᾽ 2 ι », ς ,ὔ ταῦτα, καὶ τῦτο χωριςόν. εἴη γὰρ ἄν τι τῷ πρώτα πρό- ἰατρικὴ πρωγματεύεται, ἀλλ᾽ ὅπως ὑγίεια. ὁμοίως δὲ χαὶ 
τερον" πρότερον γὰρ τὸ κοινὸν καὶ χωριςὸν διὰ τὸ ἀναι- τῶν ἄλλων τεχνῶν ἑκάςη. ἀλλὰ πολλαχῶς τὸ ἀγαθέν 
ρυμένε τῷ κοινῇ ἀναιρεῖσθαι τὸ πρῶτον. οἷον εἰ τὸ διπλώ- 5 καὶ ἔςι τι αὐτῷ καλόν, καὶ τὸ μὲν πρακτὸν τὸ δ᾽ ὁ τρα- 
σιον πρῶτον τῶν πολλαπλασίων, ὑκ ἐνδέχεται τὸ πολλα- κτόν. πρακτὸν δὲ τὸ τοίῦτον ἀγαθόν, τὸ ἦ ἕνεκα. ἐκ ἕξι 
πλάσιον τὸ κοινῇ κατηγορόμενον εἶναι χωριςόν" ἔςαι γὰρ δὲ τὸ ἐν τοῖς ἀκινήτοις φανερόν, ὅτι ὑδὲ ἡ ἰδία τἀγαθῶ 

“- ὕὔ ,ὔ ᾽ ,ὔ ΝῚ ν , , ΝΣ “ 2 Ν νν» , ᾿ Υ Ἀ , ΝΣ 

τοῦ διπλασίου πρότερον, εἰ συμβαίνει τὸ κοινὸν εἶναι τὴν τὸ ζητόμενον αὐτὸ τὸ ὠγαθόν ἐςιν, ὅτε τὸ κοινόν. τὸ μὲν 
, ᾿- " 

ἰδέαν, οἷον εἰ χωριςὸν ποιήσειέ τις τὸ κοινόν" εἰ γάρ ἐστι γὰρ ἀκίνητον καὶ οὐ πρακτόν, τὸ δὲ κινητὸν μὲν ἀλλ᾽ οὐ 
δικαιοσύνη ἀγαθόν, καὶ ἀνδρία. ἔτι τοίνυν φασὶν αὐτό τι 10 πρακτόν. τὸ δ᾽ ὃ ἕνεκα ὡς τέλος ἄριςον καὶ αἴτιον τῶι 
» , . Ψ ΓΑΕ Ψ Ν Χ ΄ ἈΝ ΄ «1 Ν Ὶ » , “ “ ἃ 4 γα οι ὠγαθόν. τὸ ἵν αὐτὸ πρόσκειται πρὸς τὸν λόγον τὸν κοινόν. ὑφ᾽ αὐτὸ καὶ πρῶτον πάντων, ὥςε τῶτ᾽ ἂν εἴη αὐτὸ τὸ 
τῦτο δὲ τί ἂν εἴη πλὴν ὅτι ἀΐδιον καὶ χωριςόν; ἀλλ᾽ ὁδὲν ὠγαθὸν τὸ τέλος τῶν ἀνθρώπῳ πρακτῶν. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὶ 
μᾶλλον λευκὸν τὸ πολλὰς ἡμέρας λευκὸν τῇ μίαν ἡμέ- ὑπὸ τὴν κυρίαν πασῶν. αὕτη δ᾽ ἐςὶ πολιτικὴ καὶ οἶκον 
ρᾶν, ὥς᾽ οὐδὲ δὴ τὸ κοινὸν ὠγαθὸν ταὐτὸ τῇ ἰδέᾳ" πᾶσι μικὴ καὶ φρόνησις. διαφέρουσι γὰρ αὗται αἱ ἕξεις τρὸς 
γὰρ ὑπάρχει κοινόν. ἀνάπαλιν δὲ καὶ δεικτέον ἢ ὡς νῦν (5 τὰς ἄλλας τῷ τοιαῦται εἶναι" πρὸς δ᾽ ἀλλήλας εἶ τι δια- 
δεικνύουσι τὸ ὠγαθὸν αὐτό. νῦν μὲν γὰρ ἐκ τῶν ὁμολο- φέρεσιν, ὕςερον λεκτέον. ὅτι δ᾽ αἴτιον τὸ τέλος τῶν ὑφ᾽ 
γουμένων ἔχειν τὸ ἀγαθόν, ἐξ ἐκείνων τὰ ὁμολογούμενα αὐτό, δηλοῖ ἡ διδασκαλία. ὁρισάμενοι γὰρ τὸ τέλος τἄλλο 
- ᾽ Ἁ ’ ᾽ ᾽ Π Ψ»- ΄ : ΄ ,, ὮΝ. " Δ ᾽ νὰ [2 ᾿ν ν  Ψ 

εἶναι ὠγαθὰ δεικνύεσιν, ἐξ ἀριθμῶν, ὅτι ἡ δικαιοσύνη καὶ δεικνύεσιν, ὅτι ἔκαςον αὐτῶν ἀγαθόν" αἴτιον γὰρ τὸ οὖ 

ἡ ὑγίεια ἀγαθόν" τάξεις γὰρ καὶ ἀριθμοί, ὡς τοῖς ἀριθμοῖς ἕνεκα. οἷον ἐπειδὴ τὸ ὑγιαίνειν τοδί, ἀναΐγκη τόδε εἶναι 
- 7 ᾽ . ς ,ἷ ΙΝ Δ ν ἃ ᾿Ν Ν Ν » Ν ᾽ς Ν -,Ἄχ ε , Ψν καὶ ταῖς μονάσιν ἀγαθὸν ὑπάρχον διὰ τὸ εἶναι τὸ ἕν αὐτὸ 20 τὸ συμφέρον πρὸς αὐτήν' τὸ δ᾽ ὑγιεινὸν τῆς ὑγιείας αἴτιον 

ἀγαθόν. δεῖ δ᾽ ἐκ τῶν ὁμολογουμένων, οἷον ὑγιείας ἰσχύος ὡς κινῆσαν, καὶ τότε τοῦ εἶναι, ἀλλ᾽ οὐ τὸ ἀγαθὸν εἶναι 

σωφροσύνης, ὅτι καὶ ἐν τοῖς ἀκινήτοις μᾶλλον τὸ καλόν. τὴν ὑγίειαν. ἔτι ὑδὲ δείκνυσιν ὀθεὶς ὅτι ἀγαθὸν ἡ ὑγίμα, 
πάντα γὰρ τάδε τάξις καὶ ἠρεμία" εἰ ἄρα, ἐκεῖνα μῶλ- ἀν μὴ σοφιςὴς ἢ καὶ μὴ ἰατρός (ὅτοι γὰρ τοῖς ἀλλοτρώις 
λον" ἐκείνοις γὰρ ὑπάρχει αὐτὰ μᾶλλον. παράβολος δὲ λόγοις σοφίζονται), ὥσπερ ἐδ’ ἄλλην ἀρχὴν ὑδεμίαν. τὸ 
καὶ ἡ ἀπόδειξις ὅτι τὸ ἣν αὐτὸ τὸ ὠγαθόν, ὅτι οἱ ἀρι- 25 δ᾽ ὡς τέλος ἀγαθὸν ἀνθρώπῳ καὶ τὸ ἄριςιον τῶν πρακτῶν, 
θμοὶ ἐφίενται" οὗτε γὰρ ὡς ἐφίενται λέγονται φανερῶς, σκεπτέον ποσαχῶς τὸ ἄριςον πάντων, ἐπειδὴ τῦτο ἀριξῦν, 
ἀλλὰ λίαν ὡπλῶς τοῦτό φασι, καὶ ὄρεξιν εἶναι πῶς ἄν - μετὰ ταῦτα ἄλλην λαβῦσιν ἀρχήν. 

ε ΄ ᾽ φ Ἁ νι - ᾽΄ὔ «. ,, τις ὑπολάβοι ἐν οἷς ζωὴ μὴ ὑπάρχει; δεῖ δὲ περὶ τούτο 
τραγματευθῆναι, καὶ μὴ ἀξιῶν μηθὲν ἀλόγως, ἃ καὶ μετὰ Β 

,ὔ΄ -" ΓΝ ΜΝ ὔ ΄ Ψ΄ ἘΝ ὦ Φ 
λόγο πιστεῦσαι οὐ ῥᾷδιον. τό τε φάναι πάντα τὼ ὄντα 30 : 

ἐφίεσθαι ἑνός τινος ἀγαθὰ ὑκ ἀληθές" ἕκαστον γὰρ ἰδίου Μετὰ δὲ ταῦτ᾽ ἄλλην λαβῦσιν ἀρχὴν περὶ τῶν ἐπι» 

ἀγαθῷ ὀρέγεται, ὀφθαλμὸς ὄψεως, σῶμα ὑγιείας, οὕτως μένων λεκτέον. πάντα δὴ τἀγαθὰ ἢ ἐκτὸς ἢ ἐν ψυχῷ 
ἄλλο ἄλλυ. ὅτι μὲν ἦν οὐκ ἔστιν αὐτό τι ἀγαθόν, ἔχει καὶ τύτων αἱρετώτερα τὼ ἐν τῇ ψυχῇ, καθάπερ διαιρέμεθα 
ὠπορίας τοιαύτας, καὶ ὅτι ὁ χρήσιμον τῇ πολιτικῇ, ἀλλ καὶ ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις" φρόνησις γὰρ καὶ ἀρετὴ 
ἴδιόν τι ἀγαθόν, ὥσπερ καὶ ταῖς ἄλλαις, οἷον γυμναςικῇ 35 καὶ ἡδονὴ ἐν ψυχῇ, ὧν ἔνια ἢ πάντα τέλος εἶναι δοκεῖ 

εὐεξία. ἔτι καὶ τὸ ἐν τῷ λόγῳ γεγραμμένον" ἢ γὰρ ὑδὲε- πᾶσιν. τῶν δὲ ἐν ψυχῇ τὰ μὲν ἕξεις ἢ δυνάμεις εἰσί, τὰ 
μιᾷ χρήσιμον αὐτὸ τὸ τῷ ὠγαθὲ εἶδος, ἢ πάσαις ὁμοίως. δ᾽ ἐνέργειαι καὶ κινήσεις. ταῦτα δὴ ὕτως ὑποκείσθω καὶ 
ἔτι ὁ πρακτόν. ὁμοίως δ᾽ ὑδὲ τὸ κοινὸν ἀγαθὸν ὅτε αὐτὸ περὶ ἀρετῆς, ὅτι ἐςὶν ἡ βελτίςη διάθεσις ἢ ἕξις ἢ δύναμις 

δὶ 
1. σχολῆς Π75. }} 2, καὶ] καὶ τὸ 475, }} 6. πολλαπλάσιον] πλάσιον 5. |] 9. τι ῬΡ. 1] 10. ἕξι τούυν αὐτό φασί τι Μ᾿, ἢ 414. τῶν 

Ἅ7).ἈὮὲν.|ι15. ἢ ὡς] πῶς οοἀϊςε8. Π 16. δείκνυσι 275. 1] 19. ἡ οπι 175. Π ἀγαθά 75. 1 23. τάξεις ἢ] 24. ταῦτα Ῥλ. || 25. οἵ κὼ 
οἱ 75, 1} 26. ἀφίενται --- ἀφίενται ΜῖῸ. 1 27. τοῦτο ᾿ς Ῥό, τότε ΜΜ7ῈΡὉ. 1} 82. ὄψεως) ὄντος 1. {{.36. ἀξία με 2475. 

1. τἀγαθόν ης Ῥό, ἢ 4 εἰ 2. ὑπάρξη 275. ἢ 2. καὶ οτα 15. ἢ ἃ. ποσαχῶς Δ75. { 11. τότων 275. 1} 12. ἀνθρωποχρακτῶν 5. [ 414. 

Δ} δὲ 275. } 15. τοιαύτας 75, 1} 16. τοῖς Ῥέὲ, 18, τῷ 2272, }} 19. τὸ οοἵν Ῥό, τοῦ Μ3,. 1 20. ὑγιαύειν 215. }} 32. ἔπι ἃ νὰ 
δεικνύεσιν Κθ᾽ ὅτι Μ᾿. ἢ ἡ ομἱὰ 0. ἢ 32. ἐν οἷχ }᾽ εἰ Ρν ΜΙ, || 35. ὧν] ὧν ἢ Ρ'. 



“Ἂ ᾿ ᾿ ἜΣ, ΞΩ ἴ τος: Ἐπ ΚΝ πος φρο, ΤΥ πον τυ" ΤΗ͂ΣΣ ᾿ ͵ ᾿ 15 Γ ΐ ῳ- 

ΗΘΙΚΩΝ ΕΥ̓ΔΗΜΙΩΝ Β. 1219 

᾿ ἑκαςων, ὅσων ἰτί τις χρῆσις ἃ ἔργὸν. δῆλον δ᾽ ἐκ τῇ τό τε γὰρ εὖ πράττειν καὶ τὸ εὖ ζὴν τὸ αὐτὸ τῷ εὐδα:- 
ἐπαγωγῆς" ἐπὶ παντων γὰρ ὕτω Τίθεμεν.. οἷον ἱματίᾳ ἀρετή μονεῖν, ὧν ἕκαστον χρῆσίς ἐστι καὶ ἐνέργεια, καὶ ἦ ζωὴ 
ἐξῖν- καὶ γὰρ ἔργον τι καὶ χρῆσίς ἐςτν, καὶ ἡ βελτίξη ἔξις καὶ ἡ πρᾶξις. καὶ γὰρ ἡ πρακτικὴ χρηςική ἐσιν" ὁ μὲν 

τ ἱματίῳ ἀρετή ἐςιν. ὁμοίως δὲ καὶ πλοία καὶ οἰκίας καὶ γὰρ χαλκεὺς ποιεῖ χαλινόν, χρῆται δ᾽ ὁ ἱππικός. κἱ τὸ 

τῶν ἄλλων. ὥστε καὶ ψυχῆς" ἔστι γάρ τι ἔργον αὐτῆς. 5 μήτε μίαν ἡμέραν εἶναι εὐδαίμονα μήτε παῖδα μήθ᾽ ἡλι- 
καὶ τῆς βελτίονος δὴ ἕξεως ἔξω βέλτιον τὸ ἔργον" καὶ ὡς κίαν πᾶσαν, διὸ καὶ τὸ Ἰξόλωνος ἔχει καλῶς, τὸ μὴ ζῶντ᾽ 

ἔχεσιν αἱ ἕξεις πρὸς ἀλλήλας, ὕτω καὶ τὰ ἔργα τὰ ἀπὸ εὐδαιμονίζειν, ὠλλ᾽ ὅταν λάβῃ τέλος" οὐθὲν γὰρ ἀτελὲς 
τότων πρὸς ἄλληλα ἐχέτω. καὶ τέλος ἑκάστου τὸ ἔργον. εὔδαιμον" οὐ γὰρ ὅλον. ἔτι δ᾽ οἱ ἔπαινοι τῆς ἀρετῆς διὼ 

φανερὸν τοίνυν ἐκ τότων ὅτι βέλτιον τὸ ἔργον τῆς ἔζεως" τὰ ἔργα, καὶ τὰ ἐγκώμια τῶν ἔργων. καὶ ςεφανῖνται οἱ 
τὸ γὰρ τέλος ἄριστον ὡς τέλος" ὑπόκειται γὰρ τέλος τὸ 10 νικῶντες, ὠλλ᾽ ὁχ, οἱ δυνάμενοι νικᾶν, μὴ νικῶντες δέ, καὶ 
βέλτιςον καὶ τὸ ἔσχατον, Ὦ ἕνεκα τἄλλα πάντα. ὅτι μὲν τὸ κρίνειν ἐκ τῶν ἔργων ὁποῖός τις ἐστί. ἔτι διὰ τί ἡ 
τοίυν τὸ ἔργον βέλτιον τῆς ἔξεως καὶ τῆς διαθέσεως, δῆ- εὐδαιμονία οὐκ ἐπαινεῖται; ὅτι διὰ ταύτην τἄλλα, ἢ τῷ 

λον. ἀλλὰ τὸ ἔργον λέγεται διχῶς" τῶν μὲν γάρ ἐστιν εἰς ταύτην ἀναφέρεσθαι ἢ τῷ μόρια εἶναι αὐτῆς, διὸ ἦτο. 
ἕτερόν τι τὸ ἔργον παρὰ τὴν χρῆσιν, οἷον οἰκοδομικῆς οἰκία ρον εὐδαιμονισμὸς καὶ ἔπαινος καὶ ἐγκώμιον" τὸ μὲν γὰρ 
ἀλλ᾽ ἐκ οἰκοδόμησις καὶ ἰατρικῆς ὑγίεια ἀλλ᾽ ὑχ ὑγίασις 15 ἐγκώμιον λόγος τῷ καθ᾽ ἕκαςον ἔργυ, ὁ δ᾽ ἔπαινος τοίζτον 
οὐδ᾽ ἰώτρευσις, τῶν δ᾽ ἡ χρῆσις ἔργον, οἷον ὄψεως ὅρασις εἶναι καθόλε, ὁ δ᾽ εὐδαιμονισμὸς τέλος. καὶ τὸ ὠπορόμενον 
καὶ μαθηματικῆς ἐπιςήμης θεωρία. ὥς ἀνάγκη, ὧν ἔργον δ ἐνίοτε δῆλον ἐκ τύτων, διὰ τί ποτ᾽ ἐθὲν βελτίες οἱ σπυ- 
ἡ χρῆσις, τὴν χρῆσιν βέλτιον εἶναι τῆς ἔζεως. τότων δὲ δαῖοι τῶν φαύλων τὸν ἥμισυν τῷ βίε- ὅμοιοι γὰρ καθεύ- 
τοῦτον τὸν τρόπον διωρισμένων, λέγομεν ὅ ὅτι τὸ ἔργον τοῦ ὅὄοντες πάντες. αἴτιον δ᾽ ὅτι ἀργία ὑνχῆς ὁ ὕπνος, ἀλλ᾽ 
πράγματος “καὶ τῆς ἀρετῆς, ἀλλ᾽ ὑχ ὠσαύτως, οἷον σκυ- 20 οὐκ ἐνέργεια. διὸ καὶ ἄλλο εἴ τι μόριόν ἐςὶ ψυχῆς, οἷον 

τὸ θρεπτικόν, ἡ τότε ἀρετὴ ὑκ ἔςι μόριον τῆς ὅλης ἀρετῆς, 
ὥσπερ ὑδ᾽ ἡ τῷ σώματος" ἐν τῷ ὕπνῳ γὰρ μᾶλλον ἐνερ- 

ὑπόδημα. τὸν αὐτὸν δὲ τρόκον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἔτι γεῖ τὸ θρεπτικόν, τὸ δ᾽ αὐνδητμινν κὰν ὀρεκτικὸν ἀτελῆ ἐν 
ἔζω ψυχῆς ἔργον τὸ Τὴν ποιεῖν, τῷ δὲ χρῆσις καὶ ἐγρή- τῷ, ὕπνῳ. ὅσον δὲ τῇ μὲὴ κινεῖσθαι μετέχεσι, καὶ αἱ φαν- 
γορσις᾽ ὁ γὰρ ὕπνος ἀργία τις καὶ ἡσυχία. ὥς᾽ ἐπεὶ τὸ 25 τωσίαι βελτίες αἱ τῶν σπυδαίων, ἐὰν μὴ διὰ νόσον ἢ πή- 
ἔργον ἀνάγκη ἣν καὶ ταὐτὸ εἶναι τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ὠρε- ρωσιν. μετὰ ταῦτα περὶ ψυχῆς θεωρητέον" ἡ γὰρ ἀρετὴ 

τοτομικῆς καὶ σκυτεύσεως ὑπόδημα. εἰ δή τις ἐςὶν ἀρετὴ 

σκυτικῆς καὶ σπουδαίου σκυτέως, τὸ ἔργον ἐστὶ σπουδαῖον 

τῆς, ἔργον ὧν εἴη τὴς ἀρετῆς ζωὴ σπυδαία. τῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐςὶ τὸ 
τέλεον ὠγαϑθόν, ὕπερ ἦν ἡ εὐδαιμονία. δῆλον δὲ ἐκ τῶν 
ὑποκειμένων. ἣν μὲν γὰρ ἡ εὐδαιμιονία τὸ ἄριξον, τὰ δὶ 

ψυχῆς, οὐ κατὰ συμβεβηκός. ἐπεὶ δ᾽ ἀνθρωπίνην ἀρετὴν 
ζητῦμεν, ὑποκείσθω δύο μέρη ψνχῆς τὰ λόγε μετέχοντα, 
οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον μετέχειν λόγου ἄμφω, ὠλλὰ τὸ 

τό ἐν ψυχῇ καὶ τὰ ἄριστα τῶν ἀγαθῶν, αὐτὴ δὲ ἢ ἢ μὲν τῷ ἐπιτάττειν τὸ δὲ τῷ πείθεσθαι καὶ ὠἀκύειν πεφυ- 
ἔξις ἢ ἐνέργεια, ἐπεὶ βέλτιον ἡ ἐνέργεια τῆς διαθέσεως κέναι" εἰ δέ τι ἐςὶν ἑτέρως ἄλογον, ἀφείσθω τῦτο τὸ μό- 
καὶ τῆς βελτίστης ἔξεως ἡ βελτίςη ἐνέργεια, ἡ δ᾽ ὠρετὴ ριον. διαφέρει δ᾽ ὑθὲν ὅτ᾽ εἰ μεριςὴ ἡ ψυχὴ ὅτ᾽ εἰ ἀμερής, 
βελτίστη ἔξις, τῆς ἀρετὴς ἐνέργεια ἢ τῆς ψυχῆς ἄριςον ἔχει μῶτοι δυνάμεις διαφόρας καὶ τὰς εἰρημένας, ὥσπερ 
εἶδαι. ἣν δὲ καὶ ἡ εὐδαιμονία τὸ ἄριστον" ἔστιν ἄρα ἡ ἐν τῷ καμπύλῳ τὸ κοῖλον καὶ τὸ κυρτὸν ἀδιαχώριστον, 
εὐδαιμονία ψνχῆς ἀγαθῆς ἐνέργεια. ἐπεὶ δὲ ἣν ἡ εὐδαι- 35 καὶ τὸ εὐθὺ καὶ τὸ λευκόν" καΐτοι τὸ εὐθὺ οὐ λευκόν, 
μονίᾳ, τέλεόν τι, καὶ ἔςι ζωὴ καὶ τελέα καὶ ὠτελής, καὶ ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός, καὶ ἐκ ὑσία τὸ αὐτῷ. ἀφήρηται 

ἀἐριτὴ ὡσαύτως (ἡ μὲν γὰρ ὅλη, ἡ δὲ μόριον), ἡ δὲ τῶν δὲ καὶ εἴ τι ἄλλο ἐςὶ μέρος ψυχῆς, οἷον τὸ φυσικόν. ἀὠν- 
ἀτελῶν ἐνέργεια ἀτελής, εἴη ἂν ἡ εὐδαιμονία ζωῆς τελείας θρωπίνης δὲ ψυχὴς τὰ εἰρημένα μόρια ἴδια. διὸ οὐδ᾽ αἱ 
δέργεια κατ᾽ ἀρετὴν τελείαν. ὅτι δὲ τὸ γένος καὶ τὸν ὅρον ἀρεταὶ αἱ τῇ θρεπτικῷ καὶ ὀρεκτικῷ ἀνθρώπυ" δεῖ γώρ, εἰ 
αὐτῆς λέγομεν καλῶς, μαρτύρια τὼ δοκῦντα πᾶσιν ἡμῖν. 20 ἦ ἄνθρωπος, λογισμὸν ἐνεῖναι καὶ ἀρχὴν καὶ πρᾶξιν, ὧρ- 

8. γὰρ οτὰ 1}ῆ'. ἢ ἅ. καὶ τὸ πλοίν 75. 10. ὑχέκειτο δ, ὑπέρκειται Ζ. 1 15. ὑγίανσις ρα Ῥλ, ᾿Π 16, ὄψεως οτὰ 1475. 1] 28, 
ὅτι Α{Ρ. 1} 28. τέλεον] πλέον οοάϊςε5. || 80. αὕτη Ρ᾽. ἢ 83. ἡ 64. ἢ 36. τελεία ΜΗ". 

1. πράσσειν 7ι. ἢ τὸ ροϑὶ ζῆν οτὰ .375, 1} 20. ἔς: τῆς ψυχῆς Ῥλ. 1 31. τι οτῦ 05, 1 84. τὸ δηΐθ κοῖλον οπῃ 75, Π 85. καί. 
τοι -ο λευκόν οὐλ 1, 1 36. ἐκ οὔ 225. 



4220 ἩΘΙΚΩΝ ΕΥ̓ΔΗΜΙΩΝ Β. 

“αι δ᾽ ὁ λογισμὸς ὁ λογισμῦ ἀλλ᾽ ὀρέξεως καὶ καθνμά- μαϑει ὅτι ὠπὸ ἔθυς ἔχει τὴν ἐπίδοσιν, ἐθζεται δὲ τὸ ὑτ' 
των ἀνάγκη ἄρα ταῦτ᾽ ἔχειν τὰ μέρη. καὶ ὥστερ ὶ ἀγωγὴς μὴ ἐμφύτε τῷ πολλάκις κινεῖσθαί πως, τως ἠδ 
εὐεξία σύγκειται ἔκ τῶν κατὰ μόριον ἀρετῶν, ὕτω καὶ ἡ τὸ ἐνεργητοιόν, ὃ ἐν τοῖς ὠψύχοις ἐχ ὁρῶμεν" οὐδ γὼ 
τῆς ψυχῆς ἀρετὴ ἢ τέλος. ἀρετῆς δ᾽ εἴδη δύο, ἡ μὲν ὧν μυρμίκις ῥήψης ἄνω τὸν λίθον, ὑδέποτε ποιήσει τῦτο μὴ 

ἀθοοὶ ἡ δὲ διανοητατή. ἐπαινῦμεν γὰρ ὁ μόνον τὸς δικωίες, ς βίᾳ. διὸ ἔξω ἦθος τῦτο ψυχᾶς κατὰ ἐπιτακτοοὸν λόγν, 
ἀλλὰ καὶ τὸς συνετὸς καὶ τὸς σοφύς" ἐπαινετὸν γὰρ ὑπές δυναμῴν δ᾽ ἀκολυθεῖν τῷ λόγῳ κοιότης. λεκτένν δὴ κατὰ 
κειτο ἡ ἀρετὴ ἢ τὸ ἔργον, ταῦτα δ᾽ ὑκ ἐνεργεῖ, ἀλλ᾽ εἰσὶν τί τῆς ψυχῆς ποῖ᾽ ἅττα ἤθη. ἔςαι δὲ κατά τε τὰς δύνα. 
αὐτῶν ἐνέργειαι. ἐπεὶ δ᾽ αἱ διανοητικαὶ μετὰ λόγον, αἱ μεὶς τῶν παθημαίτων, καθ᾽ ἃς ὡς παθητιχκοὶ λέγονται, καὶ 

μὲν τοιαῦται τῇ λόγον ἔχοντος, ὃ ἐπιτακτοιόν ἐςὶ τῆς ψυ- κατὰ τὰς ἕξεις, καθ᾽ ἂς πρὸς τὰ κάθη ταῦτα λέγονται τῷ 
χῆς ἢ λόγον ἔχει, αἱ δ᾽ ἠθικαὶ τῷ ἀλόγυ μέν, ἀκολυθη- το πάσχειν πῶς ἢ ὠπαθεῖς εἶναι. μετὰ ταῦτα ἡ διαίρεσις ὃ 
τροοῦ δὲ κατὰ φύσιν τῷ λόγον ἔχοντι" οὐ γὰρ λέγομεν τοῖς ὠπηλλαγμένοις τῶν παθημάτων καὶ τῶν δυνάμεων καὶ 
ποῖός τις τὸ ἦθος, ὅτι σοφὸς ἢ δεινός, ἀλλ᾽ ὅτι πρᾶος ἢ τῶν ἔξεων. λέγω δὲ πάθη μὲν τὼ τοιαῦτα, θυμὸν φέβιν 

θρασύς. μετὰ ταῦτα σκεπτέον πρῶτον περὶ ἀρετῆς ἠθικῆς, αἰδῶ ἐπιθυμίαν, ὅλως οἷς ἕπεται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἡ αἰσϑη- 

τί ἐςι, καὶ ποῖα μέρια αὐτῆς, εἰς τῦτο γὼρ ἀνῆκται, καὶ τικὴ ἡδονὴ ἢ λύπη καθ᾿ αὐτά, καὶ κατὰ μὲν ταῦτα ἃ 
γύεται διὰ τίνων. δεῖ δὴ Ὠπτεν ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις 15 ἔςι ποιότης, ἀλλὰ πασχει, κατὰ δὲ τὰς δυνάμεις ποιότηε, 

ἔχοντές τι ζητοῦσε πάντες, ὥστε δεῖ διὰ τῶν ἀληθῶς μὲν λέγω δὲ τὼς δυνάμεις καθ᾽ ἂς λέγονται κατὰ τὰ πάθη καὶ 

λεγομένων ἃ σαφῶς δὲ πειρᾶσθας λαβεῖν καὶ τὸ ἀληθῶς ἱνεργοῦντες, οἷον ὀργίλος ἀνάλγητος ἐρωτικὸς αἰσχυντηλὶς 
καὶ σαφῶς. νῦν γὰρ ὁμοίως ἔχομεν ὥσπερ ἂν εἰ καὶ ἀναίσχυντος. ἕξεις δέ εἶσιν ὅσαι αἴτια εἰσὶ τῷ ταῦτα ἢ 
ὑγάιαν, ὅτι ἡ ἀρίςη διάθεσις τῇ σώματος, καὶ Κορίσκος ὁ κατὰ λόγον ὑποίρχειν ἢ ἐναντίως, οἷν ἀνδρία, σωφροσύνι 

γῶν ἐν τῇ ἀγορᾷ μελάντατος" τί μὲν γὰρ ἑκάτερον τότων Ὁ δειλία ἀπολασία. 
ἐκ ἴσμεν, πρὸς μέντοι τὸ εἰδέναι τί ἑκάτερον αὐτῆς κρὸ Διωρισμοένων δὲ τύτων, ληπτέον ὅτι ἐν ἄπαντι συτεῦ 
ἔργα τὸ ὕτως ἔχεν. ὑποκείσθω δ πρῶτον ἡ βελτίςη διά- χεῖ καὶ διαιρετῷ ἐστὶν ὑπεροχὴ καὶ ἔλλειψις καὶ μέσα, 
ϑεσις ὑπὸ τῶν βελτίξων γίγνεσθαι, καὶ πράττεσθαι ἄριςα καὶ ταῦτα ἢ πρὸς ἄλληλα ἢ πρὸς ἡμῶς, οἷον ἐν γυμνα- 
περὶ ἕκαςον ὠπὸ τῆς ἑκάστου ὠρετῆς, οἷον πόνοι τε ἄριξοι στικῇ, ἐν ἰατρικῇ, ἐν οἰκοδυμικῇ, ἐν κυβερνητρόϊ, καὶ δ 
καὶ τροφὴ ἀφ᾽ ὧν γίνεται εὐεξία, καὶ ἀπὸ τῆς εὐεξίας χς ὁποιαοῦν πράξει, καὶ ἐπιςημονπε καὶ ἀνυπιςὴμονιχῆ, καὶ 
πονῶσιν ἄριςα. ἔτι πᾶσαν διείθεσιν ὑπὸ τῶν αὐτῶν γίγνε- τεχνοιῇ καὶ ἀτέχνῳ. ἡ μὲν γὰρ κίνησις συνεχές, ἡ ἂ 
ὄϑαι καὶ φϑθείρεσϑαί πως προσφερομένων, ὥσπερ ὑγίεια ὑπὲ πρᾶξις κίνησις, ἐν πᾶσι δὲ τὸ μέσον τὸ πρὸς ἡμῶς βὸν 
τροφῆς καὶ πόνων καὶ ὥρας. ταῦτα δὲ δῆλα ἐκ τῆς ἐπα- τιςον" τῦτο Ὑαρ ἐςιν ὡς ἡ ἐτιςήμη κελεύει καὶ ὁ λόγν 
γωγῆς. καὶ ἡ ἀρετὴ ἄρα αὶ τοιαύτη διάθεσίς ἐςιν, ἢ γύε- πανταχῇ δὲ τῦτο καὶ ποιεῖ τὴν βελτίςην ἕξιν. καὶ τη 

ταί τε ὑπὸ τῶν ἀρίςων περὶ ψυχὴν κινήσεων καὶ ἀφ᾽ ἧς 30 δῆλον διὰ τῆς ἐπωγωγῆς καὶ τοῦ λόγυ. τὰ γὰρ ἐναντία 
πράττεται τὰ ἄριςα τῆς ψυχῆς ἔργα καὶ πάθη, καὶ ὑπὲ φθείρει ἄλληλα, τὼ δ᾽ ἄκρα καὶ ἀλλήλοις καὶ τῷ μέτῳ 
τῶν αὐτῶν πῶς μὲν γίνεται πῶς δὲ φθείρεται. πρὸς ταῦτα ἐναντία" τὸ γὰρ μέσον ἑκάτερον πρὸς ἑκάτερόν ἐστιν, οὖν 
ἡ χρῆσις αὐτῆς ὑφ᾽ ὧν καὶ αὔξεται καὶ φθείρεται, πρὸς τὸ ἴσον τῷ μὲν ἐλάττονος μεῖζον, τῷ μείζονος δὲ ἔλωττσ. 
ἃ βέλτιστα διατίθησιν. σημεῖον δ᾽ ὅτι περὶ ἡδέα, καὶ λυ- ὥστ᾽ ἀνάγκη τὴν ἠθρκὴν ἀρετὴν περὶ μέσ᾽ ἅττα εἶναι καὶ 

πηρὰ καὶ ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ κακία" αἱ γὰρ κολάσεις ἰατρεῖαι ἃς μεσότητα τινα. ληκτέον ἄρα ἡ ποίφ μεσότης ἀρετή, καὶ 
οὖσαι καὶ γινόμεναι διὰ τῶν ἐναντίων, καθώπερ ἐπὶ τῶν περὶ ποῖα μέτα. εἰλήφθω δὴὲ παραδιέγματος χάριν, καὶ 

ες ἄλλων, διά τούτων εἰφίν. θεωρείσθω ἕκαστον ἐκ τῆς ὑπογραφῆς. 

2 Ὅτι μὲν τοίνυν ἡ ἠθικὴ ἀρετὴ περὶ ἡδέα καὶ λυπηραΐ ὀργιλότης ἀναλγησίᾳ πραότης, 
ἐςι, δῆλον. ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶ τὸ ἦδος ὥσπερ καὶ τὸ ὄνομα σὴ» θρασύτης δειλία ἀνδρία. 

2. τοῦτ᾽ ογὰ 175, 1} 11, δὲ οτα ῬΆ, 14, μοῖρα 25, ἢ 20. τῶν οτὰ 475, Π 21. αὐτοῖν σοτν ΜΗ", ἢ 383. πρὸς] κως ῬΆ, ἴ 85. 
καὶ δηἴο ἡ ἀρεεὴ οσὰ 92. Ἶ 

4. ἀπόδοσιν 315. ἢ 2. ἱκφύτν τὸ 175, ἢ 3. 8] καὶ »Ὀῆ. ἢ ταῖς ψυχαῖς Α75..} 5. τῦτο ἦθος 275, 1 1. ἴγι Ῥὴ. ἢ 9. καθ] καὶ κα' 
Ῥ,, ᾿ὶ λέγεται ταῦτα 375. 1 41. ἀπηλεγμένοις 375, ἀπηλαγμένοις  ὲ, ἢ 44, ἢ] ἢ ἡ Ῥλ. ἢ 15. ἀλλὰ -- ποιότης οπὶ 3). 1 31. κὼ 
τῶ μίσω καὶ ἀλλήλοις 37, : 



ΕΥ̓ΔΗΜΙΩΝ Β. ΗΠΘΙΚΩΝ 4224 

ἀναισχυντίᾳ, καχαπληξις αἰδώς. δ᾽ ὁ ὑπερβάλλων ἐπὶ τῷ μὴ λυπεῖσθαι μηδ᾽ ἐπὶ τοῖς 
ἀκολασία ἀ σωφροσύνη. ἀναξίοις εὖ πράττουσιν, ἀλλ᾽ εὐχερὴς ὥσπερ οἱ γαςρίμαρ- 

φθόνος ἀνώνυμον νέμεσις. γὙοι πρὸς τροφήν" ὁ δὲ δυσχερὴς κατὰ τὸν φθόνον ἐστί. 
κέρδος Ὡεμία δόκαιον. τὸ δὲ πρὸς ἕκαςον μὴ κατὰ συριβεβηκὸς ὕτως ἔχεν περίερ- 

ἀσωτί. ἀνελευθερία ἐλευθεριότης. ς γον διορίζειν " ὑδεμία γὰρ ἐπιςήμη, ἔτε θεωρητροὶ ὅτε πορς- 

ἀλαζονεία εἰρωνεία. ἀλήθεια. γυαί, ὅτε λέγει ὅτε πρώττει τῦτο προσδὶορίζεσα, ἀλλὰ τῦτ᾽ 

κολακεΐο ὠπέχθεια φιλα. ἐςὶ πρὸς τὼς συκοφαντίας τῶν τεχνῶν τὰς λογικας. ἁπλῶς 
ἀρέσκεια αὐθάδεια σεμνότης. μὲν οὖν διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον, ἀκριβέςερον ὃ, ὅταν 

τρυφερότης κακοπάθεια καρτερία, περὶ τῶν ἕξεων λέγωμεν τῶν ἀντικειμένων. αὐτῶν δὲ τό- 
χαυνότης μικροψυχία μεγαλοψαιχία. ὁ των τῶν παθημάτων εἴδη κατονομαζεται τῷ διαφέρειν κωτὰ 
δαπανηρία, μικροπρέχιω μεγαλοπρέπεια. τὴν ὑπερβολὴν ἢ χρόνε ἢ τῷ μᾶλλον ἢ πρός τι τῶν παιόν- 
πανουργία εὐήθεια φρόνησις. τῶν τὼ πάθη. λέγω δ᾽, οἷον ὀξύθυμος μὲν τῷ θᾶττον παΐ- 

τὰ μὲν πάθη ταῦτα καὶ τοιαῦτα συμβαύει ταῖς ψυχαῖς, «χειν ἢ δεῖ, χαλεπὸς δὲ καὶ θυμώδης τῷ μᾶλλον, πικρὸς 
τάντα, δὲ λέγεται τὼ μὲν τῷ ὑπερβάλλειν τὰ δὲ τῷ ἐλ- δὲ τῷ φυλακτικὸς εἶναι τῆς ὀργῆς, πλήκτης δὲ καὶ λοιδὸ-- 

λείπειν. ὀργίλος μὲν γάρ ἐςὶν ὁ μᾶλλον κὶ δεῖ ὀργιζόμε- (ς ρητικὸς ταῖς κολάσεσι ταῖς ὠπὸ τῆς ὀργῆς. ὀψοφάγοι δὲ 
γος καὶ θᾶττον καὶ πλείοσιν ἢ οἷς δεῖ, ἀνάλγητος δὲ ὁ καὶ γαςρίμαργοι καὶ οὐόφλυγες τῷ πρὸς ὁποτέρας τροφῆς 
ἐλλείπων καὶ οἷς καὶ ὅτε καὶ ὥς" καὶ θρασὺς μὲν ὁ μάτε ἀπόλαυσιν ἔχειν τὴν δύναμιν παθητικὴν παρὰ τὸν λόγον. 
ἃ χρὴ φαβούμενος μήθ᾽ ὅτε μήθ᾽ ὥς, δειλὸς δὲ ὁ καὶ ἃ οὐ δεῖ δ᾽ ὠγνοεῖν ὅτι ἔνιω τῶν λεγομένων οὐκ ἔς ἐν ἐν τῷ 

μὴὲ δεῖ καὶ ὅτ᾽ ὁὶ δεὶ καὶ ὡς ὁ δεῖ. ὁμοίως δὲ καὶ ἀκό- πῶς λαμβάνειν, ἄν πως λαμβάνηται τῷ μᾶλλον πάσχειν, 
λαξὸος καὶ ὁ ἐπιθυμητοιὸς καὶ ὁ ὑπερβάλλων πᾶσιν ὅσοις χα) οἷον μοιχὲς ὁ τῷ μᾶλλον ἢ δεῖ πρὸς τὼς γαμετὰς πλη- 
ἐνδέχεται, ἀναίσθητος δὲ ὁ ἐλλείπων καὶ μηδ᾽ ὅσον βέλ- σιαζειν" οὐ γάρ ἐςιν" ἀλλὰ μοχβηρία τις αὕτη δή ἐστιν" 
τιν καὶ πωτὰ τὴν φύσιν ἐειθυμῶν, ἀλλ᾽ ἀπαθὴς ὥσπερ συνειλημμένον γὰρ τό τε πάθος λέγεται καὶ τὸ τοιόνδε 
λίθος, κερδαλέος δὲ ὁ πανταχόθεν πλεονεκτικός, Ὠρμώδης εἶναι. ὁμοίως δὲ καὶ ἡὶ ὕβρις. διὸ καὶ ὠμφισβητῦσι, συγ- 
ἃ ὁ μηδαμόθεν ἀλλ᾽ ἐλιγαχόθεν. ἀλαζὼν δὲ ὁ πλεν γενέσθαι μὲν φάσκοντες, ἀλλ᾽ ὁ μοιχεῦσαι" ἀγνοῦντες γὰρ 
τῶν ὑπαρχόντων προσποιούμενος, εἴρων δὲ ὁ ἐλάττω. καὶ 25 ἢ ἀναγκαζόμενοι" καὶ πατάξαι μέν, ἀλλ᾽ οὐχ ὑβρίσαι. 
κόλαξ μὲν ὁ πλείω συνεπαινῶν ἢ καλῶς ἔχει, ἀπεχθητι- ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα. 
κὸς δὲ ὁ ἐλάττω. καὶ τὸ μὲν λίαν πρὸς ἡδονὴν ἀρέσκεια, Εἰλημμένων δὲ τύτων, μετὼ ταῦτα λεκτέον ὅτι ἐπειδὴ 4 
τὸ δ᾽ ὀλίγοι καὶ μόγις αὐθάδεια. ἔτι δ᾽ ὁ μὲν μηδεμίαν δύο μέρη τῆς ψνχῆς, καὶ αἱ ἀρεταὶ κατὰ ταῦτα δηΐρην- 
ὑκομένων Ἀύπιν, μηδ᾽ εἰ βέλτιον, τρυφερός" ὁ δὲ χᾶσαν ται, καὶ αἱ μὲν τοῦ λόγον ἔχοντος διανοητικαί, ὧν ἔργον 
ὁμοίως ὡς μὲν ἁπλῶς εἰπεῖν ἀνώνυμος, μεταφορᾷ δὲ λέ- ἢ) ἀλήθεια, ἢ περὶ τὰ πῶς ἔχει ἢ περὶ γενέσεως, αἱ δὲ τοῦ 
γεται σκληρὸς καὶ ταλαΐτωρος καὶ κακοπαθητιιός. χαῦ- ἀλόγου, ἔχοντος δ᾽ ὄρεξιν" οὐ γὰρ ὁτίῶν μέρος ἔχει τῆς 
νος δ᾽ ὁ μειζόνων ἀξιῶν αὑτόν, μικρόψυχος δ᾽ ὁ ἐλαττό- ψυχῆς ὄρεξιν, εἰ μεριςἡή ἐςιν. ἀνάγκη δὴ φαῦλον τὸ ἦθος 
νων. ὅτι δ᾽ ἄσωτος μὲν ὁ πρὸς ὥπασαν δωκάνην ὑπερ’ καὶ σπουδαῖον εἶναι τῷ διώκειν καὶ φεύγειν ἡδοναΐς τινας 
βάλλων, ἐἐἰνελεύθερος δὰ ὁ πρὸς ἅπασαν ἐλλείπων. ὁμοίως καὶ λύπας. δῆλον δὲ τῦτο ἐκ τῶν διαιρέσεων τῶν περὶ τὰ 
δὲ καὶ ὁ μικροπρεπὴς καὶ ὁ σαλάκων" ὁ μὲν γὰρ ὑπερ- 35 πάθη καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἕξεις" αἱ μὲν γὼρ δυνά- 
βάλλει τὸ πρέπον, ὁ δ᾽ ἐλλείπει τῷ πρέποντος. καὶ ὁ μὲν μεις καὶ αἱ ἕξεις τῶν παθημάτων, τὼ δὲ πάθη λύπῃ καὶ 
πανοῦργος χεΐντως καὶ παύντοθεν πλεονεκτοιός, ὁ δ᾽ εὐήθης ἡδενῇ διώριςαι. ὥς ε διά τε ταῦτα καὶ διὰ τὰς ἔμπροσθεν 
ἐδ᾽ ὅθεν δεῖ; φθονερὲς δὲ τῷ λυπεῖσθαι ἐπὶ πλείασιν εὐπρω- θέσεις συμβαίνει πᾶσαν ἠθικὴν ἀρετὴν περὶ ἡδονὰς εἶναι 
γίαις ἢ δεῖ" καὶ γὰρ οἱ ἄξιοι εὖ πράττειν λυποῦσι τοὺς καὶ λύπας. πᾶσα γὰρ ψυχὴ ὑφ᾽ οἴων πέφυκε γίνεσθαι 
φθονερὺς εὖ πρώττοντες. ὁ δ᾽ ἐναντίος ἀνωνυμώτερος, ἔςι Ο χείρων καὶ βελτίων, πρὸς ταῦτα καὶ περὶ ταῦτεί ἐστιν ἡ 

5. ἀσάώτεια. ῬΡ, 1} .13. καὶ τὰ τοιαῦτα 35. Π 15. μὲν οἵα 5. ᾿ 17. καὶ διῖο θρασὺς οπι 225. ἢ 49. 2τ᾽] ὅτν Α{7'. Ὁ καὶ ὁ ἀκόν 
λαςος σοὐϊΐϊοοα. ἢ 32. ἑαυτόν 215. 1 ἐλάττων Ι͂Ν. 

13. καὶ] καὶ ὁ ΠΗΙ͂ΙΡΆ, 1} 1λ. πλήκτης -ο 15. ὀργῆς οπι ῬὈΡ, ἢ 16. τὸ 2275. ᾿} πρόσω Ῥϑ. ἃ 19. πῶς προσ Ῥ. ἢ πως] περ 33. 1 
28. ταῦτα] πάντα 375. 1 29. ἔργον ἡ ἀλήθεια Π'. Π 34. τῆς οτὰ 27), ἢ 36. αἱ ογὰ 4275. }} 39. πάσης γὰρ ψυχῆς 75. πίφνχε -- 

ἀρ. βελτίων οτχ Ῥ᾽, [] 40. χεῖρον καὶ βέλτισι οοΥτ 3345, 
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ἡδονή. δὶ ἡδονὰς δὲ καὶ λύπας φαύλες φαμὲν εἶναι, τῷ τῷ πράῳ. καίτοι ἐστὶν ὑπερβολὴ καὶ ἐπὶ τῷ ἵλεων δα, 
διώκειν καὶ φεύγειν ἢ ὡς μὴ δεῖ ἢ ἃς μὴ δεῖ, διὸ καὶ καὶ τῷ καταλλακτικὸν εἶναι καὶ μὴ ὀργίζεσθαι ῥατῖέ 

διορίζονται πάντες προχείρως ἀπάθειαν καὶ ἠρεμίαν περὶ μενον. ἀλλ᾽ ὀλέγοι οἱ τοίζτοι, ἐπ᾽ ἐκεῖνο δὲ πάντες ῥέτατι 

ἡδονὰς καὶ λύπας εἶναι τὼς ἀρετάς, τὼς δὲ κακίας ἐκ μᾶλλον" διὸ καὶ ὁ κολακικὸν ὁ θυμός. ἐπὲὶ δ᾽ ἔληκπται 
τὸν δρρυτίον: 5 ἡ διαλογὴ τῶν ἔξεων καθ᾽ ἕκαστα τὰ πάθη, καὶ αἱ ὑτε- 

Ἐπεὶ δ᾽ ὑπόκειται ὠρετὴ εἶναι ἡ τοιαύτη ἔξις ὠφ᾽ βολαὶ καὶ ἐλλείψεις, καὶ τῶν ἐναντίων ἕξεων καθ᾽ ὡς ἔχει 

ἧς πρακτικοὶ τῶν βελτίστων καὶ καθ᾽ ἣν ἄριςα διάκεινται κατὼ τὸν ὀρθὸν λόγον (τίς δ᾽ ὁ ὀρθὸς λόγος, καὶ πρὸς τα 

χερὶ τὸ βέλτιστον, βέλτιστον δὲ καὶ ἄριστον τὸ κατὰ τὸν δεὶ ὅρον ὠποβλέποντας λέγειν τὸ μέσον, ὕς ρον ἐπισκεπτέον), 

ὀρθὸν λόγον, τοῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ μέσον ὑπερβολῆς καὶ ἐλλεί. φανερὸν ὅτι πᾶσαι αἱ ἠθικαὶ ὠρεταὶ καὶ κακίαι περὶ ἡδονῶν 
ψεως τῆς πρὸς ἡμᾶς, ἀναγκαῖον ἂν εἴη τὴν ἠθικὴν ἀρετὴν το καὶ λυπῶν ὑπερβολὰς καὶ ἐλλείψεις εἰσί, καὶ ἡδοναὶ καὶ 

παθ᾿ αὐτὸν ἕκαςον μεσότητα εἶναι ἢ περὶ μέσ᾿ ἅττα ἐν 'λῖπαι ἀπὸ τῶν εἰρημένων ἔξεων καὶ παθημώτων γώονται. 

ἡδοναῖς καὶ λύπαις καὶ ἡδέσι καὶ λυπηροῖς, ἔσται δ᾽ ἡ ἀλλὰ μὴν ἥ γε βελτίςη ἕξις ἡ περὶ ἕκας α μέση ἐςί. ὅν 

μεσότης ὁτὲ μὲν ἐν ἡδοναῖς (καὶ γὼρ ὑπερβολὴ καὶ ἔλ- λον τοίνυν ὅτι αἱ ὠρεταὶ ἢ πᾶσαι ἢ τύτων τινὲς ἔσονται τῶν 

λειψις), ὁτὲ δ᾽ ἐν λύπαις, ὁτὲ δ᾽ ἐν ἀμφοτέραις. ὁ γὰρ μεσοτήτων. 
ὑπερβάλλων τῷ χαίρειν τῷ ἡδεῖ ὑπερβάλλει καὶ ὁ τῷ (5 Λάβωμεν ὅν ἄλλην ἀρχὴν τῆς ἐπιόσης σκέψεως. ἐδ 
λυπεῖσθαι τῷ ἐναντίῳ, καὶ ταῦτα ἢ ἁπλῶς ἢ πρός τνα δὲ πᾶσαι μὲν αἱ οὐσίαι κατὰ φύσιν τινὲς ἀρχαί, διὰ καὶ 
ὅρον, οἷον ὅταν μὴ ὡς οἱ πολλοί" ὁ δ᾽ ἀγαθὲς ὡς δεῖ. ἐπεὲ ἑκάστη πολλὼ δύναται τοιαῦτα γεννῶν, οἷον ἄνθρωπος ὦ» 

δ᾽ ἐςί τις ἔξις ἀφ᾽ ἧς τοῦτος ἔςαι ὁ ἔχων αὐτὴν ὥξε τό θρώπους καὶ ζῷον ἣν ὅλως ζῷα καὶ φυτὸν φυτά, τρὶς ἃ 
αὐτῷ πράγματος ἧ μὲν ἀποδέχεσθαι τὴν ὑπερβολὴν ὃ δὲ τύτοις ὅ γ᾽ ἄνθρωπος καὶ πράξεών τινών ἐςῖν ἀρχὴ μόνον τῶν 
τὴν ἔλλειψιν, ἀνάγκη, ὡς ταῦτ᾽ ἀλλήλοις ἐναντία καὶ τῷ 2 ζῴων" τῶν γὰρ ἄλλων ἐθὲν εἴποιμεν ἂν πράττειν. τῶν δ᾽ 
μέσῳ, ὕτω καὶ τὼς ἔξεις ἀλλήλαις ἐναντίας εἶναι καὶ τῇ ἀρχῶν ὅσαι τοιαῦται, ὅθεν πρῶτον αἱ κινήσεις, κύριαι λές 
ἀρετῇ. συμβαίνει μῶντοι τὰς ἀντιθέσεις ἔνθα μὲν ᾧφανερω- 
τέρας εἶναι πάσας, ἔνθα δὲ τὼς ἐπὶ τὴν ὑπερβολήν, ἐνιαχ 
δὲ τὰς ἐπὶ τὴν ἔλλειψιν. αἴτιον δὲ τῆς ἐναντιώσεως, ὅτι 

γονται, μάλιστα δὲ δικαίως ἀφ᾽ ὧν μὴ ἐνδέχεται ἄλλως, 
ἣν ἴσως ὁ θεὸς ἄρχει. ἐν δὲ ταῖς ἀκινήτοις ἀρχαῖς, οἷον ὃ 

ταῖς μαθηματικαῖς, οὐκ ἔστι τὸ κύριον, καίτοι λέγεταί γι 
ἀκ ἀεὶ ἐπὶ ταὐτὼ τῆς ἀνισότητος ἢ ὁμοιότητος πρὸς τὸ μέ- η5 καϑ᾿ ὁμοιότητα" καὶ γὰρ ἐνταῦθα κινουμένης τῆς ἀρχῆς 
σον, ἀλλ᾽ ὁτὲ μὲν ϑᾶττον ἂν μεταβαίη ἀπὸ τῆς ὑπερβο- 

λῆς ἐπὶ τὴν μέσην ἔξιν, ὁτὲ δ᾽ ἀπὸ τῆς ἐλλείψεως, ἧς 
᾽ - ΑΙ , ., φ χλέον ὠπέχων τος δοκεῖ ἐναντιώτερος εἶναι, οἷον καὶ περὶ 

τὸ σῶμα ἐν μὲν τοῖς πόνοις ὑγιεινότερον ἡ ὑπερβολὴ τῆς 

πάντα μάλιστ᾽ ὧν τὰ δεικνύμενα μεταβάλλοι, αὐτὰ δ᾽ 

αὑτὼ ὦ μεταβάλλει ἀναιρεμώκ θατέρε ὑπὸ θατέρυ, ἂν μὴ 
τῷ τὴν ὑπόθεσιν ἀνελεῖν καὶ δὶ ἐκείνης δεῖζαι. ὁ δ᾽ ἀνήρω- 

πος ἀρχὴ κινήσεώς τινος" ἡ γὰρ πρᾶξις κίνησις. ἐπὲ δ᾽ 
ἐλλείψεως καὶ ἐγγύτερον τῷ μέσυ, ἐν δὲ τῇ τροφὴ ἡ ἔλ- 30 ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις ἡ ἀρχρὶ αἰτία ἐςὶ τῶν δι᾽ αὐτὴν ὄντων 
λεμψις ὑπερβολῆς. ὥςε καὶ αἱ προαιρετικαὶ ἔξεις αἱ φι- 
λογυμναστικαὶ φιλοῦγιεϊς μᾶλλον ἔσονται καθ᾽ ἑκατέραν 

Ν ᾽ν Ν ε ,ὔ ΄ "ες τὴν αἵρεσιν, ἔνθα, μὲν οἱ πολύπονώτεροι, ἔνθα δ᾽ οἱ ὑπος- 
τικώτεροι, καὶ ἐναντίος τῷ μετρίῳ καὶ τῷ ὡς ὁ λόγος ἔνθα 

ἢ γινομένων, δεῖ νοῆσαι καθάπερ ἐπὶ τῶν ἀποδείξεων. ὁ 
γὰρ ἔχοντος τοῦ τριγώνε δύο ὀρθὼς ἀνάγκη τὸ τετράγων 
ἔχειν τέτταρας ὀρθάς, φανερὸν ὡς αἴτιον τότε τὸ δύο ὀρδὲϊ 
ἔχειν τὸ τρίγωνον. εἰ δέ γε μεταβάλλοι τὸ τρίγωνον, ἀνάγα 

μὲν ὁ ἄπονος καὶ ὑκ ἄμφω, ἔνθα δὲ καὶ ὁ ἀπολαυςικὸς 35 καὶ τὸ τετράγωνόν μεταβάλλειν, οἷον εἰ τρεῖς, ἔξ, εἰ δὲ τέ- 
καὶ οὐχ ὁ πεινητικός, συμβαίνει δὲ τοῦτο, διότι ἡ φύσις ταρες, ὀκτώ. κἂν εἰ μὴ μεταβάλλοι, τοίζτον δ᾽ ἐςί, κἀχεῦν 

εὐθὺς ὁ πρὸς ἅπαντα ὁμοίως ἀφέξηκε τῷ μέσε, ἀλλ᾽ ἧτ- τοίῶτον ἀναγκαῖον εἶναι. δῆλον δ᾽ ὃ ἐπιχειρῶμεν ὅτι ἀναγ. 
τον μὲν φιλόπονοί ἐσμεν, μᾶλλον δ᾽ ἀπολαυςικοί. ὁμοίως καῖον, ἐκ τῶν ἀναλντικῶν" νῦν δ᾽ ὅτε μὴ λέγειν ὅτε λέγεν 
δὲ ταῦτ᾽ ἔχει καὶ περὶ ψυχῆς. ἐναντίαν δὲ τίθεμεν τὴν ὠκριβῶς οἷόν τε, πλὴν τοσοῦτον. εἰ γὰρ μηθὲν ἄλλο αἴτιον 

ἕξιν ἐφ᾽ ἥν τε ἁμαρτάνομεν μᾶλλον καὶ ἐφ᾽ ἣν οἱ πολ- 20 τῇ τὰ τρίγωνον ὕτως ἔχειν, ἀρχή τις ἂν εἴη τῶτο καὶ αἶτιν 
λοί, ἡ δ᾽ ἑτέρα ὥσπερ ὑκ σα λανθάνει" διὰ γὰρ τὸ ὀλί.-. τῶν ὑςέρων. ὥς" εἴπερ ἐςὶν ἔνια τῶν ὄντων ἐνδεχόμενα ἔνα» 
γον ἀναίσθητός ἐστιν. οἷον ὀργὴν πραότητι καὶ τὸν ὀργίλον τίως ἔχειν, ἀνάγκη καὶ τὰς ἀρχὼς αὐτῶν εἶναι τοιαύται. 

4. ἐἶναί φαμεν ῬΈ, || 19. μὺ] μὲν οὖν Ῥ᾽. καὶ 28. ἀπέχει Ῥ᾿. || 84. ἱναντίως 275. 1 38. μὲν οπν Ῥ᾽. Π 39. ἐπωτίω οοάϊοξα. 
2. μὴ οχι 275, ἢ 10, ὑπερβολαὶ 4475. }} 19. ὁ γάμος Ῥ'. ἢ 82. ἔχων τὸ ῬΡ, ἢ 838. ὅτε λέγεν οἵα Ζ7))}Ὀ3. ἢ 41. ὕξερν Ῥ'. 
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ἐκ γὰρ τῶν ἐξ ἀνάγκης ἀνωγκαῖον τὸ συμβαῖνόν ἐστι, τὲ ἀκρατὴς ἀδικήσει τῷ πράττειν κατ᾽ ἐπιθυμίαν" ἑκὼν ἄρα 
δί γε ἐντεῦθεν ἐνδέχεται γενέσθαι τἀναντία, καὶ ὃ ἐφ’ πράξει, καὶ ἑκόσιον τὸ κατ᾽ ἐπιθυμίαν" καὶ γὰρ ὥτοπον εἰ 
αὑτοῖς ἐστὶ τοῖς ἀνθρώποις, πολλὰ τῶν τοιότων, καὶ ἀρχαὶ δικαιότεροι ἔσονται οἱ ἀκρατεῖς γινόμενοι. ἐκ μὲν τοίνυν 

τῶν τοιότων εἰσὶν αὐτοί, ὥςε ὅσων πράξεων ὁ ἄνθρωπός ἐξιν τούτων δόξειεν ὧν τὸ κατ᾽ ἐπιθυμίαν ἑκούσιον εἶναι, ἐκ δὲ 
ἀρχὴ καὶ κύριος, φανερὸν ὅτι ἐνδέχεται καὶ γίνεσθαι καὶ 5 τῶνδε τὐναντίον. ἅπαν γὰρ ὃ ἑκών τις πράττει, βελόμενος 
μή, καὶ ὅτι ἐφ᾽ αὐτῷ ταῦτ᾽ ἐστὶ γίνεσθαι καὶ μή, ὧν γε πράττει, καὶ ὃ βούλεται, ἑκών. βύλεται δ᾽ οὐθεὶς ὃ οἴεται 
ς. 7, 3 -. 4 Ὶ τῷ ν φ [2 ᾿ ἐφ᾽ αὐτῶ ἐεὶ εἶν ἵν, ἀλλὰ μὲν ὁ ἀ ΄, » ἃ ,»ο,᾽. δ. κυριός ἐς! τοῦ εἶναι καὶ τῇ μὴ εἶναι. ὅσα δ᾽ ἐφ᾽ αὐτῷ ἐξὶ εἶναι κακόν. ἃ μὴν ὁ ἀκρατευόμενος οὐχ, ἃ βούλεται 

»-. Ἃ Ν . Ψ “ «-“ψὔ΄»ν ὲ }ν αἴ ΚΕΘῚ ν τὰ ψΨ ὧν ᾿ , "2 
ποιεῖν ἢ με ποιεῖν, αἴτιος τότων ὅτός ἐςιν" καὶ ὅσων αἴτιος, ποιεῖ" τὸ γὰρ παρ᾽ ὃ οἴεται βέλτιςον εἶναι πράττειν δὶ᾽ ἐπι- 
ἐφ᾽ αὐτῷ. ἐπεὶ δ᾽ ἥ τε ἀρετὴ καὶ ἡ κακία καὶ τὰ ὠπ'’ ϑυμίαν ἀκρατεύεσθαί ἐςιν. ὥςε ἅμα συμβήσεται τὸν αὐτὸν 

αὐτῶν ἔργα τὰ μὲν ἐπαινετὰ τὼ δὲ ψεκτά (ψέγεται γὼρ ιο ἑκόντα καὶ ἄκοντα πράττειν" τοῦτο δ᾽ ἀδύνατον. ἔτι δ᾽ ὁ 
καὶ ἐπαινεῖται οὐ διὰ τὰ ἐξ ἀνάγκης ἢ τύχης ἢ φύσεως ἐγκρατὴς δικαιοπραγήσει, καὶ μᾶλλον τῆς ἀκρασίας" ἡ γὰρ ᾿ 

ὑπάρχοντα, ἀλλ᾽ ὅσων αὐτοὶ αἴτιοί ἐσμεν" ὅσων γὼρ ἄλλος ἐγκράτεια ἀρετή, καὶ δ᾽ ὠρετὴ δικαιοτέρες ποιεῖ; ἐγκρατεύε- 

αἴτιος, ἐκεῖνος καὶ τὸν ψόγον καὶ τὸν ἔπαινον ἔχει), δῆλον ταῖ δ᾽ ὅταν πράττῃ παρὼ τὴν ἐπιθυμίαν κατὼ τὸν λο- 

ὅτι καὶ ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ κακία περὶ ταῦτ᾽ ἐστὶν ὧν αὐτὸς γισμόν. ὥς᾽ εἰ τὸ μὲν δικαιοπραγεῖν ἑκύσιον, ὥσπερ καὶ τὸ 

αἴτιος καὶ ἀρχὴ πράξεων. ληπτέον ἄρα ποίων αὐτὸς αἴτιος (5 ἀδικεῖν (μφω γὰρ δοκεῖ ταῦτα ἑκόσια εἶναι, καὶ ἀνάγκη, 
καὶ ἀρχὴ πράξεων. πάντες μὲν δὴ ὁμολογῆμεν, ὅσα μὲν εἰ θάτερον ἑκόσιον, καὶ θάτερον), τὸ δὲ παρὰ τὴν ἐπιθυμίαν 
ς« , ᾿ ν ς«» » α Γ .. ᾽ν » Υ ε ἊΝ Ν ἊΝ εν ΄ 
ἑχύσια καὶ κατὰ προαίρεσιν τὴν ἑκάςν, ἐκεῖνον αἴτιον εἶναι, ἀκύσιον, ἅμα ἄρα ὁ αὐτὸς τὸ αὐτὸ πράξει ἑκὼν καὶ ἄκων. 

ὅσα δ᾽ ὠκεύσια, ὧκ αὐτὸν αἴτιον. πάντα δ᾽ ὅσα προελόμε- ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ θυμδ᾽ ἀκρασία γὰρ καὶ ἐγκρά- 

νὸς, καὶ ὁκὼν δῆλον ὅτι. δῆλον τούυν ὅτι ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ τεία καὶ θυμοῦ δυκεῖ εἶναι, ὥσπερ καὶ ἐπιθυμίας, καὶ τὸ 
,ὔ -« ε ,ὔ .Ὶ ν νι Ν Ν ,ὔ ΜᾺ ε ’ Υ͂ »»ν "ν 

κακία τῶν ἐκυσίων ἀν εἴησαν. 2 παρὰ τὸν θυμὸν λυπηρόν, καὶ βίαιον ἡ κάθεξις, ὥστ᾽ εἰ τὸ 

Ἴ Δηπτέο ἄρα τί τὸ ἑκούσιον καὶ τί τὸ ἀκύσιον, καὶ τί βίαιον ἀκούσιον, τὸ κατὰ τὸν θυμὸν ἑκούσιον ὧν εἴη πᾶν. 

ἐςιν ἡ προαίρεσις, ἐπειδὴ ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ κακία ὁρίζεται τότ ἔοικε δὲ καὶ Ἣρακλειτος λέγειν εἰς τὴν ἰσχὺν τοῦ θυμοῦ 

τοις, πρῶτον σκεπτέον τὸ ἑκύσιον καὶ τὸ ἀκύσιον. τριῶν δὴ βλέψας ὅτι λυπηρὰ ἡ κώλυσις αὐτῶ" “χαλεπὸν γαρ᾽ φησι 
τέτων ἕν τι δόξειεν εἶναι, ἦτοι κατ᾽ ὄρεξιν ἢ κατὰ προαίρε- “θυμῷ μάχεσθαι" ψυχῆς γὰρ ὠνεῖται" εἰ δ᾽ ἀδύνατον τὸ 

Α νιν . ε» . “2 ν,»" ,ν εν γ , Ν ΩΝ 
σιν ἢ κατεὶ διάνοιαν, τὸ μὲν ἑκόσιον κατὰ τύτων τι, τὸ δ᾽ γα αὐτὸ ἑκόντα καὶ ἄκοντα πρώττειν ἅμα τὸ κατὼ τὸ αὐτὸ 

ἀχύσιον παρὰ τούτων τι. ἀλλὰ μὴν ἡ ὄρεξις εἰς τρία διαι- τῷ πράγματος, μᾶλλον ἑκύσιον τὸ κατὰ βέλησιν τῇ κατ᾽ 
ρεται, εἰς βούλησιν καὶ θυμὸν καὶ ἐπιθυμίαν" ὥστε ταῦτα ἐπιθυμίαν καὶ θυμόν. τεκμήριον δέ πολλὰ γὰρ πράττο- 
διαιρετέον, καὶ πρῶτον κατ᾽ ἐπιθυμίαν. δόξειε δ᾽ ἂν πᾶν τὸ μὲν ἑκόντες ἄνευ ὑργῆς καὶ ἐπιθυμίας. λείπεται ἄρα, εἰ τὸ 
χατ᾽ ἐπιθυμίαν ἑκούσιον εἶναι. τὸ γὰρ ἀκούσιον πῶν δοκεῖ βυλόμενον καὶ ἑκύσιον ταὐτό, σκέψασθαι" φαύεται δὲ καὶ 
ἐἶναι βίαιον, τὸ δὲ βίαιον λυπηρόν, καὶ πᾶν ὃ ἀναγκαϊζό- 30 τῦτο ὠδύνατον. ὑπόκειται γὰρ ἡμῖν καὶ δοκεῖ καὶ μοχθηρία 
μένοι ποιοῦσιν ἢ πάσχουσιν, ὥσπερ καὶ Εδηνός φησι “πᾶν ἀδικωτέρους ποιεῖν, ἡ δ᾽ ἀκρασία μοχθηρία τις φαίνεται. 
γὰρ ἀνωγκαῖον πρᾶγμ᾽ ἀνιαρὸν ἔφυ." ὥστ᾽ εἴ τι λυπηρόν, συμβήσεται δὲ τὐναντίον" βέλεται μὲν γὼρ οὐθεὶς ἃ οἴεται 
βίαιον, καὶ εἰ βίαιον, λυπηρόν. τὸ δὲ παρὼ τὴν ἐπιθυμίαν εἶναι κακά, πράττει δ᾽ ὅταν γίνηται ἀκρατής" εἰ ὧν τὸ μὲν 
τᾶν λυπηρόν (ἡ γὰρ ἐπιθυμία τοῦ ἡδέος), ὥστε βίαιον καὶ ἀδικεῖν ἑκύσιον, τὸ δ᾽ ἑκύσιον τὸ κατὼ βέλησιν, ὅταν ἀκρα- 

ἀκύσιον. τὸ ἄρα κατ᾽ ἐπιθυμίαν ἑκόσιον" ἐναντία γὰρ ταῦτ᾽ 35 τὴς γῴηται, οὐκέτι ἀδικήσει, ἀλλ᾽ ἔσται δικαιότερος ἢ πρὶν 
ἀλλήλοις, ἔτι ἡ μοχθηρία ἀδικώτερον πᾶσα ποιεῖ, ἡ δ’ γενέσθαι ἀκρατής. τῦτο δ᾽ ἀδύνατον. ὅτι μὲν τοίνυν ὑκ ἔς τ 
᾿ , ν» « »,.» ν ε ΝΙΝ ν ε , Ν νΨψ ΄, γ΄ ν “ Ν Ἃ ἀκρασία μοχθηρία δοκεῖ εἶναι, ὁ δ᾽ ἀκρατὴς ἡ κατὼ τὴν τὸ ἑκούσιον τὸ κατὰ ὄρεξιν πράττειν, οὐδ᾽ ἀκύσιον τὸ παρὰ 
ἐπιθυμίαν παρὼ τὸν λογισμὸν οἷος πράττειν, ἀκρατεύεται τὴν ὄρεξιν, φανερόν. ὅτι δ᾽ ἐδὲ κατὰ προαίρεσιν, πάλιν ἐκ8 
δ᾽ ὅταν ἐνεργῇ κατ᾽ αὐτήν, τὸ δ᾽ ἀδικεῖν ἑκούσιον, ὥσθ᾽ ὁ τῶνδε δῆλον. τὸ μὲν γὼρ κατὰ βούλησιν ὡς οὐκ ἀκύσιον, 

8. τῶν τοιότων οπὶ 7). ἢ ἀ. αὐταί Ῥῆ, ἢ 14. καὶ ροδὶ ὅτι οχὰ ,᾽. {Π| 17. καὶ -- 18. ἀκώσια οτὴ Ὀ), ἢ 19, δῆλον ὅτι οπι 325. ἢ 
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ὠπεδείχθη, ἀλλὰ μᾶλλον πᾶν ὃ βούλεται καὶ ἑκούσιον. ἐφ᾽ ἃ πέπειςαι ἄγει, καὶ πορεύεται οὐ βίᾳ ἀλλ' ἑκών. καὶ 

ἀλλ᾽ ὅτι καὶ μὴ βυλόμενον ἐνδέχεται πράττειν ἑκόντα, τῶτο δ᾽ ἐπιθυμία οὐ πείσασα ἄγει" οὐ γὰρ μετέχει λόγον. ὅτι 
δέδεικται μένον. πολλὼ δὲ βυλόμενοι πράττομεν ἐξαίφνης, μὲν οὖν δοκῦσιν ὅτοι μόνοι βίῳ καὶ ἄκοντες ποιεῖν, καὶ διὰ 
προαιρεῖται δ᾽ οὐδὲὶςς οὐδὲν ἐξαίφνης. εἰ δὲ ἀνάγκη μὲν ἦν τίν᾽ αἰτίαν, ὅτι καθ᾽ ὁμοιότητά τινα τοῦ βίᾳ, καϑ' ἣν καὶ 
τριῶν τούτων ἦν τι εἶναι τὸ ἑκούσιον, ἢ κατ᾽ ὄρεξιν ἢ κατὸὼ 5 ἐπὶ τῶν ἀψύχων λέγομεν, εἴρηται. οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἶ τ΄ς 
προαίρεσιν ἢ κατὰ διάνοιαν, τύτων δὲ τὼ δύο μή ἐςι, λείς- προσϑῇ τὸ ἐν τῷ διορισμῷ προσκείμενον κἀκεῖ, λύεται τὸ 
πεται ἐν τῷ διανούμενόν πως πράττειν εἶναι τὸ ἑκύσιον. ἔτι λεχθέν. ὅταν μὲν γάρ τι τῶν ἔξωθεν παρὰ τὴν ἐν αὐτῷ 
δὲ μικρὸν προαγαγόντες τὸν λόγον, ἐπιθῶμεν τέλος τῷ περὶ ὁρμὴν κινῇ ἢ ἠρεμίζη, βίᾳ φαμέν, ὅταν δὲ μή, οὐ βίᾳ. ὃ 
τοῦ ἑκυσία καὶ ἀκυσίς διορισμῷ, δοκεῖ γὰρ τὸ βίᾳ καὶ μὴ δὲ τῷ ἐγκρατεῖ καὶ ἀκρατεῖ ἡ καθ᾽ αὐτὸν ὁρμὴ ἐνῦσα ἄγε" 
βίᾳ τι ποιεῖν οἰκεῖα, τοῖς εἰρημένοις εἶναι" τό τε γὰρ βίαιον το ἄμφω γὰρ ἔχει. ὥς᾽ οὐ βίᾳ οὐδέτερος ἀλλ᾽ ἑκὼν διά γι 
ἀκύόσιον, καὶ τὸ ἀκύσιον πᾶν βίαιον εἶναι φαμέν. ὥςε περὶ ταῦτα πράττοι ἄν, οὐδ᾽ ἀναγκαζόμενος. τὴν γὰρ ἔζωθο 
τὸ βίᾳ σκεπτέον πρῶτον, τί ἐςι καὶ πῶς ἔχει πρὸς τὸ ἑκό- ὠρχρν, τὴν παρὰ τὴν ὁρμὴν ἢ ἐμποδίζουσαν ἢ κινοῦσῳ, 
σιον καὶ ὠἀκύσιον. δοκεῖ δὴ τὸ βίαιον καὶ τὸ ἀναγκαῖον ἀν- ἀνάγκην λέγομεν, ὥσπερ εἶ τις λαβὼν τὴν χεῖρα τύττοι 
τικεῖσθαι, καὶ ἡ βία καὶ ἡ ἀνάγκη, τῷ ἑκεσίῳ καὶ τῇ πει- τινὰ ἀντιτείνοντος καὶ τῷ βύλεσθαι καὶ τῷ ἐπιθυμεῖν. ὅτων 
θοὶ ἐπὶ τῶν πραττομένων. καθόλου δὲ τὸ βίαιον καὶ τὴν 15 δ᾽ ἔσωθεν ἡ ἀρχή, ὁ βίᾳ, ἐπεὶ καὶ ἡδονὴ καὶ λύπη ἐν ἀμ- 
ἀνάγκην καὶ ἐπὶ τῶν ἀψύχων λέγομεν" καὶ γὰρ τὸν λίθον φοτέροις ἕνεςιν. καὶ γὰρ ὁ ἐγκρατευόμενος λυπεῖται παρὸ 
ἄνω καὶ τὸ πῦρ κάτω βίᾳ καὶ ἀναγκαζόμενα φέρεσθαι τὴν ἐπιθυμίαν πρώττων ἤδη, καὶ χαίρει τὴν ἀπ᾿ ἐλπίδος 
φαμέν. τῦτο δ᾽ ὅταν κατὼ τὴν φύσει καὶ καθ᾽ αὐτὼ ὁρμὴν ἡδονήν, ὅτι ὕστερον ὠφεληθήσεται, ἢ καὶ ἤδη ὠφελεῖται 
φέρηται, ὁ βίᾳ, ὁ μὴν ὑδ᾽ ἑκύσια λέγεται, ἀλλ᾽ ἀνώνυμος ὑγιαίνων" καὶ ὁ ἀκρατὴς χαίρει μὲν τυγχάνων ἀκρατευέ- 
ἡ ἀντίθεσις. ὅταν δὲ παρὰ ταύτην, βίᾳ φαμέν. ὁμοίως δὲ 2 μενος οὗ ἐπιθυμεῖ, λυπεῖται δὲ τὴν ἀπ᾿ ἐλπίδος λύπην 
καὶ ἐπὶ ἐμψύχων καὶ ἐπὶ τῶν ζῴων ὁρῶμεν βίᾳ πολλὰ οἴεται γὰρ κακὸν πράττειν. ὥστε τὸ μὲν βίᾳ ἑκάτερον 
καὶ πάσχοντα καὶ ποιῶντα, ὅταν παρὰ τὴν ἐν αὐτῷ ὁρμὴν φάναι ποιεῖν ἔχει λόγον, καὶ διὰ τὴν ὄρεξιν καὶ διὰ τὸν 
ἔξωθν τι κινῇ. ἐν μὲν τοῖς ἀψύχοις ἁπλὰ ἡ ἀρχή, ἐν δὲ λογισμὸν ἑκάτερον ἄκοντα ποτὶ πράττειν" κεχωρισμένα γὼ 
τοῖς ἐμψύχοις πλεονάζει" ὁ γὰρ ἀεὶ ἡ ὄρεξις καὶ ὁ λόγος ὄντα ἑκάτερα ἐκκρουέται ὑπ᾽ ἀλλήλων. ὅθεν καὶ ἐπὶ τὴν 
συμφωνεῖ, ὥς᾽ ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ζῴων ἁπλῆν τὸ βίαιον, 25 ὅλην μεταφέρεσι ψυχήν, ὅτι τῶν ἐν ψυχῇ τι τοῖτον ἐρῶ- 
ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀψύχων" οὐ γὰρ ἔχει λόγον καὶ ὄρεξιν σιν. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν μορίων ἐνδέχεται τοῦτο λέγειν" καὶ δ᾽ 

ἐναντίαν, ἀλλὰ τῇ ἀρέξει ζῆ. ἐν δ᾽ ἀνθρώπῳ ἕνεςιν ἄμφω, ὅλη ἑκῦσα ψυχὴ καὶ τῷ ἀκρατῶς καὶ τῇ ἐγκρατὺς πράττει, 
καὶ ἕν τινι ἡλικίᾳ, ἢ καὶ τὸ πράττειν ἀποδίδομεν" οὐ γὰρ βίῳ δ᾽ οὐδέτερος, ἀλλὰ τῶν ἐν ἐκείνοις τι, ἐπεὶ καὶ φύσει 
φαμεν τὸ παιδίον πράττειν, οὐδὲ τὸ θηρίον, ἀλλ᾽ ὅταν ἤδι ἀμφότερα ἔχομεν. καὶ γὰρ ὁ λόγος φύσει ἄρχων ἔτι 
διὰ λογισμὸν πράττοντα. δοκεῖ δὴ τὸ βίαιον ἅπαν λυπηρὸν 3) ἐωμένης τῆς γενέσεως καὶ μὴ πηρωθείσης ἐνές αι, καὶ ἡ ἐπε 

εἶναι, καὶ οὐθεὶς βίᾳ μὲν ποιεῖ, χαίρων δέ. διὸ περὶ τὸν δυμία, ὅτι εὐθὺς ἐκ γενετῆς ὠκολυθεῖ καὶ ἔνεςιν. σχαδὲν δὲ 

ἐγκρατὰ καὶ τὸν ἀκρατῇ πλείςη ὠἀμφισβήτησίς ἐςιν᾿ ἐναν- τύτοις δυσὶ τὸ φύσει διορίζομεν, τῷ τε ὅσα εὐθὺς γσομέ 
τίας γὰρ ὁρμὰς ἔχων αὐτὸς ἕκαστος αὐτῷ πράττει, ὥσθ᾽ νοις ἀκολυθεῖ πᾶσι, καὶ ὅσα ἐωμώνης τῆς γενέσεως εὐθυτο- 
ὅ τ' ἐγκρατὴς βίῳ, φασίν, ὠφέλκει αὐτὸν ἀπὸ τῶν ἡδέων ρεῖν γίνεται ἡμῖν, οἷον πολιὰ καὶ γῆρας καὶ τἄλλα τὸ 
ἐπιθυμῶν (ἀλγεῖ γὰρ ἀφέλκων πρὸς ἀντιτείνεσαν τὴν ὄρε- 35 τοιαῦτα. ὥςε μὴ κατὰ φύσιν ἑκάτερος πράττει, ὡτλῶς δ 
ξιν), ὅ τ᾽ ὠκρατὴς βίᾳ παρὼ τὸν λογισμόν. ἧττον δὲ δοκεῖ κατὼ φύσιν ἑκάτερος, οὐ τὴν αὐτήν. αἱ μὲν οὖν τερὶ τὸν 

λυπεῖσθαι" ἡ γὰρ ἐπιθυμία τοῦ ἡδέος, ἢ ἀκολυθεῖ χαίρων, ἐγκρατὴ καὶ ἀκρατῇ ἀπορίαι, περὶ τῷ βίᾳ πράττειν ἢ ἐμ" 
ὥσθ᾽ ὁ ἀκρατὴς μᾶλλον ἑκὼν καὶ ὁ βίῳ, ὅτι ὁ λυπηρῶς. ἡ φοτέρους ἢ τὸν ἕτερον, ὥστε ἢ με ἑκόντας ἢ ἅμα βίῳ καὶ 
δὲ πειθὼ τῇ βίᾳ καὶ ἀνάγκῃ ἀντιτίθεται. ὁ δ᾽ ἐγκρατὴς ἄκοντας, εἰ δὲ τὸ βίᾳ ἑκούσιον, ἅμα ἑκόντας καὶ ἄκοντας 
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πράττειν" σχεδὸν δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων δῆλον ἡμῖν ὡς ἀπάν- πὸν δὴ ὁρίσασθαι τὰ κατὰ διάνοιαν. δοκεῖ δὴ ἐναντίον εἶναι 
τητέον. λέγονται δὲ κατ᾽ ἄλλον τρόπον βίᾳ καὶ ἀναγκα- τὸ ἑκύσιον τῷ ἀκυσίῳ, καὶ τὸ εἰδότα ἢ ὃν ἢ ᾧ ἢ ὗ ἕνεκα, 

σδύτες πρᾶξαι, οὐ διαφωνοῦντος τὸ λόγι καὶ τῆς ὀρέξεως, ἐνίοτε γὰρ οἶδε μὲν ὅτι πατήρ, ἀλλ᾽ ἐχ ἵνα ὠποκτείνῃ ἀλλ᾽ 
ὅταν πράττωσιν ὃ καὶ λυπηρὸν καὶ φαῦλον ὑπολαμβανν- ἵνα σώσῃ, ὥσπερ αἱ Πελιάδες ἡ ἦτοι ὡς ὅτι μὲν πόμα, ἀλλ᾽ 
σιν, ἀλλ᾽ ἂν μὴ τῦτο πράττωσι, πληγαὶ ἢ δισμοὶ ἢ θάνα- 5 ὡς φίλτρον καὶ οἶνον" τὸ δ᾽ ἥν κώνειον. τῷ δ᾽ ἀγνοῦντι καὶ 
τοι ὦσιν. ταῦτα γάρ φασν ἀναγκασθέντες πρᾶξαι. ἃ ὦ, ὃν καὶ ᾧ καὶ ὅ, δι᾽ ἄγνοιαν, μὴ κατὰ συμβεβηκός. τὸ δὲ 
ἀλλὰ πάντες ἑκόντες ποιοῦσιν αὐτὸ τοῦτο" ἔξεστι γὰρ μὴ δι᾽ ἄγνοιαν, καὶ ὃ καὶ ᾧ καὶ ἦν, ἀκύσιον. τὸ ἐναντίον ὦ ἐρ' 

“οιέν, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ὑπομεῖναι τὸ πάθος. ἔτι ἴσως τότων τὰ ἑκύσιον. ὅσα μὲν ἦν ἐφ᾽ ἑαυτῷ ὃν μὴ πράττειν πράττει μὴ 
μὲν Φφαῦι τις ὧν τὰ μ οὔ. ὅσα μὲν γὰρ ἐφ᾽ αὐτῷ τῶν ἀγνοῶν καὶ δι᾽ αὐτόν, ἑκύσια, ταῦτ᾽ ἀνάγκη εἶναι, καὶ τὸ 
τοιούτων μὴ ὑπάρξαι ἢ ἣ ὑπάρξαι δεῖ, ὅσα πράττει ἃ μὴ το ἑκύσιον τῦτ᾽ ἐςίν" ὅσα δ᾽ ἀγνοῶν καὶ διὰ τὸ ἀγνοεῖν, ἄκων, 
βυύλεται, ἃ ἑκὼν πράττει καὶ οὐ βίῳ ὅσα δὲ μὴ ἐφ᾽ αὐτῷ ἐκὲὶ δὲ τὸ ἐκίςασθαι καὶ τὸ εἰδέναι διττόν, ὃ ἐν μὲν τὸ ἔχειν, 
τῶν τοιούτων, βίᾳ πῶς, ὁ μώτοι Υ̓ ἁπλῶς, ὅτι οὐκ αὐτὸ ἂν δὲ τὸ ὸ χρῆσθαι τῇ ἐπιςήμῃ, ὁ ἔχων μὴ χρώμενος δὲ ἔς ἔσι 
αὔτο προαιρεῖται ὃ πράττει, ἀλλ᾽ ἕ ἕνεκα, ἐπεὶ καὶ ἐν τότ μὲν ὡς δικαίως ἀγνοῶν λέγοιτο, ἔς δ᾽ ὡς ὁ δικαίως, οἷον 
τοις ἐς! τις διαφορά. εἰ γὰρ ἵνα μὴ λάβῃ ψηλαφῶν ἀπο- εἰ δι ἀμέλειαν μὴ ἐχρῆτο. ὁμοίως δὲ καὶ μὴ ἔχων τις 
κτείνῃ, γελοῖος ἂν εἴη εἰ λέγοι ὅτι βίῳ καὶ ἀναγκαζόμενος. 45 ψέγοιτο ἄν, εἰ ὃ ῥάδιον ἢ ἀναγκαῶν ἦν, μὴ ἔχαι δι᾽ ὠμέ. 
ἀλλὰ δεῖ μεῖζον κακὸν καὶ λυπηρότερον εἶναι, ὃ πείσεται λείαν ἢ ἡδονὴν ἢ λύπην. ταῦτ᾽ ἦν ρδοηρίξον, περὶ μὲν 
μὴ ποιήσας. ὕτω γὰρ ἀναγκαζόμενος καὶ μὴ βίᾳ πράξει, ἦν τῷ ἑκυσίς καὶ ὠἀκυσίε διωρίσθω τῦτον τὸν τρόπον. 
ἢ ὁ φύσει, ὅταν κακὸν ἀγαθῷ ἕνεκα ἢ μείζονος κακῷ ἀπο- Πρὶ δὲ προαιρέσεως μετὰ τῦτο λέγωμεν, διαπορήσαν- 10 

λύσεως πράττῃ, καὶ ἄκων γε᾽ ὦ γὰρ ἐφ᾽ αὐτῷ ταῦτα. διὸ τες πρῶτον τῷ λόγῳ περὶ αὐτῆς. διστάσειε γὰρ ἄν τις ἐν 
καὶ τὸν ἔρωτα πολλοὶ ἀκύσιον τιθέασιν, καὶ θυμὺς ἐνίες καὶ Ὦ τῷ γῴει πέφυκε καὶ ἐν ποίῳ θεῖναι αὐτὴν χρή, καὶ πότερον 
τὰ φυσικά, ὅτι ἰσχυρὰ καὶ ὑπὲρ τὴν φύσιν. καὶ συγγνώ- ἃ ταὐτὸν τὸ ἑκύσιον καὶ τὸ προαιρετὸν ἣ ταὐτόν ἐςιν. μα,- 
μὴν ἔχορμμεν ὡς πεφυκότα βιάζεσθαι τὴν φύσιν. καὶ μᾶλ- λιςα δὲ λέγεται παρά τινων, καὶ ζητῆντι δόξειε δ᾽ ἂν δυοῖν 
λον ἄν δάξειε βίᾳ καὶ ἄκων πράττειν, ἶνα μὴ ἀλγῇ ἰσχυ- εἶναι θάτερον ἡ προαίρεσις, ἦτοι δόξα ἃ ὄρεξις" ἀμφότερα 
ρῶς, ἢ ἦνα μὴ ἠρέμα, καὶ ὅλως ἴα μὴ ἀλγῇ ἃ ἵα γὰρ φαίνεται παρακολυθοῦντα. ὅτι μὲν ἦν ὑκ ἔςιν ὄρεξις, 
χαίρῃ. τὸ γὰρ ἐφ᾽ αὐτῷ, εἰς ὃ ἀνάγεται ὅλον, τῦτ᾽ ἐςὶν 5. φανερόν. ἢ γὰρ βύλησις ἂν εἴη ἢ ἐπιθυμία ἢ θυμός" ὑθὲὶς 
ὃ ἡ αὐτῷ φύσις οἷα τε φέρειν" ὃ δὲ μὴ οἷα τε, μηδ᾽ ἐστὶ γὰρ ὀρέγεται μηθὲν πεπονθὼς τούτων. θυμὲς μὲν οὖν καὶ 

τῆς ἐκείνα φύσει ὀρέξεως ἢ λογισμῖ, ὑκ ἐφ᾽ αὐτῷ. διὸ καὶ ἐπιθυμία καὶ τοῖς θηρίοις ὑπάρχει, προαίρεσις δ᾽ ὅ, ἔτι δὲ 
τοὺς ἐνθουσιῶντας καὶ προλέγοντας, καΐπερ διανοίας ἔργον καὶ οἷς ὑπάρχει ἄμφω ταῦτα, πολλὰ καὶ ἄνευ θυμῶ καὶ 
ποΐντας, ὅμως ὕ φαμεν ἐφ᾽ αὐτοῖς εἶναι, ὅτ᾽ εἰκεῖν ἃ εἶπον, ἐπιθυμίας προαιρένται" καὶ ἐν τοῖς πάθεσιν ὄντες ὁ προα!- 
ἦτε πρᾶξαι ἃ ἔπραξαν. ἀλλὰ μὴν δὲ δι᾽ ἐπιθυμίαν" ὥς 30 ρῦνται, ἀλλὰ καρτερῦσιν. ἔτι ἐπιθυμία μὲν καὶ θυμὸς ἀεὶ 
καὶ διάνοιαί τινες καὶ πάθη οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν εἰσίν, ἢ πράζεις μετὰ λύπης, προαιρούμεθα δὲ πολλὰ καὶ ἄνευ λύπης. 

αἱ κατὰὼ τὰς τοιαύτας διανοίας καὶ λογισμός, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀλλὰ μὴν ὑδὲ βούλησις καὶ προαίρεσις ταὐτόν" βούλονται 
Φιλόλαος ἔφη εἶναί τινας λόγους κρείττος ἡμῶν. ὥς᾽ εἰ τὸ μὲν γὰρ ἔνια καὶ τῶν ἀδυνάτων εἰδύτες, οἷον βασιλεύειν τε 
ἑκόσιον καὶ ἀκύσιον καὶ πρὸς τὸ βίᾳ ἔδει σκέψασθαι, τῦῶτο πάντων ἀνθρώπων καὶ ἀθάνατοι εἶναι, προαιρεῖται δ᾽ θεὶς 
μὲν ὕτω διηρήσθω" οἱ γὰρ μάλις᾽ ἐμποδίζοντες τὸ ἑκύσιον ςς μὴ ὠγνοῶν ὅτι ἀδύνατον, ὑδ᾽ ὅλως ὃ δυνατὸν μώ, μὴ ἐφ᾽ 

ϑὼς βίᾳ πράττοντες, ἀλλ᾽ ἑκόντες. ἐπεὶ δὲ τῦτ᾽ ἔχει τέλος, αὐτῷ δ᾽ οἴεται πρᾶξαι ἢ μὴ πρᾶξαι. ὥςε τῦτο μὲν φανε- 

καὶ ὅτε τῇ ἱρέξει ὅτε τῇ προαιρέσει τὸ ἑκύσιον ὥριςαι, λοι- ρόν, ὅτι ἀνάγκη τὸ προαιρετὸν τῶν: ἐφ᾽ αὐτῷ τι εἶναι. 

2. δὲ οπι }ό. {|4..ὄ ὃ -- ὑπολαμβάννσιν οπι 175. ἡ 1. ἑκόντες οτὰ ,0᾽. 1 αὐτὸ] ὅτοι )ό, "αὶ 9. ἑαυτῶ ΜΠ’. ἢ 10. ἢ ὑπάρξαι οπι 
Μὸ. ἢ 10. ὅσα] ἑκὼν οοτν ό. || ἃ -- 11. πράττει οαὰ 95. || 14. εἰ} ὁ 75, ὁ Ῥλ. 1 46. δὴ ΜΊΡΕ, ἹΞΠ18. δνικα ἢ] δέκα ἂν 175 
Ῥλ, 1} μειζονος ογὰ {ἶἴὸ). ἢ κακῷ καὶ ἀπολύσεως Μ73. 1 19 εἰ 25. ἑαυτῶ 175. 1 22, ἴχομεν οαν Ά. ἢ Ζά. ἢ ρεῖυβ οπι 27). }} 25. μὴ 
χαίρῃ οοάϊΐςαα. ΠΕ 26. τε φέρειν] γε φέρειν Δἴ". ἢ 33, ὡς ΔΖ5,. 1 36. ἴσ. ἀλλ᾽ οὐχ, ἑκόντες λόγοὶ ὕτοί εἶστε ταατρο Ῥό. 

4. δεῖ Δ411}0Ρ5.}} κατὰ τὴν διάνοιαν Ῥό, 11 ἱναντία 275. ἃ, πολιάδες ῬΆ, ἢ 5. δ᾽ ροβὶ τῷ οὐ 5. ΠΠ 6. δ) ὅτω ΜΡ, 1 8. πλάτ- 
τε 475. Δ 12. ὃ οπι Ῥλ, || 13. ἀνοῦν )Ὀὲκ. ἢ" 18. λέγομεν 475. ἢ 21. ταντά 175. } 25. γὰρ οτὰ 49. ἢ 26. μὲν οπι 2475." 33. γὰρ} 
γὰρ ταὐτὸν 5}Ρ5, ἢ τε] μὶν Αἴ5.. 1} 35. ὃ δυνατὸν) ἀδύνατον ἅ75}. 1} 31. τὸ] μὶν τὸ 175, 
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ὁμοίως δὲ δῆλον ὅτι οὐδὲ δόξα, ἐδ’ ὡπλῶς εἴ τις οἴεταί τι. τὴν αἴσθησιν καὶ πρᾶξιν, περὶ ἧς ἂν σκοκῶσιν, εἰς ἄπειρον 
τῶν γὼρ ἐφ᾽ αὐτῷ τι εἶναι τὸ προαιρετόν, δυζαζομεν δὲ ἥξεσιν. ἐπειδὴ ἦν ὅτε δύξα ὕτε βύόλησίς ἐσι προαίρεσις, ἐξὺ 
πολλὰ καὶ τῶν ὑκ ὄντων ἐφ᾽ ἡμῖν, οἷον τὴν διάμετρον σύμ- ὡς ἑκάτερον, οὐδ᾽ ἄμφω. ἐξαίφνης γὰρ προαιρεῖται " 
μετρον. ἔτι ὑκ ἕξι προαίρεσις ἀληθὴς ἢ ψευδής. ἐδὲ δὴ ἡ θείς, δοκεῖ δὲ πράττειν, καὶ βέλονται. ὡς ζ ἀμφοῖν ἐμ 
τῶν ἐφ᾽ αὐτῷ ὄντων πρακτῶν δόξα, ὗ ἢ τυγχάνομεν οἰόμενοι 5 ἄμφω γὰρ ὑπάρχει τῷ προαιρουμένῳ ταῦτα. ἀλλὼ τῦς 

δεῖν τι πράττειν ἢ ὁ πράττειν. κοινὸν δὲ περὶ δόξης τοῦτο ἐκ τούτων σχεχτέον. δηλοῖ δὲ πως καὶ τὸ ὄνομα αὐτό. ἡ 
καὶ βελήσεως" ἀθεὶς γὰρ τέλος ἐϑὲν προαιρεῖται, ἀλλὰ τὰ γὰρ προαίρεσις αἴρεσις μέν ἐςῖν, ὑχ ἁπλῶς δέ, ἀλλ᾽ ἑτέι 

πρὸς τὸ τέλος" λέγω δ᾽ οἷον ὑθεὶς ὑγιαίνειν προαιρεῖται, πρὸ ἑτέρα" τῦτο δὰ οὐχ, οἷόν τε ἄνευ σκέψεως καὶ βουλῆς, 

ἀλλὰ περιπατεῖν ἢ καθῆσθαι τῷ ὑγιαίνειν ἕνεκεν, ἐδ᾽ εὐδαι- διὸ ἐκ δύξης βελευτικῆς ἐςὶν ἡ προαίρεσις. περὶ μὶν δὴ ἢ 

μονεῖν, ἀλλὰ χρηματίζεσθαι ἃ κινδυνεύειν τῷ εὐδαιμονεῖν τὸ τέλυς ὑδεὶς βυλεύεται, ἀλλὰ τῶτο κεῖται πῶσι, περὶ δὲ τῶν 
ἕνεκα" καὶ ὅλως δηλοῖ ἀεὶ προαιρούμενος τί τε καὶ τίνος εἰς τοῦτο τεινόντων, πότερον τόδε ἢ τόδε συντείνει, ἢ διδν» 

ἕνεκα προαιρεῖται, ἔςι δὲ τὸ μὲν τίνος, Ὁ ἕνεκα προαιρεῖται γμένο τῦτο πῶς ἔςαι. βελευόμεθα δὲ πάντως τῦτο, ἕως ἂν 
ἄλλα, τὸ δὲ τί, ὃ προαιρεῖται ἕνεκα ἄλλυ. βύλεται δέ γε εἰς ἡμᾶς ἀναγάγωμεν τῆς γενέσεως τὴν ἀρχήν. εἰ δὴ προαν» 

μάλιστα τὸ τέλος, καὶ δοξάζειν δεῖν καὶ ὑγιαίνειν καὶ εὖ ρεῖται μὲν μηθεὶς μὴ παρασκευασάμενος μηδὲ βελευσάμε- 
πράττειν. ὥςε φανερὸν διὼ τότων ὅτι ἄλλο καὶ δόξης καὶ τό νος ἢ χεῖρον ἢ βέλτιον, βέλεται δ᾽ ὅσα ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστὶ τῶν 

βυλήσεως. βούλεσθαι μὲν καὶ δόξα μάλιστα τοῦ τέλους, δυνατῶν καὶ εἶναι καὶ μὴ τῶν πρὸς τὸ τέλος, δῆλον ὅτι ἡ 
προαίρεσις δ᾽ ἕν ἔςιν. ὅτι μὲν ἦν ὑκ ἔςιν ὅτε βύλησις οὔτε προαίρεσις μέν ἐςιν ὄρεξις τῶν ἐφ᾽ αὐτῷ βελεντοτή. ἅπαν 
δόξα ὅθ᾽ ὑπόληψις ἁπλῶς ἡ προαίρεσις, δῆλον" τί δὲ δια- τες γὼρ βελόμεθα ἃ καὶ προαιρόμεθα., ἃ μώτοι γε ἃ βν 
φέρει τότων, καὶ πῶς ἔχει πρὸς τὸ ἑκύσιον; ἅμα δὲ δῆλον λόμεθα, πάντα προαιρύμεθα. λέγω δὲ βυλευτικήν, ἧς ἀρχὴ 
ἕςαι καὶ τί ἐστι προαίρεσις. ἔςι δὴ τῶν δυνατῶν καὶ εἶναι 20 καὶ αἰτία βέλευσίς ἐςτ, καὶ ὀρέγεται διὰ τὸ βελεύσασθαι 
καὶ μὴ τὰ μὲν τοιαῦτα ὥςε ἐνδέχεσθαι βελεύσασθαι περὶ διὸ ὅτε ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις ἐςὶν ἡ προαίρεσις, ὅτε ἐν πάσῃ 
αὐτῶν, περὶ ἐνίων δ᾽ οὐκ ἐνδέχεται. τὰ μὲν γὰρ δυνατὰ ἡλικίᾳ, ὅτε παντὸς ἔχοντος ἀνθρώπν. δὲ γὼρ τὸ βουλεν 
μέ ἐς! καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, ἀλλ᾽ ὑκ ἐφ᾽ ἡμῖν αὐτῶν ἡ σασθαι, οὔθ᾽ ὑπόληψις τοῦ διὰ τί, ἀλλὰ δοξάσαι μὲν ἐ 
γένεσίς ἐστιν, ἀλλὰ τὰ μὲν διὰ φύσιν τὰ δὲ δι ἄλλας ποιητέον ἢ μεὲὴ ποιητέον ὑθὲν κωλύει πολλοῖς ὑπάρχαν, τὲ 
αἰτίας γίνεται" περὶ ὧν ἀδεὶς ὧν ἀδ᾽ ἐγχειρήσειε βελεύεσθαι 25 δὲ διὰ λογισμῖ ὑκέτι. ἔς, γὰρ βουλευτικὸν τῆς ψυχῆς τὸ 
μὴ ἀγνοῶν. περὶ ὧν δ᾽ ἐνδέχεται μὴ μόνον τὸ εἶναι καὶ θεωρητικὸν αἰτίας τινός. ἡ γὰρ ὦ ἔνεκα μία, τῶν αἰτίων ἱξό" 
μή, ἀλλὰ καὶ τὸ βυλεύσασθαι τοῖς ἀνθρώποις" ταῦτα δ᾽ τὸ μὲν γὰρ διὰ τί αἰτία" οὗ δ᾽ ἔνεκα ἐστὶν ἢ γίγνεταί τι, 
ἐστὶν ὅσα ἐφ᾽ ἡμῖν ἐςὶ πρᾶξαι ἢ μὴ πρᾶξαι. διὸ οὐ βου- τοῦτ᾽ αἴτιόν φαμεν εἶναι, οἷον τοῦ βαδίζειν ἡ κομιδὴ τῶν 
λευόμεθα περὶ τῶν ἐν νδοῖς, ὑδὲ πῶς ἂν ὁ κύκλος τετρα- χρημάτων, εἰ τότου ἕνεκα βαδίγχει. διὸ οἷς μοηϑὲς κέτω 
γωνισθείη" τὰ μὲν γὰρ ὑκ ἐφ᾽ ἡμῖν, τὸ δ᾽ ὅλως ὁ πρακτόν. 30 σκοπός, οὐ βουλευτριοί, ὥστ᾽ ἐπεὶ τὸ μὲν ἐφ᾽ αὐτῷ ὃν ἢ 
ἀλλ᾽ ὑδὲ περὶ τῶν ἐν ἡμῖν πρακτῶν περὶ ἁπάντων. ἦ καὶ πράττειν ἢ μὴ πράττειν, ἐάν τις πράττῃ ἢ ἀπρακτὴ δ᾽ 
δῆλον ὅτι ὑδὲ δόξα ἁπλῶς ἡ προαίρεσίς ἐςιν. τὰ δὲ προαι- αὐτὸν καὶ μὴ δι᾽ ἄγνοιαν, ἑκὼν πράττει ἃ ἀπρακτεῖ, πολλὸ 
ρετὼ καὶ πρακτὰ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν ὄντων ἐςν. διὸ καὶ ἀπορή- δὲ τῶν τοιότων πράττομεν ἡ βελευσάμενοι ὑδὲ προνοήσαντε, 
σειεν ὧν τις, τί δή ποθ᾽ οἱ μὲν ἰατροὶ βουλεύονται περὶ ὧν ἀνάγκη τὸ μὲν προαιρετὸν ἅπαν ἑκέσιον εἶναι, τὸ δ᾽ ἐκύσιν 
ἔχυσι τὴν ἐπιστήμην, οἱ δὲ γραμματικοὶ οὔ; αἴτιον δ᾽ ὅτι 35 μὴ προαιρετόν, καὶ τὰ μὲν κατὰ προαίρεσιν πάντα ἐκχύσιά 

διχῇ γινομένης τὴς ἁμαρτίας (ἢ γὰρ λογιζόμενοι ἁμαρτά- εἶναι, τὰ δ᾽ ἑκούσια μὴ πάντα κατὰ προαίρεσιν. ἅμα δ᾽ 
νομαν, ἢ κατὰ τὴν αἴσθησιν αὐτὸ δρῶντες) ἐν μὲν τῇ ἰατρικῇ ἐκ τότων φανερὸν καὶ ὅτι καλῶς διορίζονται οἱ τῶν παθ» 

΄ ἀμφοτέρως ἐνδέχεται ὡμαρτεῖν, ἐν δὲ τῇ γραμματικῇ κατὰ μάτων τὰ μὲν ἑκόσια τὰ δ᾽ ἀκύσια τὰ δ᾽ ἐκ προνοίας νο- 

4. τι οπα Ῥό, 1 ἃ. ἢ 70, ἢ 5. δόξαν ἢ 275, ᾿ 6. τι οτὰ ῬΡ, ἢ ὃἣ ἡὶ πράττειν οτι Ῥ’, ἢ 9. ἕκκα 27". ἡ 43. γε οἵα ΑΝ 
45. καὶ ροβὶ ἄλλο οἷὰ 175, ΠΠ 17. ἦν οπι Ῥό. Π 22. αὐτῆς 175. ΠΠ δυτατὸν, αἱ νἱάείαν, Ρό, ἢ 25. βυλεύσασθαι ΜΠ, ἹὉ 21. ἐλλὴ 

συμβυλεύσασβαι Ῥὲ, ἢ 28. ἢ] καὶ Δ᾽. ν 30. τὰ δ᾽ ὅλως σὺ πρακτά 2375, ἃ 34. ἀλλ᾽ εἰ ἐν οπὰ Ῥό. Η ἢ οι 272, 32. ἐγν οἷ 
ἍΜ45. ἢ προαιρετικὰ Ῥῥ, 

ὥ. ἐςι πρφαίρεσις οῃχ Ῥ᾿. || 5. γὰρ] ὅν ν τ), ἢ 8. πρὸς ἑτέρν Ῥ᾽͵ πρὸς ἕτερον {5, 1 42. δὲ τῦτο πάντες ἕως ὧν ἃ εἰς Ῥ'. ἢ 16. 
καὶ δηῖθ εἶναι οπι 475, 1 418, βυλευόμεθα Ζ275)}Ρ5, Π ἀ -- 19. πρραιρύμεϑα ογτὰ 5. ἢ 20. βυλεύεσθαι 235. Ε 26. 4] εἰ 41". 1 μα 
4. ἕνεκα. οχῃ 5. 
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μοθετῶσιν" εἰ γὰρ καὶ μὴ διακριβοῦσιν, ἀλλ᾽ ἄπτονταί γέ ρότερον χεῖρον. ὥστε καὶ ἐκ τούτων δῆλον ὅτι περὶ ἡδυνὰς 
πῃ τῆς ἀληθείας. ἀλλὰ περὶ μὲν τότων ἐρῦμεν ἐν τῇ περὶ καὶ λύπας ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ κακία. περὶ μὲν γὰρ τὰ προα:»- 

τῶν δικαίων ἐπισκέψει" ἡ δὲ προαίρεσις ὅτι ὅτε ὡπλῶς βῴ- ρετὰ τνγχάνυσιν ἴσαι, ἡ δὲ προαίρεσις περὶ τὸ ἀγαθὸν καὶ 
λησις ὅτε δύζα ἐςί, δῆλον, ἀλλὰ δόξα τε καὶ ὄρεξις, ὅταν κακὸν καὶ τὰ φαινόμενα, τοιαῦτα δὲ φύσει ἡδονὴ καὶ 

ἐκ τῷ βυλεύσασθαι συμπερανθῶσιν. ἐπεὶ δὲ βελεύεται ἀεὶ ς λύπη. ἀνάγκη τούυν, ἐπειδὴ. ἀρετὴ μὲν ἡ ἠθικὴ αὐτή τῇ 
ὁ βυλευόμενος ὄνεκώ τινος, καὶ ἐςὶ σκοπός τις ἀεὶ τῷ βε- μεσότης τις ἐστὶ καὶ περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας πᾶσα, ἡ δὲ 
λενομένῳ πρὸς ὃν σκοπεῖ τὸ συμφέρον, περὶ μὲν τῷ τέλες κακία ἐν ὑπερβολῇ καὶ ἐλλείψει καὶ περὶ ταὐτὰ τῇ ἀρετῇ, 
ὑθὲὶςς βυλεύεται, ἀλλὰ τῦτ᾽ ἐςὶν ἀρχὴ καὶ ὑπόθεσις, ὥσπερ τὴν ἐρετὴν εἶναι τὴν ἠθικὴν ἔξιν προαιρετητὴν μεσότητος τῆς 
ἐν ταῖς θιωρητριαῖς ἐπιστήμαις ὑποθέσεις. εἴρηται δὲ περὶ πρὸς ἡμᾶς ἐν ἡδίσι καὶ λυπηροῖς, ὅσα ποιός τις λέ- 
αὐτῶν ἐν μὲν τοῖς ἐν ἀρχῇ βραχέως, ἐν δὲ τοῖς ἀναλυτι- 40 γεται τὸ ἦθος, ἢ χαίρων ἢ λυπόμενος" ὁ γὰρ φιλόγλυκος 

κοῖς δὶ᾽ ἀκριβείας. περὶ δὰ τῶν πρὸς τὸ τέλος ᾿ἀδεβέντων ἡ ἢ φιλόπικρος ἀ λέγεται ποιός τις τὸ ἦθος. 
«κέψις καὶ μετὰ τέχνης καὶ ἄνευ τέχνης πᾶσίν ἐςιν, οἷον Ἰντων δὲ διωρισμένων λέγωμεν πότερον ἡ ἀρετὴ ὠνα-11 
εἰ πολεμιῶσιν ἢ μὴ πολεμῶσι τῦτο βελευομένοις. ἐκ προτέν μαάρτητον ποιεῖ τὴν προαίρεσιν καὶ τὸ τέλος ὀρθόν, οὕτως 
ἃ μᾶλλον ἔςαι τὸ δι᾿ ὅ, τῦτ᾽ ἐςὶ τὸ Ὦ ἕνεκα, οἷον πλῦτος ὥςε ἧ ἕνεκα δεῖ προαιρεῖσθαι, ἃ ὥσπερ δοκεῖ τισί, τὸν λό- 

ἢ ἡδινὴ ἦ ἥ τι ἄλλο τοῦτον ὃ τυγχάνει ἧ ἦκα. βελεύεται 45 γον. ἔς! δὲ τοῦτο ἐγκράτεια" αὕτη γὰρ οὐ διαφθείρει τὸν 

γὰρ ὁ βουλευόμενος, ἣ ἀπὸ τῇ τέλους ὄαμωπται, ὅτι ἐκεῖ λόγον. ἔςι δ᾽ ἀρετὴ καὶ ἐγκράτεια ἕτερον. λεκτέον δ᾽ ὕς ε- 
συντείνει ὅπως εἰς αὐτὸν ἀγάγῃ, ἢ αὐτὸς- ϑύναται πρὸς τὸ ρον περὶ αὐτῶν, ἐπεὶ ὅσοις γε δοκεῖ τὸν λόγον ὀρθὸν παρέ- 
τέλος. τὸ δὲ τέλος ἐςὶ φύσει μὲν ἀεὶ ὠγαθόν, καὶ περὶ Ὦ χεῖν ἡ ἀρετή, τῦτο αἴτιον. ἡ μὲν ἐγκράτεια τοιοῦτον, τῶν 
κατὰ μέρος βελεύονται, οἷον ἰατρὸς βελεύσαιτο ἂν εἰ δῴη ἐπαινετῶν δ᾽ ἡ ἐγκράτεια, λέγομεν δὲ προαπορήσαντες, ἔς! 
φάρμακον, καὶ ςρατηγὸς πὸ ςρατοπεδεύσηται. οἷς ἀγαθὸν Ὦ γὰρ τὸν μὲν σκοπὸν ὀρθὸν εἶναι, ἐν δὲ τοῖς πρὸς τὸν σκοπὸν 
τὸ τέλος τὸ ὡπλῶς ἄριςὁν ἐστιν. παρὰ φύσιν δὲ καὶ δια- διαμαρτάνειν" ἔστι. δὲ τὸν μὲν σκοπὸν ἡμαρτῆσθαι, τὼ δὲ 
ςροφὴν ὁ τὸ ἀγαθόν, ἀλλὼ τὸ φαινόμενον ἀγαθόν. αἴτιον πρὸς ἐκεῖνον περαίνοντα ὀρθῶς ἔχειν, καὶ μηδέτερον. πότερον 
δ' ὅτι τῶν ὄντων τὼ μὲν οὐκ ἔστιν ἐπ᾿ ἄλλῳ χρήσασθαι ἢ δ᾽ ἡ ἀρετὴ ποιεῖ τὸν σκοπὸν ἢ τὰ πρὸς τὸν σκοπόν; τιθέμεθα, 
«ρὸς ἃ πέφυκεν, οἷον ἔψει" ἀ γὰρ οἷ οἷόν τ᾽ ἰδεῖν Ὁ μή ἐστιν δ ὗ ὅτι τὸν σκοπόν, διότι τύτε ὑκ ἔς: συλλογισμὸς ἀδὲ λό- 
ἔψις, οὐδ᾽ ἀκῶῦσαι Ὦ μή ἐστιν ἀκοή" ἀλλ᾽ ἀπὸ ἐπιστήμης 25 γος. ἀλλὰ δὴ ὥσπερ ἀρχὴ τῦτο ὑποκείσθω. ὅτε γὰρ ἰατρὸς 
τιῆσαι καὶ Ὦ μή ἐςιν ἡ ἐπιςήμη. ὁ γὰρ ὁμοίως τῆς ὑγιείας σκοπεῖ εἰ δεῖ ὑγιαίνειν ἢ μή, ἀλλ᾽ εἰ περιπατεῖν ἢ μή, ὅτε 
ἡ αὐτὴ ἐπιςήμη καὶ νόσυ, ἀλλὼ τῆς μὲν κατὰ φύσιν τῆς ὁ γυμναστικὸς εἰ δεῖ εὖ ἔχειν ἢ μή, ἀλλ᾽ εἰ παλαῖσαι ἣ 
ἂ παρὰ φύσιν. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ βούλησις φύσει μὲν τοῦ μή. ὁμοίως δ᾽ ἀδ᾽ ἄλλη ἐδιμία περὶ τὸ τέλος ὥσπερ γὰρ 
ἀγαῖν ἐςί, παρὰ φύσιν δὲ καὶ τῷ κακὰ, καὶ βέλεται φύ- ταῖς ἱκωὶς αἱ ὑποθέσεις ἀρχαί, ὅτω καὶ ταῖς ποιητι» 
(κι μὲν τὸ ἀγαθόν, παρὰ φύσιν δὲ καὶ διαςροφὴν καὶ τὸ 30 καῖς τὸ τέλος ἀρχὴ καὶ ὑπόθεσις. ἐπειδὴ δεῖ τόδε ὑγιαίνειν, 
χακόν, ἀλλὰ μὴν ἑκάςν γε φθορὼ καὶ διαςροφὸὴ ὑκ εἰς τὸ ἀνώγκη τοδὶ ὑπάρξαι, εἰ ἔςαι ἐκεῖνο, ὥσπερ ἐκεῖ, εἰ ἔστι 
τυχὸν ἀλλ᾽ εἰς τὰ ἐναντία καὶ τὰ μεταξύ. οὐ γὰρ ἔστιν τὸ τρίγωνον δύο ὀρθαί, ἀνώγκη τοδὶ εἶναι. τῆς μὲν ἦν νοή- 
ἐχβῆναι ἐκ τούτων, ἐπεὶ καὶ ἡ ὠπάτη οὐκ εἰς τὼ τυχόντα σεως ἀρχὴ τὸ τέλος, τῆς δὲ πράξεως ἡ τῆς νοήσεως τελευτή. 

ἡύτται, ἀλλ᾽ εἰς τὰ ἐναντία ὅσοις ἐστὶν ἐναντία, καὶ εἰς εἰ ἕν πάσης ὀρθότητος ἢ ὁ λόγος ἢ ἡ ἀρετὴ αἰτία, εἰ μὴ ὁ 
ταῦτα τῶν ἐναντίων ἃ κατὰ τὴν ἐπιστήμην ἐναντία, ἐστίν. 35 λόγος, διὰ τὴν ἀρετὴν ὧν ὀρθὸν εἴη τὸ τέλος, ἀλλ᾽ οὐ τὰ 
ἀνάγκη ἄρα καὶ τὴν ἀπάτην καὶ τὴν προαίρεσιν ἀπὸ τοῦ πρὸς τὸ τέλος, τέλος δ᾽ ἐστὶ τὸ οὗ ἕνεκα. ἔστι γὰρ πᾶσα 
μέσυ ἐπὶ τὰ ἐναντία γίνεσθαι. ἐναντία δὲ τῷ μέσῳ καὶ τὸ προαίρεσις τινὸς καὶ ἕνεκά τινος, ἧ μὲν ὅν ἕνεκα τὸ μέσον 
πλέον καὶ τὸ ἔλαττον. αἴτιον δὲ τὸ ἡδὺ καὶ τὸ λυπηρόν’ ἐς», ἃ αἰτία ἡ ἀρετὴ τὸ προαιρεῖσθαι ἕ ἕνεκα. ἔς: μέντοι 
ἴτω γὰρ ἔχει ὥςε τῇ ψυχῇ φαίνεσθαι τὸ μὲν ἡδὺ ἀγαθὸν ἡ προαίρεσις ὁ τότυ, ἀλλὰ τῶν τότε ἔεκα. τὸ ὸ μὲν ὅν τυγ- 
καὶ τὸ ἥδιον ἄμεινον, καὶ τὸ λυπηρὸν κακὸν καὶ τὸ λυπη- 40 χάνειν τύτων ἄλλης δυνάμεως, ὅσα ἕνεκα τῇ τέλους δεῖ 

δ. συμπερασϑῶσιν Ῥδ, ἢ 13. ἢ μὴ πολεμῶσι οτὰ Ῥ’, ἢ 11, ἢ ζ “||. 16. 3] εἰ Ὀλ, ἢ 49. διά 315. Ὁ 20. τὸ 275.}} 94. τ' 
ἀἢ μὲ ῬΆ, ἢ 32. τὼ ροβὲ καὶ οὶ 75, [[ 37. καὶ οὐὰ Α7). Ε 39. ὕτω -- 40. λυπηρὸν ὁπ ῬΆ, 

ὅ. ἐπειδὴ ἡ ἀρετὴ 75. Ὁ 6. τις οτὰ 475. ἢ Ἴ. καὶ αηϊα περὶ οπὶ Ῥό. ᾿ 172. λέγομεν ῬΆ. ἡ 234. λογισμὸς Ῥδ, ἢ 26. ἀλλ᾽ -- μή 
ὰ Ῥὰ κὶ 27. ὁ οἵὰ Δ5, ἢ 28. 7} καὶ 245. ἢ} 834. ὁ οἱ ἡ οὔχ 4245. ἢ 35. ὀρθὲν ἂν Δ. 
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πράττειν τῷ δὲ τὸ τέλος ὀρθὸν εἶναι τῆς προαιρέσεως, ἦ ἡ πλὴν ὃ τερὶ ταὐτὰ ἀλλ᾽ ἐξ ἐναντίας" τῷ μὲν γὰρ θαρρεῖν 

ἀρετὴ αἰτία. καὶ διὰ τοῦτο ἐκ τῆς προαιρέσεως κρίνομεν ἐλλείπουσι, τῷ δὲ φοβεῖσθαι ὑπερβάλλουσι), δῆλον ὡς ἡ 

ποῖός τις" τῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ τίνος ἕνεκα πράττει, ἀλλ᾽ οὐ τί μέση διάθεσις θρασύτητος καὶ δειλίας ἐστὶν ἀνδρεία." αὕτη 
πράττει. ᾿ὁμοίως δὲ καὶ ἡ κακία τῶν ἐναντίων ἕνεκα ποιεῖ γὰρ βελτίστη. δοκεῖ δ᾽ ὁ ἀνδρεῖος ἄφοβος εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ 

τὴν προαίρεσιν. εἰ δή τις, ἐφ᾽ αὐτῷ ὃν πράττειν μὲν τὰ 5 πολύ, ὁ δὲ δειλὸς φοβητοώς, καὶ ὁ μὲν καὶ πολλὰ καὶ 

καλὰ ἀπρακτεῖν δὲ τὰ αἰσχρά, τὐναντίον ποιεῖ, δῆλον ὅτι ὀλίγα καὶ μεγάλα καὶ μικρὰ φοβεῖσθαι, καὶ σφόδρα καὶ 
ὦ σπυδαϊές ἐςιν τος ὁ ἄνθρωπος. ὥς᾽ ἀνάγκη τήν τε κα- ταχύ, ὁ δὲ τὸ ἐναντίον ἢ οὐ φοβεῖσθαι ἢ ἠρέμα καὶ μόλις 
κίαν ἑκύσιον εἶναι καὶ τὴν ἀρετήν" ὁδεμία γὰρ ἀνάγκη τὰ καὶ ὀλιγάκις καὶ μεγάλα. καὶ ὁ μὲν ὑπομέει τὰ φοβερὰ 

μοχθηρὼ πράττειν. διὼ ταῦτα καὶ ψεκτὸν ἡ κακία καὶ ἡ σφόδρα, ὁ δὲ ἐδὲ τὰ ἠρέμα. ποῖα οὖν ὑπομένει ὁ ἀνδρεῖος 
ἀρετὴ ἐπαινετόν" τὰ γὰρ ἀκέσια αἰσχρὰ καὶ κακὰ ὁ ψε- 10 πρῶτον; πότερον τὼ αὐτῷ φοβερὰ ἢ τὰ ἑτέρῳ; εἰ μὲν δὴ 
κτά, ὑδὲ τὰ ἀγαθὰ ἐπαινετά, ἀλλὰ τὰ ἑκύσια. ἔτι πάν- τὰ ἑτέρῳ φοβερά, ὑθὲν σεμνὸν φαΐ ἄν τις εἶναι" εἰ δὰ τὰ 
τας ἐπαινοῦμεν καὶ ψέγομεν εἰς τὴν προαίρεσιν βλέποντες αὐτῷ, εἶ ἂν αὐτῷ μεγάλα καὶ φοβερὰ φόβου ποιητριὼ 

μᾶλλον ἡ εἰς τὰ ἔργα" καίτοι αἱρετώτερον ἡ ἐνέργεια τῆς ἑκάφῳ ᾧ φοβερώ, οἷον εἰ μὲν σφόδρα φοβερώ, εἴη ὧν ἰσχου- 
ἀρετῆς. ἔτι πράττουσι μὲν φαῦλα καὶ ἀναγκαζόμενοι, ρὸς ὁ φόβος, εἰ δ᾽ ἠρέμα, ἀσθενής. ὥςε συμβαίνει τὸν ἀν- 

προαιρεῖται δ᾽ οὐδείς, ἔτι διὰ τὸ μὴ ῥᾷδιον εἶναι ἰδεῖν τὴν ι5 δρεῖον μεγάλους φόβους καὶ πολλοὺς ποιεῖσθαι" ἐδόκει δὲ 
προαίρεσιν ὁποία τις, διὰ ταῦτα ἐκ τῶν ἔργων ἀναγκαζό- τοὐναντίον ἡ ἀνδμμία ἄφοβον παρασκευάζειν, τοῦτο δ᾽ εἶναι 

μεθα κρίνειν ποῖός τις. αἱρετώτερον μὲν ἣν ἡ ἐνέργεια, ἐπα!- ἐν τῷ ἢ μηθὲν ἢ ὀλίγα φοβεῖσθαι, καὶ ἠρέμα καὶ μόλις. 

νετώτερον δ᾽ ἡ προαίρεσις. ἔκ τε τῶν κειμένων ἕν συμβαίνει ἀλλ᾽ ἴσως τὸ φοβερὸν λέγεται, ὥσπερ καὶ τὸ ἡδὺ καὶ τὠγα» 
ταῦτα, καὶ ἔτι ὁμολογεῖται τοῖς φαινομένοις. θόν, διχῶς. τὰ μὲν γὰρ ἁπλῶς, τὼ δὲ τοὶ μὲν καὶ ἡδέα 

᾿ Ὁ καὶ ἀγαθά ἐςιν, ὡπλῶς δ᾽ ὕ, ἀλλὰ τὐναντίον φαῦλα καὶ 

1. 
οὐχ ἡδέα, ὅσα τοῖς πονηροῖς ὠφέλιμα, καὶ ὅσα ἡδέα τοῖς 

παιδίοις Ὦ παιδία. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ φοβερὰ τὼ μὲν 

Ὅτι μὲν οὖν μεσότητες εἰσί τε ἐν ταῖς ἀρεταῖς, καὶ ἁπλῶς ἐστί, τὼ δὲ τινί, ἃ μὲν δὴ δειλὸς φοβεῖται ἧ δει;- 

αὗται προαιρετικαί, καὶ αἱ ἐναντίαι κακίαι, καὶ τίνες εἰσὶν λός, τὰ μὲν οὐδενί ἐστι φοβερά, τὰ δ᾽ ἠρέμα" τὰ δὲ τοῖς 

αὗται, καθόλε εἴρηται" καθ' ἑκάςην δὲ λαμβάνοντες λέγω- 2ς πλείςοις φοβερά, καὶ ὅσα τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ταῦθ᾽ ὡπλῶς 

μεν ἐφεξῆς, καὶ πρῶτον εἴπωμεν περὶ ἀνδρείας. σχεδὸν δὴ 

δυκεῖ πᾶσιν ὅ τ᾽ ἀνδρεῖος εἶναι περὶ φόβους, καὶ ἡ ἀνδρεία 

μία τῶν ἀρετῶν. διείλομεν δ᾽ ἐν τῇ διαγραφῇ πότερον θρα- 

σος καὶ φόβος ἐναντία" καὶ γάρ ἐςί πως ἀντικείμενα ἀλ- 

φοβερὰ λέγομεν. ὁ δ᾽ ἀνδρεῖος πρὸς ταῦτα ἔχει ἀφόβως, 
καὶ ὑπομένει τὰ τοιαῦτα φοβερά, ἃ ἔστι μὲν ὡς φοβερὰ 
αὐτῷ, ἔς. δ᾽ ὡς ὕ, ἧ μὲν ἄνθρωπος, φοβερά, ᾧ δ᾽ ἀνδρεῖος, 
οὐ φοβερὰ ἀλλ᾽ ἢ ἠρέμα ἣ οὐδαμῶς. ἔστι μώτοι φοβερὰ 

λήλοις, δῆλον ἦν ὅτι καὶ οἱ κατὼ τὰς ἕξεις ταύτας λεγό- 3. ταῦτα" τοῖς γὰρ πλείστοις φοβερά. διὸ καὶ ἐπαινεῖται ἡ 

μενοι ὁμοίως ἀντικείσονται σφίσιν αὐτοῖς, οἷον ὁ δειλός 

(οὗτος γὰρ λέγεται κατὼ τὸ φοβεῖσθαι μᾶλλον ἣ δεῖ καὶ 

θαρρεῖν ἧττον ἢ δεῖ) καὶ ὁ θρασύς" καὶ γὰρ ὗτος κατὰ τὸ 

τοιοῦτος εἶναι οἷος φοβεῖσθαι μὲν ἧττον ἢ δεῖ, θαρρεῖν δὲ 

ἕξις" ὥσπερ γὰρ ὁ ἰσχυρὸς καὶ ὑγιεινὸς ἔχει. καὶ γὰρ 
τοι ὁ τῷ ὑπὸ μηθενὸς ὁ μὲν πόνε τρίβεσθαι, ὁ δ᾽ ὑπὸ μη- 
δεμιῶς ὑπερβολῆς, τοίστοί εἰσιν, ἀλλὰ τῷ ὑπὸ τότων ἀπα- 
θεῖς εἶναι, αὶ ὡπλῶς ἢ ἠρέμα, ὑφ᾽ ὧν οἱ πολλοὶ καὶ οἱ πλεῖ. 

μᾶλλον ἢ δεῖ διὸ καὶ παρωνυμιάζεται" ὁ γὰρ θρασὺς 35 στοι. οἱ μὲν οὖν νοσώδεις καὶ ἀσθενεῖς καὶ δειλοὶ καὶ ὑπὸ 

παρὰ τὸ θράσος λέγεται παρωνύμως. ὥστ᾽ ἐπεὶ ἡ ἀνδρεία 

ἐστὶν ἡ βελτίστη ἔξις περὶ φόβους καὶ θάρρη, δεῖ δὲ μήθ᾽ 

ὕτως ὡς οἱ θρασεῖς (τὰ μὲν γὰρ ἐλλείπυσι, τὰ δ᾽ ὑπερβάλ- 

λυσὺ μήθ᾽ οὕτως ὡς οἱ δειλοί (καὶ γὼρ οὗτοι ταὐτὸ ποιζσι, 

τῶν κοινῶν παθημάτων πώσχουσί τι, πλὴν θᾶττόν τε καὶ 

μῶλλον ἢ οἱ πολλοί" καὶ ὅτι ὑφ᾽ ὧν οἱ πολλοὶ πάσχασι, 
ὑπὸ τούτων ὠπαθεῖς ἃ ὅλως ἢ ἠρέμα. ἀπορεῖται δ᾽ εἰ τῷ 
ἀνδρείῳ ὑθέν ἐςι φοβερόν, ὁδ᾽ ὧν φοβηθείη. ἢ ὑϑὲν κωλύει 

ὦ. αἰτία οτὰ Ῥ᾽. ἢ 10. ἐκύσια 3275. 1 ψέγεται ῬὈὈλ, ἢ 11. ἐπαινεῖται ᾽, ἢ 14. ὅτι ΠΡ, ῃ 15. μὴ οτὰ ΜΡ. ἢ 17. ὑπεῖός 

Μ). ἃ 23. ταῖς οαν Ῥ᾽. 1} 94. αἱ οἵα 96. [Π25. λέγομεν Ῥέ, ἢ 27. εἶναι οπὶ 775, ἢ 28. πότερον καὶ θράσος καὶ ό. [ 31. ἀντίκεν- 

τα Δ18. ἢ 33. ὁ τοῦτος ᾽. {{34.. τοιοῦτον εἶναι οἷον 75. 1} 836. ἱπὰ 1 ἐπὶ τῇ 175. },} 37. μηδ᾽ 1". 11 39. ταυτὰ Δ". 
4, πλὴν ὡς ὁ 96, ἢ 5. καὶ ροδὶ μὲν οπὶ 15. ἢ 10. πρῶτον οπὶ 0. 1| πότερον δὲ τὰ Ῥῆ. Π 12. καὶ] καὶ πολλὰ ό, 1 43, ὦ 

ἂν οπι 96. ἢ 16. φόβον 5. 1] 20. καὶ βῃΐς ἀγαθά οπὶ 275. 26. φοβερὰ οπι 175. 27. ἃ -- 28. φιβερά οπι 175. ἢ 28. δ΄ ρωὶ 

ἢ οι 47). 81. γὰρ δῖα ὁ οαιὶ 47). Ι 86. καινῶν 2475. 
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τὸν εἰρημένον τρόπον; ἡ γὼρ ἀνδρεία ἀκολούθησις τῷ λόγῳ Ὧῶν. διὸ καὶ σφόδρα τινὲς ὄντες μαλακοὶ περὶ ἔνια ἀνδρεῖοί 
ἐςΐν, ὁ δὲ λόγος τὸ καλὸν αἱρεῖσθαι κελεύει. διὸ καὶ ὁ μὴ εἰσι, καὶ ἔνιοι σκληροὶ καὶ καρτερικοὶ καὶ δειλοί, καὶ δ 
διὰ τῦτον ὑπομένων αὐτά, ἧτος ἤτοι ἐξέςηκεν ἢ θρασύς" ὁ δυκεῖ σχεδὸν ἴδιον τῆς ἀνδρείας εἶναι τὸ περὶ τὸν θάνατον 

δὲ διὰ τὸ καλὸν ἄφοβος καὶ ἀνδρεῖος μόνος. ὁ μὲν ἦν δὲι- καὶ τὴν τότα λύπην ἔχειν πῶς" εἰ γάρ τις εἴη τοίζτος οἷος 
λὸς καὶ ἃ μὴ δεῖ φοβεῖται, ὁ δὲ θρασὺς καὶ ἃ μὴ δεῖ 5 πρὸς ὦ ἐας καὶ ψύχη καὶ τὰς τοιαύτας λύπας ὑπομενε- 

βαρρεῖ" ὁ δ᾽ ἀνδρεῖος ἄμφω ἃ δεῖ, καὶ ταύτῃ μέσος ἐςῷ. τοιός, ὡς ὁ λόγος, ἀκινδύνους οὗσας, πρὸς δὲ τὸν θάνατον 
ἃ γὰρ ἂν ὁ λόγος κελεύῃ, ταῦτα καὶ θαρρεῖ καὶ φοβεῖται. καὶ μαλακὸς καὶ περίφοβος, μὴ δι᾽ ἄλλο τι πάθος ἀλλὰ 
ὁ δὲ λόγος τὰ μεγάλα λυπηρὰ καὶ φθαρτικὰ οὐ κελεύει δὲ αὐτὴν τὴν φθοράν, ἄλλος δὲ πρὸς μὲν ἐκείνας μαλακός, 
ὑπομένειν, ἂν μὴ καλὼ ἢ. ὁ μὲν ἕν θρασύς, καὶ εἰ μὴ κε- πρὸς δὲ τὸν θάνατον ὠπαθής, ἐκεῖνος μὲν ἂν εἶναι δόξειε 

λεύει, ταῦτα θαρρεῖ, ὁ δὲ δειλὸς οὐδ᾽ ἂν κελεύῃ" ὁ δ᾽ ἀν- το δειλός, ἧτος δ᾽ ἀνδρεῖος. καὶ γὰρ κίνδυνος ἐπὶ τοῖς τοιότοις 
δρεῖος μόνος, ἐὼν κελεύῃ. ἔς δ᾽ εἴδη ἀνδρείας πώτε λεγό- λέγεται μόνοις τῶν φοβερῶν, ὅταν πλησίον ἢ τὸ τῆς τοιαύ- 
μενα καθ᾽ ὁμοιότητα" τὼ αὐτὰ γὰρ ὑπομένεσιν, ἀλλ᾽ ὁ διὰ της φθορᾶς ποιητικόν. φαίνεται δὲ κίνδυνος, ὅταν πλησίον 
τὰ αὐτά. μία μὲν πολιτική" αὕτη δ᾽ ἐςὶν ἡ δι᾿ αἰδῶ ἦσα. φαίνεται. τὰ μὲν οὖν φοβερά, περὶ ὅσα φαμὲν εἶναι τὸν 
δευτέρα ἡ ςρατιωτική" αὕτη δὲ δὶ ἐμπειρίαν καὶ τὸ εἰδέναι, ἀνδρεῖον, εἴρηται δὴ ὅτι τὰ φαινόμενα ποιητικὰ λύπης τὴς 

ὑχ ὥσπερ Σωκράτης ἔφη, τὼ δεινά, ὠλλ᾽ ὅτι τὼς βοηθείας .5 φθαρτικῆς" ταῦτα μέντοι πλησίον τε φαινόμενα καὶ μὴ 
τῶν δεινῶν. τρίτη δ᾽ ἡ δι᾿ ἀπειρίαν καὶ ἄγνοιαν, δι᾽ ἣν τὰ πόρρω, καὶ τοσαῦτα τῷ μεγέθει ὄντα ἢ φαινόμενα ὥστ᾽ 
παιδία καὶ οἱ μαινόμενοι οἱ μὲν ὑπομένουσι τὰ φερόμενα, εἶναι σύμμετρα πρὸς ἄνθρωπον. ἔνια γὰρ ἀνάγκη παντὶ 
εἶἱ δὲ λαμβάνεσι τὸς ὄφεις. ἄλλη δ᾽ ἡ κατ᾽ ἐλπίδα, καθ φαίνεσθαι ἀνθρώπῳ φοβερὰ καὶ διαταράττειν" οὐθὲν γὰρ 
ἣν οἵ τε κατευτυχηκότες πολλάκις ὑπομῴνσι τὸς κινδύνυς κωλύει, ὥσπερ θερμὰ καὶ ψυχρὰ καὶ τῶν ἄλλων δυνά- 
καὶ οἱ μεθύοντες" εὐέλπιδας γὰρ ποιεῖ ὁ οἶνος. ἄλλη δὲ τῶ μεων ἐνίας ὑπὲρ ἡμῶς εἶναι καὶ τὰς τῷ ἀνθρωπίνε σώμα- 
διὰ πάθος ἀλέγιςον, οἷον δι᾿ ἔρωτα καὶ θυμόν. ἄν τε γὰρ τος ἕξεις, ὅτω καὶ τῶν περὶ τὴν ψυχὴν παθημάτων οἱ μὲν 
ἐᾷ, θρασὺς μᾶλλον ἢ δειλός, καὶ ὑπομένει πολλὲς κινδύ- δειλοὶ καὶ θρασεῖς δια ψεύδονται διὰ τὰς ἕξεις" τῷ μὲν γὼ 
νες, ὥσπερ ὃ ἐν Μεταποντίῳ τὸν τύραννον ἀποκτείνας καὶ ὁ δειλῷ τά τε μὴ φοβερὰ δυκεῖ φοβερὰ εἶναι καὶ τὰ ἠρέμα 
ὧν Κρήτῃ μυθολογύμενος" καὶ δι᾿ ὀργὴν καὶ θυμὸν ὡσαύ- σφόδρα, τῷ δὲ θρασεῖ τοὐναντίον τά τε φοβερὰ θαρραλέα 
τως" ἐκστατικὸν γὰρ ὁ θυμός. διὸ καὶ οἱ ἄγριοι θῆρες ἀν- 25 καὶ τὰ σφόδρα ἠρέμα, τῷ δ᾽ ἀνδρείῳ τἀληθῆ μάλις α. διό- 
δρεῖῶι δοκοῦσιν εἶναι, οὐκ ὄντες" ὅταν γὰρ ἐκςῶσι, τοῦτοι περ οὔτ᾽ εἴ τις ὑπομένει τὰ φοβερὰ δι᾿ ἄγνοιαν, ἀνδρεῖος, 
εἰσίν, εἰ δὲ μή, ἀνώμαλοι, ὥσπερ οἱ θρασεῖς. ὅμως δὲ μά- οἷον εἴ τις τὸς κεραυνὸς ὑπομένει φερομένες διὰ μανίαν, ὅτ᾽ 
λιστα φυσικὴ ἡ τοῦ θυμδ᾽ ἀήττητον γὰρ ὁ θυμός, διὸ καὶ εἰ γινώσκων ὅσος ὁ κίνδυνος, διὰ θυμόν, οἷον οἱ Κ λτοὶ πρὸς 
οἱ παῖδες ἄριστα μάχενται. διὰ νόμον δὲ ἡ πολιτικὴ ἀν- τὰ κύματα ὅπλα ὠπαντῶσι λαβόντες, καὶ ὅλως ἡ βαρβα- 

δρεία. κατ᾽ ἀλήθειαν δὲ οὐδεμία τούτων, ἀλλὰ πρὸς τὼς 30 ρικὴ ἀνδρία μετὼ θυμὲ ἐς ν. ἔνιοι δὲ καὶ δι᾽ ἄλλας ἡδονὰς 
ταρακελεύσεις τὼς ἐν τοῖς κινδύνοις χρήσιμα ταῦτα πάντα. ὑπομέώνεσιν. καὶ γὰρ ὁ θυμὸς ἡδονὴν ἔχει τινά" μετ᾽ ἐλπέ 
περὶ δὲ τῶν φοβερῶν νῦν μὲν ἁπλῶς εἰρήκαμεν, βέλτιον δὲ δὸς γάρ ἐςι τιμωρίας. ἀλλ᾽ ὅμως ὅτ᾽ εἰ διὰ ταύτην ὕτ᾽ εἰ 
διορίσασθαι μᾶλλον. ὅλως μὲν ὄν φοβερὰ λέγεται τὰ ποιη- δι᾽ ἄλλην ἡδονὴν ὑπομένει τις τὸν θάνατον ἢ φυγὴν μειζό- 
τιιὼ φόβε. τοιαῦτα δ᾽ ἐςὶν ὅσα φαίνεται ποιπτικὰ λύπης νων λυπῶν, οὐδεὶς δικαίως ἀνδρεῖος λέγοιτο τύτων. εἰ γὰρ 
φϑαρτικῆς" τοῖς γὰρ ἀλλὴν τινὰ προσδεχομένοις λύπην 35 ἦν ἡδὺ τὸ ὠποθνήσκειν, πολλάκις ἂν δὶ᾽ ἀκρασίαν ἀπέθνη- 
ἑτέρᾳ μὲν ὧν τις ἴσως λύπη γένοιτο καὶ πάθος ἕτερον, Φό- σον οἱ ἀκόλαςοι, ὥσπερ καὶ νῦν αὐτῷ μὲν τῷ ὠποθνήσκειν 
βις δ᾽ ἐκ ἔσται, οἷον εἴ τις προορῷτο ὅτι λυπήσεται λύπην ἕκ ὄντος ἡδέος, τῶν ποιητικῶν δ᾽ αὐτῇ, πολλοὶ δὶ᾽ ἀκρασίαν 
ἣν οἱ φθονῶντες λυπῖνται, ἢ τοιαύτην οἷαν οἱ ζηλῦντες ἢ οἱ περιπίπτουσιν εἰδότες, ὧν ὑδεὶς ἀνδρεῖος εἶναι δόξειεν, εἰ καὶ 
αἰγχυνόμενοι. ἀλλ᾽ ἐπὶ μόναις ταῖς τοιαύταις φαινομώαις πάνυ ἕτοιμος ἀποθνήσκειν. ὅτ᾽ εἰ φεύγοντες τὸ πονεῖν, ὅπερ 
ἔσεσθαι λύπαις φόβος γίνεται, ὅσων ἡ φύσις ἀναιρετοιὴ τῷ 40 πολλοὶ ποιοῦσιν, οὐδὲ τῶν τοιότων οὐθεὶς ἀνδρεῖος, καθάπερ 
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φεούμσα οἵα 275, 46. καὶ οτὰ »}Ά. ἢ 26. ὑπομένοι »ὲ, ἢ ἄνιαν Ὀὲ, ἢ 31. δ] δι’ 325,1 39. ἑτοίμως 475}, 
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καὶ ᾿Αγάθων φησὶ “φαῦλοι βροτῶν γὰρ τοῦ πονεῖν ἡσσώ- τὸς ὁ μὴ τετμημένος, καὶ τότων ὁ μὲν δυνατὸς ὁ δ᾽ ἀδύ- 

μένοι θανεῖν ἐρῶσιν" ὥσπερ καὶ τὸν Χείρωνα μυθολογῦσιν νατος᾽ ἄτμητον γὰρ τό τε μὴ δυνάμενον τμηθῆναι, καὶ τὸ 
οἱ ποιηταὶ διὰ τὴν ἀπὸ τῷ ἕλκυς ὀδύνην εὔξασθαι ἀποθανεῖν δυνατὸν μὲν μὴ τετμημένον δί, τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ 

ἀθάνατον ὄντα. παραπλησίως δὲ τότοις καὶ ὅσοι δι᾽ ἐμπει- τὸ ἀκόλαςον" καὶ γὼρ τὸ μὴ πεφυκὸς δέχεσθαι κέλατο, 

ρίαν ὑπομένσι τὸς κινδύνες, ὅνπερ τρόπον σχεδὸν οἱ πλεῖ- 5 καὶ τὸ πεφυκὸς μὲν μὴ κεκολασμένον δὲ περὶ ἁμαρτίαι 
στοι τῶν στρατιωτικῶν ἀνθρώκων ὑπομένουσιν. αὐτὸ γὰρ περὶ ἃς ὀρθοπραγεῖ ὁ σώφρων, ὥσπερ οἱ παῖδες" κατὰ ταύ- 

τοὐναντίν ἔχει ἢ ὡς ᾧετο Σωκράτης, ἐπιστήμην οἰόμενος τὴν γὰρ ἀκόλαστοι λέγονται τὴν ἀκολασίαν. ἔτι δ᾽ ἄλλιν 
εἶναι τὴν ἀνδρίαν. ὅτε γὼρ διὰ τὸ εἰδέναι τὰ φοβερὰ θαρ- τρόπον οἱ δυσίατοι καὶ οἱ ἀνίατοι πώμπαν διὰ κολάσεως, 
βῦσιν οἱ ἐπὶ τὸς ἱςὸς ἀναβαίνειν ἐπιςάμενοι, ἀλλ᾽ ὅτι ἴσασι πλεοναχῶς δὲ λεγομένης τῆς ἀκολασίας, ὅτι μὲν περὶ ἡδο- 

τὼς βοηθείας τῶν δεινῶν ὅτε δὶ᾿ ὃ θαρραλεώτερον ἀγωνίζον- το νάς τινας καὶ λύκας εἰσί, φανερόν, καὶ ὅτι ἐν τῷ περὶ ταῦ: 
ται, τῦτο ἀνδρεία. καὶ γὰρ ἂν ἡ ἰσχὺς καὶ ὁ πλῦτος κατὰ τας διακεῖσθαί πως καὶ ἀλλήλων διαφέρυσι καὶ τῶν ἀλ- 
Θέογνιν ὠνδρεία εἶεν" πᾶς γὰρ ἀνὴρ πενίῃ δεδμημένος. φα- λων" διεγράψαμεν δὲ πρότερον πῶς τὴν ἀκολασίαν ὀνεμά- 

νερῶς ἔνιοι δειλοὶ ὄντες ὅμως ὑπομώνσι δι᾽ ἐμπειρίαν" τῦτο ἕοντες μεταφέρομεν. τὸς γὰρ ἀκινήτως ἔχοντας δι᾿ ἀνα» 

δί, ὅτι ὑκ οἴονται κίνδυνον εἶναι" ἴσασι γὰρ τὰς βοηθείας. σθησίαν πρὸς τὼς αὐτὰς ἡδονὰς οἱ μὲν καλῦσιν ὠναισθήτα, 
σημεῖον δέ" ὅταν γὰρ μὴ ἔχειν οἴωνται βοήθειαν, ἀλλ᾽ ἤδη 15 οἱ δ᾽ ἄλλοις ὀνόμασι τοιούτοις προσαγορεύυσιν. ἔστι δ᾽ οὐ 
πλησίον ἧ τὸ δεινόν, οὐχ, ὑπομένουσιν. ἀλλα πάντων τῶν πάνυ γνώριμον τὸ πάθος ὑδ᾽ ἐπιπόλαιον διὰ τὸ πάντας ἐπὶ 

τοιότων αἰτίων οἱ διὰ τὴν αἰδῶ ὑπομένοντες μάλιςα φανεῖιν θάτερον ἁμαρτάνειν μᾶλλον καὶ πᾶσιν εἶναι σύμφυτιν τὸ 
ἀνδρεῖοι, καθάπερ καὶ Ὅμηρος τὸν “Ἕκτορά φησιν ὑπομεῖ- τῶν τοιούτων ἡδέων ἧτταν καὶ αἴσθησιν. μάλιστα δ᾽ εἰὴ 
ναι τὸν κίνδυνον τὸν πρὸς τὸν ᾿Αχιλλέα" “Ἕκτορα δ᾽ αἰδὼς τοίζτοι, οἷος οἱ κωμῳδοδιδάσκαλοι παράγυσιν ἀγρούως, ἡ 
εἶλε' Πουλυδάμας μοι πρῶτος ἐλεγχείην ἀναθήσει καὶ το οὐδὲ τὼ μέτρια καὶ τὰ ἀναγκαῖα πλησιάζυσι τοῖς ἡδέσο, 
ἐςξὶν ἡ πολιτικὴ ἀνδρία αὕτη. ἡ δ᾽ ἀληθὴς οὔτε αὕτη οὔτ᾽ ἐπεὶ δ᾽ ὁ σώφρων ἐςὶ περὶ ἡδονάς, ἀνάγκη καὶ περὶ ἐτιδν» 
ἐκεύων ἐδεμία, ἀλλ᾽ ὁμοία μέν, ὥσπερ καὶ ἡ τῶν θηρίων, μίας τινὰς αὐτὸν εἶναι. δεῖ δὴ λαβεῖν περὶ τίνας. οὐ γὼ 

ἃ διὰ τὸν θυμὸν ὁμόσε τῇ πληγῇ φέρεται. οὗτε γὰρ ὅτι περὶ πάσας οὐδὲ περὶ ἅπαντα τὰ ἡδέα ὁ σώφρων σώφαν 
ἀδοξήσει, δεῖ μένειν φοβυμένες, οὗτε δι᾽ ὀργήν, ὅτε διὰ τὸ ἐς», ἀλλὼ τῇ μὲν δόξῃ περὶ δύο τῶν αἰσθητῶν, περί τε τὶ 
μὴ νομίζειν ὠποθανεῖσθαι, ἢ διὰ τὸ δυνάμεις ἔχειν φυλα- 25 γευστὸν καὶ τὸ ὡπτόν, τῇ δ᾽ ἀληθείᾳ περὶ τὸ ἁπτόν" τῷ 
κτικάς" ἐδὲ γὰρ οἰήσεται ὕτω γε φοβερὸν εἶναι ἐθέν. ἀλλ᾽ γὰρ τὴν διὰ τῆς ὄψεως ἡδονὴν τῶν καλῶν ἄνευ ἐπιθυμίαι 
ἐπειδὴ πᾶσα ἀρετὴ προαιρετική (τῦτο δὲ πῶς λέγομεν, εἴρη- ἀφροδισίων, ἢ λύπην τῶν αἰσχρῶν, καὶ περὶ τὴν διὰ τῆς 
ται πρότερον, ὅτι ἕνεκα τινος πάντα αἱρεῖσθαι ποιεῖ, καὶ τῆτο ἀκοῆς τῶν εὐαρμόστων ἢ ἀναρμόστων, ἔτι δὲ πρὸς τὰς δ᾽ 
ἐςί, τὸ οὗ ἕνεκα, τὸ καλόν), δῆλον ὅτι καὶ ἡ ἀνδρία ἀρετή ὀσφρήσεως, τάς τε ἀπὸ εὐωδίας καὶ τὼς ἀπὸ δυσωδίας, δι 
τις ἶσα ἕνεκά τινος ποιήσει τὰ φοβερὰ ὑπομένειν, ὥς᾽ ὅτε 3) ἔςιν ὁ σώφρων. οὐδὲ γὰρ ἀκόλαςος ὑδεὶς λέγεται τῷ τώ 
δι᾽ ἄγνοιαν (ὀρθῶς γὰρ μᾶλλον ποιεῖ κρίνειν) ὅτε δι᾽ ἡδονήν, σχεῖν ἢ μὴ πάσχειν. εἰ γῆν τις ἢ καλὸν ἀνδριάντα θκῦ 

ἀλλ᾽ ὅτι καλόν, ἐπεί, ἄν γε μὴ καλὸν ἢ ἀλλὰ μανικόν, μενος ἢ ἵππον ἢ ἄνθρωπον, ἢ ἀκροώμενος ᾧδοντος, μὴ βΡ 
οὐχ ὑπομένει" αἰσχρὸν γάρ. περὶ ποῖα μὲν ἦν ἐςὶν ἡ ἀν- λοιτὸ μήτε ἐσθίειν μήτε πίνειν μήτε ὠφροδισιάζειν, ἀλλὲ 
δρεία μεσότης καὶ τίνων καὶ διὼ τί, καὶ τὰ φοβερὰ τα τὼ μὲν καλὼ θεωρεῖν τῶν δ᾽ ἀδόντων ἀκύειν, ὑκ ἂν δύξωσ 
δύναμιν ἔχει, σχεδὸν εἴρηται κατὼ τὴν παροῦσαν ἔφοδον τ ἀκόλαςος εἶναι, ὥσπερ ἐδ οἷ κηλύμενοι παρὰ ταῖς ἹΣειρῆσο. 
ἱκανῶς. ἀλλὰ περὶ τὰ δύο τῶν αἰσθητῶν ταῦτα, πρὶ ἅπερ καὶ 

2 πΠφὶ δὲ σωφροσύνης καὶ ἀκολασίας μετὼ ταῦτα διε- τἄλλα θηρία μόνα τυγχάνει αἰσθητικῶς ἔχοντα καὶ χα 
λέσθαι πειρατέον. λέγεται δ᾽ ὁ ἀκόλαςος πολλαχῶς. ὅ τε ροντα καὶ λυπύμενω, περὶ τὰ γευστὰ καὶ ἁπτά, τεὶ δὶ 
γὰρ μὴ κεκολασμένος κως μηδ᾽ ἰατρευόμενος, ὥσπερ ἄτμη- τὰ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων ἡδέα, σχεδὸν ὁμοίως ἅπαντα φαΐ 

2. καὶ οἵα 2373. 1} 7. Ῥγὸ ᾧετο Ἰδοῦπαγα 2,.7', ἢ 8. τὴν ἐνδρίαν εἶναι 375. ἢ 11. ἡ ογὰ 17., ἢ 19, τὸν ροδὶ πρὸς οαι ΑἹ". 1 30. 
πολυδάμας Ῥ᾿. ἡ 26. ὅτε οοἀϊοε5. [Π| 27. πᾶσά γε ἀρετὴ 275, 

ῷ. μὴ οἵα Ῥὲ, || 3. δὲ οτὰ 275. }} 8. οἱ ροϑῖ καὶ ογαὰ 127, ἢ δι᾿ ἀκολασίαν Ῥ)ὴ. Π 40. εἰσί οχχὰ 3275. ἢ ταύτως 1415. ἢ 13, τὸ 
τερον εἴ ὄνομα Ῥ'. ἢ 16. ἐπιπόλαιον] ἐπὶ πρλέως Ῥ᾽, || 20. παραπλησιάζυσι ἈΠ». ἢ 23. κάτα Ῥὲ, ἢ 24. δο πῶς τῶν 1. 1 38 
εὐκρμόστων) ἱναρμόστων 7, 11 35. συρίσιν ἈΠ", ἢ 37. μόνον ῬῈ. 
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νεται ἀναισθήτως διακείμενα, οἷον περὶ εὐαρμοςίαν ἢ κάλ- δ᾽ ἔλλειψις ἤτοι ἀνώνυμος ἃ τοῖς εἰρημένοις ὀνόμασι προ- 

λος΄ οὐθὲν γάρ, ὅ τι καὶ ἀξιον λόγι, φαίνεται πάσχοντα σαγορευομένη. ἀκριβέστερον δὲ περὶ τῷ γένους τῶν ἡδονῶν 

αὐτῇ τῇ θεωρίᾳ τῶν καλῶν ἢ τῇ ἀκροάσει τῶν εὐαρμόςων, ἔσται διαιρετέον ἐν τοῖς λεγομένοις ὕςερον περὶ ἐγκρατείας 
εἰ μή τί πν συμβέβηκε τερατῶδες. ἀλλ᾽ ὑδὲ πρὸς τὼ εὐώδη καὶ ἀκρασίας. 

ἡ δυσώδη" καίτοι τάς γε αἰσθήσεις ὑξυτέρας ἔχυσι πάσας. 5 Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ληπτέον καὶ περὶ πραότητος καὶ 
ἀλλὰ καὶ τῶν ὑσμῶν ταύταις χαίρεσιν ὅσαι κατὰ συμβε- χαλεπότητος" καὶ γὰρ τὸν πρᾶον περὶ λύπην τὴν ἀπὸ θυ- 
βηκὸς εὐφραίνυσιν, ἀλλὰ μὴ καθ᾽ αὐτάς. λέγω δὲ καθ μοῦ γιγνομένην ὁρῶμεν ὄντα, τῷ πρὸς ταύτην ἔχειν πῶς. 

αὑτώς, αἷς μὴ ἐλπίζοντες χαίρομεν ἣ μεμνημένοι, οἷον διεγράψαμεν δὲ καὶ ἀντεβήκαμεν τῷ ὀργὰῳ. καὶ χαλεπῷ 
ὅψων: καὶ ποτῶν᾽ δι᾿ ἑτέραν γὰρ ἡδονὴν ταύταις χαίρομεν, καὶ ἀγρίῳ (πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα τῆς αὐτῆς ἐστὶ διαθέ- 

τὴν τῷ φαγεῖν ἢ πιεῖν. καθ᾽ αὐτὰς δέ, οἷαι αἱ τῶν ἀνθῶν 10 σεως) τὸν ἀνδραποδιώδη καὶ τὸν ἀνόητον" σχεδὲν γὰρ ταῦτα 

εἰσίν. διὸ ἐμμελῶς ἔφη ἹΣτρατόνιχος τὰς μὲν καλὸν ὄζειν, μάλιςα καλῦσι τὸς μηδ᾽ ἐφ᾽ ὅσοις δεῖ κινυμιένυς τὸν θυμών, 
τὰς δὲ ἡδύ. ἐπεὶ καὶ τῶν περὶ τὸ γευςὸν ὁ περὶ πᾶσαν ἀλλὰ προπηλανις μένους εὐχερῶς καὶ ταπεινὸς πρὸς τὰς 
ἡδονὴν ἐπτόηται τὰ θηρία, δ᾽ ὅσων τῷ ἄκρῳ τὴς γλώττης ὀλιγωρίας. ἔστι γὰρ ἀντικείμενον τῷ μὲν ταχὺ τὸ μόλις, 
ἡ αἴσθησις, ἀλλ᾽ ὅσων τῷ φάρυγγι, καὶ ἔοικεν ἀφῇ μᾶλ- τῷ δ᾽ ἠρέμα τὸ σφόδρα, τῷ δ πολὺν χρόνον τὸ ὀλίγον 
λον ἢ γεύσει τὸ πάθος" δὶὸ οἱ ὀψοφάγοι ἐκ εὔχονται τὴν 15 λυπεῖσθαι ταύτην τὴν λύπην ἣν καλῦμεν θυμόν. ἐπεὶ δ᾽ 
γλῶτταν ἔχειν μακρὰν ἀλλὰ τὸν φάρυγγα γεράνυ, ὥσπερ ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων εἴπομεν, καὶ ἐνταῦθ᾽ ἐςὶν ὑπερ- 
Φιλόξενος ὁ ̓ Ἐρύξιδος. ὥςε περὶ τὰ ὡπτόμενα ὡς ἁπλῶς βολὴ καὶ ἔλλειψις (ὁ μὲν γὰρ χαλεπὸς τοιοῦτός ἐστιν, ὁ 

εἰπεῖν θετέον τὴν ἀκολασίαν. ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἀκόλαστος καὶ θᾶττον καὶ μᾶλλον πασχων καὶ πλείω χρόνον, καὶ 
πρὶ τὰς τοιαύτας ἐςΐίν. οἰνοφλυγία γὰρ καὶ γαςριμαργίχα ὅτ᾽ ὁ δεῖ, καὶ ὁποίοις ὁὶ δεῖ, καὶ ἐπὶ πολλοῖς, ὁ δ᾽ ἀνδρα.- 
καὶ λαγνεία καὶ ὀὑψοφαγία καὶ πάντα τὼ τοιαῦτα περὶ 20 ποδώδης τὐναντίον), δῆλον ὅτι ἔς! τις καὶ ὁ μέσος τῆς ἀνι- 
τὰς εἰρημένας ἐςὶν αἰσθήσεις, εἰς ἅπερ μόρια ἡ ἀκολασία σότητος. ἐπεὶ ὃν ἡμαρτημέναι ἀμφότεραι αἱ ἕξεις ἐκεῖναι, 
διαιρεῖται. περὶ δὲ τὰς δι᾽ ὄψεως ἢ ἀκοῆς η' ὀσφρήσεως φανερὸν ὅτι ἐπιεικὴς ἡ μέση τότων ἕξις" ὅτε γὰρ προτερεῖ 

ἡδονὰς οὐθεὶς λέγεται ἀκόλαστος, ἐὰν ὑπερβάλλῃ, ἀλλ᾽ ὅθ' ὑςερίζει, ὅτε οἷς ὁ δεῖ ὀργίζεται, ἔτε οἷς δεῖ ἐκ ὀργίζε- 
ἄνευ ὀνείδες τὼς ἁμαρτίας ψέγομεν ταύτας, καὶ ὅλως περὶ ται. ὥς᾽ ἐπεὶ καὶ πραύτης ἡ βελτίςη ἕξις περὶ ταῦτα τὰ 
ὅσα μὴ λέγονται ἐγκρατεῖς" οἱ δ᾽ ἀκρατεῖς οὐκ εἰσὶν ὠκό- 25 πάθη ἐςΐν, εἴη ὧν καὶ ἡ , πραότης μεσότης τις, καὶ ὃ Ὧ6|: : 
λαςοι ἀδὲ σώφρονες, ἀναίσθητος μὲν ἦν, ἢ ὅπως δεῖ ὀνο- μέσος τὸ χαλεπῇ καὶ τῷ ὠνδραποδώδους. 
μάζειν, ὁ ἕτως ἔχων ὥςε καὶ ἐλλείπειν ὅσων ἀνάγκη κοι- Ἔστι δὲ καὶ ἡ μεγαλοψυχία καὶ ἡ νά λο εν 
γωνεῖν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πάντας καὶ χαίρειν" ὁ δ᾽ ὑπερβάλ- καὶ ἡ ἐλευθεριότης μεσότητες, ἡ μὲν ἐλευθεριότης περὶ χρη- 
λων ἀκόλαςος. πάντες γὰρ τότοις φύσει τε χαίρεσι, καὶ μάτων κτῆσιν καὶ ἀποβολήν. ὁ μὲν γὰρ κτήσει μὲν πάσῃ 
ἐπιθυμίας λαμβάνουσι, καὶ ἐκ εἰσὶν ὑδὲ λέγονται ἀκόλα»- 30 μᾶλλον χαίρων ἢ δεῖ, ὠποβολῇ δὲ πάσῃ λυπόμενος μᾶλ- 
φοι" οὐ γὰρ ὑπερβάλλεσι τῷ χαίρειν μᾶλλον ἢ δεῖ τυγ- λον ἢ δεῖ, ἀνελεύθερος, ὁ δ᾽ ἀμφότερα ἧττον ἢ δεῖ ἄσωτος, 
χάνοντες καὶ λυπεῖσθαι μᾶλλον ἢ δεῖ μὴ τυγχάνοντες. ὁ δ᾽ ἄμφω ὡς δεῖ ἐλευθέριος. τῦτο δὲ λέγω τὸ ὡς δεῖ, καὶ 
ἐδ᾽ ἀνάλγητοι" ὁ γὰρ ἐλλείπουσι τῷ χαίρειν ἢ λυπεῖσθαι, ἐπὶ τύτων καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, τὸ ὡς ὁ λόγος ὁ ὀρθός. ἐπεὶ 
ἀλλὰ μᾶλλον ὑπερβάλλυσιν. ἐπεὶ δ᾽ ἕξιν ὑπερβολὴ καὶ δ᾽ ἐκεῖνοι μέν εἰσιν ἐν ὑπερβολῇ καὶ ἐλλείψει, ὅπου δὲ 

ἔλλειψις περὶ αὐτά, δῆλον ὅτι καὶ μεσότης, καὶ βελτίςη 35 ἔσχατά εἰσι, καὶ μέσον, καὶ τῦτο βέλτιςον, ἐν δὲ περὶ ἔκω- 

αὗτη ἡ ἕξις, καὶ ὠμφοῖν ἐναντία. ὥςε σωφροσύνη ἡ βελ- στον τῷ εἴδει τὸ βέλτιςον, ἀνάγκη καὶ τὴν ἐλευθεριότητα 
τίζη ἴξις, περὶ ἃ ὁ ἀκόλαςος, ἡ περὶ τὰ ἡδέα τὰ εἰρημένα μεσότητα εἶναι ἀσωτίας καὶ ἀνελευθερίας περὶ χρημάτων 
τῶν αἰσϑητῶν μεσότης, σωφροσύνη ἂν εἴη, μεσότης οὖσα κτῆσιν καὶ ἀποβολήν. διχῶς δὲ τὰ χρήματα λέγομεν καὶ 
ἀκολασίας καὶ ἀναισθησίας" ἡ δ᾽ ὑπερβολὴ ἀκολασία, ἡ τὴν χρηματιςικήν. ἡ μὲν γὰρ καθ᾿ αὐτὸ χρῆσις τῇ κτήν 

ἡ. χύ τι 315. 8. ἃς ΜΡΡΙ, {| 9. ἑτέρν . ἢ 10. οἷον 3. 1} 17. ἐρύξιος Ἀ7., ἐξ ὕριδος ΤΡ, ἃ 18. ὁ οπὰ 5, ἢ 23. ἡδονὰς] 
ἐσμὼς ΜΠΡῈ, 1] ὑπερβάλη Ῥὲ, 31. οὖ] καὶ 475. 32. καὶ --- τυγχάνοντες οπὶ ᾽. 

2. τὸ γένος 275. ἢ" 5. "καὶ χαλεπότητος οπὶ ., ἢ 6. τὸ 475. ἢ 13. ἔστι γὰρ οπὶ ΑἸ η, 11 ἀντικειμένους ΠΡ, Π 25. ὧν οτὰ Αἴ". 
86. τὸ αἴζογαπι οπὶ 376. ἢ 29. μὲν δη16 πάσῃ οπι 2325. καὶ 31. ἀσώματος 178. ἢ 33. ὁ ροϑὶ ὡς οἵα 275. ἢ 37. ἀσωτείας ἍΠῈΡ, 

39, κτῆσις τῷ χρήματος 44. 
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ματός ἐςιν, οἷον ὑποδήματος ἢ ἱματίου, ἡ δὲ κατὰ συμ- τῶν παρὰ τὸν λόγον μεγάλων, οἷον ἀνδρία κινδύνων (μέγα 
βεβηκὸς μέν, ὁ μώτοι ὅτως ὡς ἂν εἴ τις ςαθμῷ χρήσαιτο γὰρ οἴεται εἶναι τῶν αἰσχρῶν, καὶ πλῆθος ὁ πᾶν φοβερίν), 
τῷ ὑποδήματι, ἀλλ᾽ οἷον ἡ πώλησις καὶ ἡ μίσθωσις χρὴ- καὶ σώφρων ἡδονῶν μεγάλων καὶ πολλῶν, καὶ ἐλευθέριος 

ται γὰρ ὑποδήματι. ὁ δὲ φιλάργυρος ὁ περὶ τὸ νόμισμά χρημάτων. μεγαλοψύχα δὲ τῦτο δυκεῖ διὼ τὸ περὶ ὀλίγα 
ἐστιν ἐσπουδακώς, τὸ δὲ νόμισμα τῆς κτήσεως ἀντὶ τῆς 5 σπουδάζειν, καὶ ταῦτα μεγάλα, καὶ ὄχ ὅτι δυκεῖ ἑτί 
κατὰ συμβεβηκὸς χρήσεώς ἐστιν. ὁ δ᾽ ἀνελεύθερος εἴη ὧν τινί. καὶ μᾶλλον ἂν φροντίσειεν ἀνὴρ μεγαλόψυχος τί ὃ» 
καὶ ἄσωτος περὶ τὸν κατὰ συμβεβηκὸς τρόπον τῷ χρημα- κεῖ ἑνὶ σπυδαίῳ ἢ πολλοῖς τοῖς τυγχανυσιν, ὥσπερ ᾿Αντε 
τισμῖδ" καὶ γὰρ ἐπὶ τῇ κατὰ φύσιν χρηματισμῆ τὴν αὔξζη- φῶν ἔφη πρὸς ᾿Αγάθωνα κατεψηφισμέώνος τὴν ἀπολογίαν 
σιν διώκει, ὁ δ᾽ ἄσωτος ἐλλείπει τῶν ἀναγκαίων, ὁ δ᾽ ἐλευ- ἐπαινέσαντα. καὶ τὸ ὀλίγωρον τῷ μεγαλοψύχου μάλιστ' 
θέριος τὴν περιεσίαν δίδωσιν. αὐτῶν δὲ τότων εἴδη λέγονται το εἶναι πάθος ἴδιον. πώλιν περὶ τιμῆς καὶ τῷ ζῆν καὶ πλύτι, 
διαφέροντα τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον περὶ μόρια, οἷον ἀνελεύ- περὶ ὧν σπουδάζειν δοκοῦσιν οἱ ἄνθρωποι, ὑθὲν φροντίζεν 
θερος φειδωλὸς καὶ κίμβιξ καὶ αἰσχροκερδής, φειδωλὸς περὶ τῶν ἄλλων πλὴν περὶ τιμῆς, καὶ λυπηθήσοιτ᾽ ἂν ἀτι- 
μὲν ἐν τῷ μὴ προΐεσθαι, αἰσιχροκερδὴς δ᾽ ἐν τῷ ὁτιῶν προ- μαζόμενος καὶ ἀρχόμενος ὑπὸ ἀναξί. καὶ Ζαίρει μάλιχε 
σίεσθαι, κίμβιξ δὲ ὁ σφόδρα περὶ μικρὰ διατεινόμενος, πα- τυγχάνων. ὕτω μὲν ἦν δόξειεν ἃ ἂν ἐναντίως ἔχειν" τὸ γὼ 
ραλογιστὴς δὲ καὶ ἀποςερητὴς ὁ ἄδικος κατ᾽ ἀνελευθερίαν. 15 εἶναί τε μάλιςα περὶ τιμὴν καὶ καταφρονητικὸν εἶναι τῶν 
καὶ τοῦ ἀσώτου ὡσαύτως λαφύκτης μὲν ὁ ἐν τῷ ἀτάκτως πολλῶν καὶ δόξης ἐχ, ὁμολογεῖσθαι. δεῖ δὲ τῦτο δὲορίσαν» 

ἀναλίσκειν, ἀλόγιστος δὲ ὁ ἐν τῷ μὴ ὑπομένειν τὴν ἀπὸ τας εἰπεῖν. ἔστι γὰρ τιμὴ καὶ μικρὰ καὶ μεγάλη διχῶς, 
λογισμῖ λύπην. ἢ γὰρ τῷ ὑπὸ πολλῶν τῶν τυχόντων ἢ τῷ ὑπὸ τῶν ἀξίων 

5 Περὶ δὲ μεγαλοψυχίας ἐκ τῶν τοῖς μεγαλοψύχοις λόγου, καὶ πάλιν τῷ ἐπὶ τι ἡ τιμὴ διαφέρει. μεγάώα 
ἀποδιδομένων δεῖ διορίσαι τὸ αἴτιον. ὥσπερ γὰρ καὶ τὰ ἢ γὰρ ὁ τῷ πλήθει τῶν τιμώντων ὑδὲ τῷ ποιῷ μόνον, ἀλλὰ 
ἄλλα κατὰ τὴν γειτνίασιν καὶ ὁμοιότητα μέχρι τῇ λανθά- καὶ τῷ τιμίαν εἶναι" τῇ ἀληθείᾳ δὲ καὶ αἱ ἀρχαὶ καὶ 
νεῖν πόρρω προϊόντα, καὶ περὶ τὴν μεγαλοψυχίαν ταὐτὸ τἄλλα ὠγαδὰ τίμια καὶ ἄξια σπυδῆς ταῦτα ὅσα μεγάλα 
συμβέβηκεν. διὸ ἐνίοτε οἱ ἐναντίοι τοῦ αὐτῷ ἀντιποιοῦνται, ἀληθῶς ἐστίν, ὥςε καὶ ἀρετὴ ὑδεμία ἄνευ μεγέθους" δὲ 
οἷον ὁ ὥσωτος τῷ ἐλευθερίῳ καὶ ὁ αὐθάδης τῷ σεμνῷ καὶ δοκῶσι μεγαλοψύχας ποιεῖν ἑκάςη, περὶ ὅ ἐς!ν ἑκάςη αὐτῶν 
ὁ θρασὺς τῷ ἀνδρείῳ" εἰσὶ γὰρ καὶ περὶ ταὐτὰ καὶ ὅμοροι Ὡς ὥσπερ εἴπομεν. ἀλλ᾽ ὅμως ἐς τις παρὼ τὰς ἄλλας ἀρετὰς 
μέχρι τινός, ὥσπερ ὁ ἀνδρεῖος ὑπομενετικὸς κινδύνων καὶ μίῳ μεγαλοψυχία, ὥσπερ καὶ ἰδίᾳ μεγαλόψυχον τοεῦτον 

ὁ θρασύς, ἀλλ᾽ ὁ μὲν ὧδε ὁ δ᾽ ὧδε" ταῦτα δὲ διαφέρει λεκτέον τὸν ἔχοντα ταύτην. ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶν ἔνια τῶν ὠγαθῶν τὰ 
πλεῖςξον, λέγομεν δὲ τὸν μεγαλόψυχον κατὰ τὴν τῷ ὀνό- μὲν τίμια τὼ δ᾽ ὡς διωρίσθη πρότερον, τῶν τοιύτων δ᾽ ἀγαθὸν 
ματος προσηγορίαν, ὥσπερ ἐν μεγέθει τινὶ ψυχῆς καὶ δυ- ἐςὶ τὼ μὲν μεγάλα κατ᾽ ὠλήθειαν τὰ δὲ μικραί, καὶ τοῦ 
νάμεως. ὥςε καὶ τῷ σεμνῷ καὶ τῷ μεγαλοκρεπεῖ ὅμοιος 3) των ἔνιοι ἄξιοι καὶ ἀξιίῆσιν αὐτός, ἐν τότοις ζητητέος ὁ μὲ 
εἶναι δυκεῖ, ὅτε καὶ πάσαις ταῖς ἀρεταῖς ἀκολυθεῖν φαίνε- γαλόψυχος. τετραχῶς δ᾽ ἀνάγκη διαφέρειν. ἔς: μὲν γὰρ 
ται. καὶ γὰρ τὸ ὀρθῶς κρῖναι τὼ μεγάλα καὶ μικρὰ τῶν ἄξιον εἶναι μεγάλων καὶ ἀξιῶν ἑαυτὸν τότων, ἔςτ δὲ μοιρὰ 
ἀγαθῶν ἐπαινετόν. δοκεῖ δὲ ταῦτ᾽ εἶναι μεγάλα, ἂ διώκει καὶ ἀξιόν τινα τηλικύτων καὶ ἀξιῶν ἑαντὸν τύτων, ἔστι δ᾽ 
ὁ τὴν κρατίςην ἔχων ἕξιν περὶ τὼ τοιαῦτ᾽ εἶναι ἡδέα. ἡ δὲ ἀνάπαλιν πρὸς ἑκάτερα αὐτῶν" ὁ μὲν γὰρ ἂν εἴη τοιοῦτος 
μεγαλοψυχία κρατίςη". κρίνει δ᾽ ἡ περὶ ἕκαστον ἀρετὴ τὸ 35 οἷος ἄξιος ὧν μικρῶν μεγάλων ἀξιοῦν ἑαυτὸν τῶν ἐντίμων 
μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον ὀρθῶς, ἅπερ ὁ φρόνιμος ἂν κελεύ- ὠγαθῶν, ὁ δὲ ἄξιος ὧν μεγάλων ἀξιοίη ὧν μικρῶν ἑαυτόν. 

σειε καὶ ἡ ἀρετή, ὥςε ἔπεσθαι αὐτῇ πάσας τὰς ὠρετάς, ἢ ὁ μὲν ἦν ἄξιος μικρῶν, μεγάλων δ᾽ ἀξιῶν ἑαυτόν, ψειτές 
αὐτὴν ἕπεσθαι πάσαις. ἔτι δοκεῖ μεγαλοψύχου εἶναι τὸ ἀνόητον γὼρ καὶ οὐ καλὸν τὸ παρὰ τὴν ἀξίαν τυγχίιν. 
καταφρονητικὸν εἶναι. ἑκάςη δ᾽ ἀρετὴ κατα φρονητικὸς ποιεῖ ψεκτὸς δὲ καὶ ὅςις ἄξιος ὧν ὑπαρχόντων αὐτῷ τῶν τοιοῦ: 

ἡ, ὑποδήματα ὙΠ, τὰ ὑποδήματα Ῥό, 6. ἄν εἴη Ῥό. 1] 42. κύβιξ 37), κίθιξ Ῥό, ἢ 13. μὴ οπι ῬΡ. Ἷ αἰσχροκερδὴς --- προσίεϑει 
οπὶ 312. 14. κύβιξ ῬῈ καὶ κίβιξ Μ|, Ι 145. καὶ] καὶ ὁ Ρ'. ἢ 16. φυλάκτης ἍΜ." 24. ἀνελευϑερίω 1}. ἢ 26. ὑπομονητιαὸς 

315.. } 35. πε τὰ ἕκαστον 85. 
ἁ, δοκεῖ τῦτο Ῥ᾽. ἢ 8. κατεψηφισμένως ἍΜ), κατεψευσμίνως ῬΆ. "Π 12. λυπηδήσεται Ῥό, λυπήσαιτ᾽ ΑΨ", ἢ 13. χαίρειν ΑΜ. 1 14. ᾿ 
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ΗΘΙΚΩ͂Ν ΕΥ̓ΔΗΜΊΙΩΝ Γ, 

των μετέχειν μὴ ἀξιοῖ ἑαυτόν. λείπεται δὲ ἐνταῦθα ἐναν- 
τίςς τότοις ὠμφοτέροις, ὅςις ὧν ἄξιος μεγάλων ἀξιοῖ αὐτὸς 
ἑαυτὸν τούτων, καὶ τοιοῦτός ἐςιν οἷος ἀξιῶν ἑαυτόν. οὗτος 

ἑκαινετὸς καὶ μέσος τύτων. ἐπεὶ ἦν περὶ τιμῆς αἷρεσιν καὶ 
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γειτνίασιν, ὃς καλῦσί τινες ἀπειροκάλους καὶ σαλάκωνας. 
οἷον εἰ εἰς γάμον δαπανῶν τις τοῦ ὠγαπητῇ, πλούσιος ὦν, 
δυκεῖ πρέπειν ἑαυτῷ τοιαύτην κατασκευὴν οἷον ἀγαθοδαι- 
μονιας ὡς ἑςιῶντι, τος μὲν μικροπρεπής, ὃ δὲ τοιότους δὲ- 

χρῆσιν καὶ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν τῶν ἐντίμων ἀρίστη ἐστὶ 5 χόμενος ἐκείνως μὴ δόξης χάριν μηδὲ δι᾽ ἐξουσίαν ὅμοιος 
διάθεσις ἡ μεγαλοψυχία, καὶ τοῦτ᾽ ἀποδίδομεν, καὶ οὐ τῷ σαλάκωνι, ὁ δὲ κατ᾽ ἀξίαν καὶ ὡς ὁ λόγος μεγαλο- 

τοὶ τὰ χρήσιμα τὸν μεγαλόψυχον, ἅμα δὲ καὶ ἡ μεσό- πρεπής" τὸ γὰρ πρέπον κατ᾽ ἀξίαν ἐς" ὑθὲν γὰρ πρόπει 

τῆς αὕτη ἐπαινετωτάτη, δῆλον ὅτι καὶ ἡ μεγαλοψυχία τῶν παρὰ τὴν ἀξίαν. δεῖ δὲ πρέπον εἶναι. καὶ γὰρ τῷ πρέ- 
μεσότης ἂν εἴη. τῶν δ᾽ ἐναντίων, ὥσπερ διεγράψαμεν, ἡ πόντος κατ᾽ ἀξίαν, καὶ πρέπον καὶ περὶ ὅ, οἷον περὶ οἰκέτα 
μὲν ἐπὶ τῷ ἀξῶν ἑαυτὸν ἀγαθῶν μεγάλων ἀνάξιον ὄντα 10 γάμον ἕτερον τὸ πρέπον καὶ περὶ ἐρωμίνε, καὶ αὐτῷ, εἴπερ 
χαυνότης (τὺς τοιότυς γὰρ χαύνος λέγομεν, ὅσοι μεγάλων ἐπὶ τοσῦτον ἢ τοίξτον, οἷον τὴν θεωρίαν ὑκ ᾧετο Θεμιςοκλεῖ 

εἶνται ἄξιοι εἶναι οὐκ ὄντες), ἡὶ δὲ περὶ τὸ ἄξιον ὄντα μὴ πρέπειν ἣν ἐποιήσατο ᾿Ολυμπίαζε, διὼ τὴν προύπαρξασαν 
ἐζῶν ἑαυτὸν μεγάλων μικροψυχία (μικροψύχε γὼρ εἶναι 
δυκεῖ, ὅστις ὑπαρχόντων δι’ ἃ δικαίως ἂν ἀξιοῖτο, μὴ 

ταπεινότητα, ἀλλὰ Κίμωνι. ὁ δ᾽ ὅπως ἔτυχεν ἔχων πρὸς 
τὴν ἀξίαν, ὃ ὀθεὶς τέτων. καὶ ἐπ᾽ ἐλευθεριότητος ὡσαύτως" 

ἀξιοῖ μηθενὸς μεγάλου ἑαυτόν), ὥς᾽ ἀνάγκη καὶ τὴν μεγα- 45 ἔξι γώρ τις ὡς ἐλευθέριος, ὅταν ἐλεύθερος. 

λυψυχίαν εἶναι μεσότητα χαυνότητος καὶ μικροψυχίας. ὁ 
δὲ τέταρτος τῶν διορισθέντων ὅτε πάμπαν ψεκτὸς ἔτε με- 
γαλόψυχος, περὶ ὑδὲν ἔχων μέγεθος" ἔτε γὰρ ἄξιος οὔτε 
ἀξιοῖ μεγάλων, διὸ ὑκ ἐναντίος, καίτοι δόξειεν ὧν ἐναντίον 

Σχεδὸν δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστα τῶν περὶ τὸ ἦθος Ἴ 

ἐπαινετῶν καὶ ψεκτῶν τὰ μὲν ὑπερβολαὶ τὰ δ᾽ ἐλλείψεις 
τὼ δὲ μεσότητές εἰσι παθητικαί, οἷον ὁ φθονερὸς καὶ ἐπι- 
χαιρέιακος. καθ᾽ ἃς γὰρ ἕξεις λέγονται, ὁ μὲν φθόνος τὸ 

εδαι τῷ μεγάλων ἀξίῳ ὄντι μεγάλων τὸ μικρῶν ὄντα τ) λυπεῖσθαι ἐπὶ τοῖς κατ᾽ ἀξίαν εὖ πράττυσίν ἐςιν, τὸ δὲ τῷ 
ἄξιον ὠξιοῦν ἑαυτόν. ὑκ ἔστι δ᾽ ἐναντίος οὔτε τῷ μεμπτὸς 
εἶναι" ὡς γὰρ ὁ λόγος κελεύει, ἔχει. καὶ ὁ αὐτός ἐστι τῇ 
φύσει τῷ μεγαλοψύχῳ" ὧν γὰρ ἄξιοι, τούτων ἀξιοῦσιν 
αὐτὸς ἄμφω. καὶ ὁ μὲν γένοιτ᾽ ἂν μεγαλόψυχος" ἀξιώσει 
γὰρ ὧν ἐςὶν ἄξιος" ὁ 
μεγάλων κατὰ τιμὴν ἀγαθῶν ὑκ ἀξιοῖ, τί ἂν εἴποι, 
κρῶν ἄξιος ἦν; ἢ γὰρ ὧν μεγάλων ἀξιῶν χαῦνος ἦν, ἢ 
ἔτι ἐλαττόνων. διὸ καὶ οὐθεὶς ἂν εἶποι μικρόψυχον, εἴ τις 
μέτορκος ὧν ἄρχειν μὴ ἀξιοῖ ἑαυτὸν ἀλλ᾽ ὑπεύκει. ἀλλ᾽ 
εἶ τις εὐγενὴς ὧν καὶ ἡγόμενος μέγα εἶναι τὸ ἄρχειν. 

6 Ἔστι δὲ καὶ ὁ μεγαλοπρεπὴς ὁ περὶ τὴν τυχοῦσαν 
πρᾶξιν καὶ προαίρεσιν, ἀλλὰ τὴν δαπάνην, εἰ μή πο κατὰ 
μεταφορὼν λέγομεν' ἄνευ δὲ δαπάνης μεγαλοπρέπεια ὧκ 
ἴξιν. τὸ μὲν γὰρ πρέπον ἐν κόσμῳ ἐςΐν, ὁ δὲ κόσμος οὐκ 

εἰ μι- 

ἐπιχαιρεκάκου πάθος ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀνώνυμον, ἀλλ᾽ ὁ ἔχων 
δῆλος, ἐπὶ τῷ χαίρειν ταῖς παρὰ τὴν ἀξίαν κακοπραγίαις. 
μέσος δὲ τούτων ὁ νεμεσητικές, καὶ ὃ ἐκάλουν οἱ ἀρχαῖοι 
τὴν νέμεσιν, τὸ λυπεῖσθαι μὲν ἐπὶ ταῖς παρὰ τὴν ἀξίαν 

δὲ μικρόψυχος, ὃς ὑπαρχόντων αὐτῷ γς κακοπραγίαις καὶ εὐπραγίαις, εἰν δ᾽ ἐπὶ ταῖς ἀξίαις" μικρ αρ ῷ Χ 
διὸ καὶ θεὸν οἴονται εἶναι τὴν νέμεσιν. αἰδὼς δὲ μεσότης 
ἀναισχυντίας καὶ καταπλήξεως" ὁ μὲν γὰρ μηδεμιᾶς ᾧρο- 
τίζων δόξης ἀναίσχυντος, ὁ δὲ πάσης ὁμοίως καταπλήξ, 
ὁ δὲ τῆς τῶν φαινομένων ἐπιεικῶν αἰδήμων. φιλία δὲ με- 

30 σότης ἔχθρας καὶ κολακείας" ὁ μὲν γὰρ εὐχερῶς ἅπαντα 
πρὸς τὰς ἐπιθυμίας ὁμιλῶν κόλαξ, ὁ δὲ πρὸς ἁπάσας ἀν- 

͵ὕ ᾽ ΄,ὔ ε ΄ ᾿ ΄ ε Ἁ ΄ τικρόων ὠπεχθητικός, ὁ δὲ μήτε πρὸς ἅπασαν ἡδονὴν μήτ 
ἀκολυθῶν μήτ᾽ ἀντιτεύων, ἀλλὰ πρὸς τὸ φαινόμενον βέλ- 
τιςον, φίλος. σεμνότης δὲ μεσότης αὐθαδείας καὶ ἀρε- 

ἐκ τῶν τυχόντων ἀναλωμάτων, ἀλλ᾽ ἐν ὑπερβολῇ τῶν 35 σκείας᾽ ὁ μὲν γὰρ μηδὲν πρὸς ἕτερον ζῶν κατα φρονητικὸς 
ἀνωγκαίων ἐςίν. ὁ δὴ ἐν μεγάλῃ δαπάνῃ τὰ πρέποντος με- 
γίθους προαιρετικός, καὶ τῆς τοιαύτης μεσότητος καὶ ἐπὶ 
τῇ τοιαύτῃ ἡδονῇ ὀρεκτικός, μεγαλοπρεπής. ὁ δ᾽ ἐπὶ τὸ 
μεῖζον καὶ παρὰ μέλος ἀνώνυμος" ὦ μὴν ἀλλ᾽ ἔχει τινὰ 

αὐθάδης, ὁ δὲ πάντα πρὸς ἄλλον ἢ καὶ πάντων ἐλάττων 
ἄρεσκος, ὁ δὲ τὰ μὲν τὰ δὲ μή, καὶ πρὸς τὸς ἀξίους ὕτως 
ἔχων, σεμνός. ὁ δ᾽ ἀληθὴς καὶ ὡπλῦς, ὃν καλῦσιν αὐθέ- 
καςον, μέσος τῷ εἴρωνος καὶ ἀλαζόνος" ὁ μὲν γὰρ ἐπὶ τὰ 

΄σ.- 
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χείρω καθ᾿ αὐτῷ ψευδόμενος μὴ ἀγνοῶν εἴρων, ὁ δ᾽ ἐπὶ τὼ 
βελτίω ἀλαζών, ὁ δ᾽ ὡς ἔχει, ἀληθὴς καὶ καθ᾽ “Ὅμηρον 
πεπνυμένος" καὶ ὕλως ὁ μὲν φιλαλήθης, ὁ δὲ φιλοψευδὴής. 

ΗἩΘΙΚΩΝ ΕΥ̓ΔΗΜΙΩΝ Γ. Η. 

ἃ - μέσον ἢ ἐκεῖνα ἀλλήλοις, διότι τὸ μὲν μετ᾽ ἐδετέρν γίνεται 
αὐτῶν, τὰ δὲ πολλάκις μετ᾽ ἀλλήλων καὶ εἰσὶν ἐνίοτε οἱ 

αὐτοὶ θρασύδειλοι, καὶ τὰ μὲν ἄσωτοι τὰ δὲ ἀνελεύθεροι, 
ἔςι δὲ καὶ ἡ εὐτραπελία μεσότης, καὶ ὁ εὐτράπελος μέσος καὶ ὅλως ἀνώμαλοι κακῶς. ὅταν μὲν γὰρ καλῶς ἀνώμα- 
τῷ ὠγρούκου καὶ δυςραπέλε καὶ τῇ βωμολόχε. ὥσπερ γὰρ 5 λοι ὦσιν, μέσοι γίνονται" ἐν τῷ μέσῳ γάρ ἐστί πως τὰ 
περὶ τροφὴν ὁ σικχὸς τοῦ παμφάγου διαφέρει τῷ ὁ μὲν ἄκρα. αἱ δ᾽ ἐναντιώσεις ὁ δοκῦσιν ὑπάρχειν τοῖς ἄκροις πρὸς 
μηθὲν ἢ ὀλίγω καὶ χαλεπῶς προσίεσθαι, ὁ δὲ πάντα εὖὐχε- τὸ μέσον ὁμοίως ἀμφότεραι, ἀλλ᾽ ὁτὲ μὲν καθ᾽ ὑπερβολὴν 

ρῶς, οὕτω καὶ ὁ ἄγροικος ἔχει πρὸς τὸν φορτικὸν καὶ βω- ὁτὲ δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν. αἴτια δὲ τά τε πρῶτα ῥηθέντα δε, 
μυλόχον" ὁ μὲν γὰρ ὑθὲν γελοῖον ἀλλὰ χαλεπῶς προσίε- ὀλιγότης τε, οἷον τῶν πρὸς τὰ ἡδέα ἀναισθήτων, καὶ ὅτι 
ται, ὁ δὲ πάντα εὐχερῶς καὶ ἡδέως. δεῖ δ᾽ ὑδέτερον, ἀλλὰ τὸ ἐφ᾽ ὃ ἁμαρτάνομεν, μᾶλλον τῦτο ἐναντιώτερον εἶναι δυκε 
τὰ μὲν τὰ δὲ μή, καὶ κατὰ λόγον" οὗτος δ᾽ εὐτράπελος. 
ἡ δ᾽ ἀπόδειξις ἡ αὐτή ἥ τε γὰρ εὐτραπελία ἡὶ τοιαύτγ, πέπονθε τὸ θάρσος πρὸς τὸ θράσος καὶ ἀσωτία πρὸς ἐλεν- 
καὶ μὴ ἣν μεταφέροντες λέγομεν, ἐπιεικεςάτη ἕξις, καὶ ἡ θεριότητα. περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἀρετῶν τῶν ἐπαινετῶν 
μεσότης ἐπαινετή, τὰ δ᾽ ἄκρα ψεκτά. ἔσης δὲ διττῆς τῆς εἴρηται σχεδόν, περὶ δὲ δικαιοσύνης ἤδη λεκτέον. 
εὐτραπελίας (ἡ μὲν γὰρ ἐν τῷ χαίρειν ἐςὶ τῷ γελοίῳ καὶ 15 

Η. 
-» ΡΝ ἢ ὃς ὦν κὰ Ν » ᾽,᾿» - τῷ εἰς αὐτόν, ἐὰν ἥ τοιονδί, ὧν ἕν καὶ τὸ σκῶμμα ἐςιν, ἡ 

Πρφὶ φιλίας, τί ἐστι καὶ ποῖόν τι, καὶ τίς ὁ φίλος, 
δ᾽ ἐν τῷ δύνασθαι τοιαῦτα πορίζεσθαι), ἕτεραι μέν εἰσιν 
ἀλλήλων, ὠμφότεραι μέντοι μεσότητες. καὶ γὰρ τὸν δυνά- 
μένον τοιαῦτα πορίζεσθαι ἐφ᾽ ὅσοις ἡσθήσεται εὖ κρίνων, καὶ πότερον μοναχῶς λέγεται ἡ φιλία ἢ πλεοναχῶς, καὶ 

ἃ ᾽ἅ 2 ν’ΨΦ ιν - -“ "» » Ω ΩΣ ΄,ὔ ᾿ ͵ὔ Δ »“ὝὋ “ 
κἂν εἰς αὐτὸν ἢ τὸ γελοῖον, μέσος ἔςαι τῷ φορτικὰ καὶ τῷ 20 εἰ πλεοναχῶς, πόσα ἐστίν, ἔτι δὲ πῶς χρηστέον τῷ φίλω 

τὸ δὲ τρίτον, ὅτι τὸ ὁμοιότερον ἧττον ἐναντίον φαίνεται, οἷεν 

ψυχρῖᾶ. ὁ δ᾽ ὅρος τος βελτίων ἢ τὸ λυπηρὸν εἶναι τὸ λε- 
χϑὲν τῷ σκωπτομένῳ ὄντι ὁποιῳδν᾽ μᾶλλον γὰρ δεῖ τῷ ἐν 

΄ ἰμᾷ ᾽ - Χ 7 ἱ κ » ;᾽ δ μεσότητι ὄντι ἀρέσκειν" ὅτος γὰρ κρίνει εὖ. πᾶσαι δ᾽ αὗται 
αἱ μεσότητες ἐπαινεταὶ μέν, ὑκ εἰσὶ δ᾽ ἀρεταί, ὑδ᾽ αἱ ἐναν- 

καὶ τί τὸ δίκαιον τὸ φιλικόν, ἐπισκεπτέον ἐθενὸς ἧττον τῶν 

περὶ τὰ ἤθη καλῶν καὶ αἱρετῶν. τῆς τε γὰρ πολιτικῆς ἔργιν 
εἶναι δοκεῖ μάλιστα ποῆσαι φιλίαν, καὶ τὴν ὠρετὴν διὰ 
τοτὸ φασιν εἶναι χρήσιμον" ὁ γὰρ ἐνδέχεσθαι φίλες ἑαντοῖς 

Υ τίαι κακίαι" ἄνευ προαιρέσεως γάρ. ταῦτα "δὲ πάντ᾽ ἐστὶν 25 εἶναι τοὺς ἀδικομένες ὑπ᾿ ἀλλήλων. ἔτι τὸ δίκαιον καὶ τὲ 

ἐν ταῖς τῶν παθημάτων διαιρέσεσιν" ἕκαστον γὰρ αὐτῶν 
πάθος τί ἐστιν. διὰ δὲ τὸ φυσικὰ εἶναι εἰς τὰς φυσικὰς 
συμβάλλεται ἀρετάς" ἔςι γάρ, ὥσπερ λεχθήσεται ἐν τοῖς 
“ ε» ᾽ ΄, Υ Ν 
ὕςερον, ἑκάςη πως ἀρετή, καὶ φυσικαὶ ἄλλως μετὰ φρο- 

ἄδικον περὶ τὸς φίλες εἶναι μώλιςα πάντες φαμέν, καὶ ὁ 
αὐτὸς δοκεῖ ἀνὴρ εἶναι καὶ ἀγαθὸς καὶ φίλος, καὶ φιλία 
ἠθική τις εἶναι ἕξις, καὶ ἐάν τις βούληται ποιῆσαι ὥςε μὲ 

ἀδικεῖν, ἀλλ᾽ εἰς φίλυς ποίσαι" οἱ γὰρ ἀληθινοὶ φίλοι κα 
νήσεως, ὁ μὲν οὖν φθόνος εἰς ἀδικίαν συμβάλλεται (πρὸς 30 ἀδικῦσιν. ἀλλὰ μὴν καὶ ἐὰν δίκαιοι ὦσιν, ἐκ ἀδικήσυσιν᾽ 
ἄλλον γὼρ αἱ πράξεις αἱ ἀπ᾿ αὐτοῦ) καὶ ἡ νέμεσις εἰς δὲ- 
καιοσύνην, ἡ αἰδὼς εἰς σωφροσύνην, διὸ καὶ ὁρίζονται ἐν τῷ 
γένει τότῳ τὴν σωφροσύνην. ὁ δ᾽ ἀληθὴς καὶ ψευδὴς ὁ μὲν 
ἔμφρων, ὁ δ᾽ ἄφρων. ἔστι δ᾽ ἐναντιώτερον τοῖς ἄκροις τὸ 

ἢ ταὐτὸν ἄρα ἢ ἐγγύς τι ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ φιλία. πρὸς 

δὲ τότοις τῶν μεγίςων ἀγαθῶν τὸν φίλον εἶναι ὑπολαμβά- 
νομεν, τὴν δὲ ἀφιλίαν καὶ τὴν ἐρημίαν δεινότατον, ὅτι ὁ 

βίος ἅπας καὶ ἡ ἑκόσιος ὁμιλία μετὰ τότων" μετ᾽ οἰκείων 

6. πεὴ ϑυ)δυγρίυβ: οοάϊςε5 παρὼ. {[ω9. προσίεσθαι ῇΈ, ἃ 11. κατὰ τὸν λόγον ὲ, ὶ 16. τῷ] τὸ Μλ. ἢ 18. ἀμφότεροι μέτα 
μεσότης ῬΆ. 1 24. αἱ ἀοτυπι οπὶ 375)}Ρὴ. αὶ 31. γὰρ ἄλλον Δ". 1] 32. διὸ -- 33. σωφροσύνην οτὰ 75. ἢ 84, τοῖς] ἐν τοῖς δ, 

5. εἰσὶν Ῥὲ εἰ τ 275. ἢ] οἱ μέσοι ΠΡ, 1 9. οἷον] οἷον ἐλιθιότης ηςᾳ δ. } 10. ἐναντιώτατον 47". ἢ 11. ἐναντιώτερον Α5. 1 12. 

ϑράσος πρὸς τὸ θάρσος Ῥλ, [Π| ἀσωτεία 375}Ρ5. 1 1. περὶ -- λεκτέον οὐχ 95. μοβῖ λεκτέον ΟΠ ΜΡ συμείωσαι ὅτι τὸ δ καὶ ε καὶ ς τῶν 
Ἑὐδημίων ἠθικῶν ἐνταῦθα παρεῖται διὰ τὸ τὸ μὲν ὃ τῷ « τῶν Νικομαχείων, τὸ δὲ ε τῷ ζ, τὸ δὲ ς τῷ ἡ τῆν Νικομαχείων ἐν πᾶσι καὶ κατὰ 

λέξιν ὅμοια, εἶναι. ῬΦ οἱ Ῥα]αιϊηυ5. 165 δογιιπὶ ᾿ΙΡιΌγυπα 501. ροηυσηὶ ῥγίμοῖρία, 

ἠθικῶν εὐδημίων δ: Περὶ δὲ δικαιοσύνης καὶ ἀδικίας σκεπτέον". 

ἡθικῶν εὐδημίων ε: ᾿Επείδε τυγχάνομεν πρότερον εἰρηκότες." 

ἠθικῶν εὐδημίων ζ: Μετὰ δὲ ταῦτα λεκτέον ἄλλην ποιησαμένους ἀρχήν". 

Ζ ποτὶ ἰηάίΐοοπι Βαρεὶ εἰ Ἰἰττοτατλ ἀπαπι, Π, ἀεϊπάςε ροβὲ γεγβὰβ ἀυοάθοίπι γαουοβ ἀριςοτέλους ἠθικῶν εὐδημίνν η. ἢ 17. ζ Ἀ', 

αὐΐϊ οὐπὶ Ο: ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ διαλαμβάνει ἃ ἐν τῷ 8. καὶ τι τῶν νικομαχείων, ἄλλοις μέντοι ῥήμασι καὶ παρηλλαγμένως κατά 1 τὴν λὲν 

ἔων. Π 19. αὶ φιλία οἷα 5. ἢ 29. ἀλλ᾽ εἰ(] πομῆς ἀλλήλους 7 ἢ 32. εἶναι οἵα Ῥ, 



ἨἩΘΙΚΩ͂Ν ΕΥ̓ΔΗΜΙΩΝ Η. 4123 

γὰρ ἃ μετὰ συγγενῶν ἢ μεθ᾽ ἑταίρων συνδιημερεύομεν, ἢ τὸ σῶμα, ὅταν ἀποθάνῃ" ἄχρηστος γὼρ ὁ νεκρός. οἷς δὴ 
τέκνων ἢ γονέων ἢ γυναικός. καὶ τὰ ἴδια δίκαια τὰ πρὸς χρήσιμον, φυλάττεσιν, ὥσπερ ἐν Αἰγύπτῳ. ταῦτα πάντα 

τὸς φίλες ἐςὶν ἐφ᾽ ἡμῖν μόνον, τὰ δὲ πρὸς τὸς ἄλλες νενο- δοκεῖ μὲν ὑπεναντία ἀλλήλοις εἶναι. τό τε γὰρ ἄχρηστον 
μοθέτηται καὶ ὑκ ἐφ᾽ ἡμῖν. ἀπορεῖται δὲ πολλὼ περὶ τῆς τῷ ὁμοίῳ, καὶ ἐναντιότης ὁμοιότητος ἀπέχει πλεῖστον, καὶ 
φιλίως, πρῶτον μὲν ὡς οἱ ἔξωθεν περιλαμβάνοντες καὶ ἐπὶ 5 τὸ ἐναντίον ἀχρηστότατον τῷ ἐναντίῳ" φθαρτικὸν γὼρ τοῦ 
πλέον. λέγοντες" δοκεῖ γὰρ τοῖς μὲν τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ ἐναντίᾳ τὸ ἐναντίον. ἔτι δοκεῖ τοῖς μὲν ῥῴίδιον τὸ κτήσασθαι 
εἶναι φίλον, ὅθεν εἴρηται “ὡς αἰεὶ τὸν ὅμοιον ἄγει θεὸς ὡς φίλον, τοῖς δὲ σπανιώτατον γνῶναι, καὶ ἐκ ἐνδέχεσθαι ἄνευ 
τὸν ὅμοιον." καὶ γὰρ “κολοιὸς παρὰ κολοιόν"" “ἔγνω δὲ εὐτυχίας" τοῖς γὰρ εὖ πράττουσι βούλονται πάντες δοκεῖν 
φώρ τε φῶρα καὶ λύκος λύκον." οἱ δὲ φυσιολόγοι καὶ τὴν φίλοι εἶναι. οἱ δ᾽ ὀδὲ τοῖς συνδιαμώνυσιν ἐν ταῖς ἀτυχίαις 
ὅλην φύσιν διακοσμᾶσιν ὠρχὴν λαβόντες τὸ τὸ ὅμοιον ἰἕαι το ὠξιίῶσι πιςεύειν, ὡς ἐξαπατῶντας καὶ προσποιουμένας, ἶνα 
τρὸς τὸ ὅμοιον, διὸ ᾿Ἐμπεδοκλῆς καὶ τὴν κύν᾽ ἔφη καθῆσθαι κτήσωνται διὰ τὴς τῶν ὠτυχόντων ὁμιλίας πάλιν εὐτυχέν- 
ἐπὶ τῆς κεραμῖδος διὰ τὸ ἔχειν πλεῖξον ὅμοιον. οἱ μὲν οὖν 
ἕτω τὸν φίλον λέγυσιν, οἱ δὲ τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ φασὶν 
εἶναι φίλον. τὸ μὲν γὰρ ἐρώμενον καὶ ἐπιθυμητὸν πᾶσιν 

τῶν φιλίαν. 

Ληπτέος δὴ τρόπος ὅςις ἡμῖν ἅμα τά τε δοκῶντα περὶ 2 
τότων μάλιστα ἀποδώσει, καὶ τὰς ἀπορίας λύσει καὶ τὰς 

ἐἶναι φίλον, ἐπιθυμεῖ δὲ οὐ τὸ ξηρὸν τῷ ξηρὰ, ἀλλ᾽ ὑγροῦ, ι5 ἐναντιώσεις. τῦτο δ᾽ ἔςαι, ἐὰν εὐλόγως φαίνηται τὰ ἐναν- 
ὅθεν εἴρηται “ἐρᾷ μὲν ὄμβρου γαῖα." καὶ τὸ “μεταβολὴ 

, 7.» ε Ν ἢ» ᾽ ’, λουσ πάντων γλυκύ" ἡ δὲ μεταβολὴ εἰς τἀναντίον. τὸ δ᾽ ὅμοιον 

ἐχθρὸν τῷ ὁμοίῳ" καὶ γὰρ κεραμεὺς κεραμεῖ Ἀοτέει, καὶ 
τὼ ἀπὸ τῶν. αὐτῶν τρεφόμενα πολέμια. ἀλλήλοις ζῷα. 

τία δοκοῦντα" μάλιστα γὼρ ὁμολογούμενος ὁ τοίτος ἔςαι 
λόγος τοῖς φαινομένοις. συμβαίνει δὲ μώειν τὼς ἐναντιώσεις, 
ἐὰν ἔστι μὲν ὡς ὠληϑὲς ἢ τὸ λεγόμενον, ἔςι δ᾽ ὡς ὕ, ἔχει 
δ᾽ ἀπορίαν καὶ πότερον τὸ ἡδὺ ἃ τὸ ἀγαθόν ἐς: τὸ φιλού- 

αὗται μὲν ὅν αἱ ὑπολήψεις τοσῦτον διεςὥσιν. αἱ μὲν γὼρ 2 μενον. εἰ μὲν γὰρ φιλούμενον ἐπιθυμῆμεν, καὶ μάλιςα ὁ 
τὸ ὅμοιον φίλον, τὸ δ᾽ ἐναντίον πολέμιον" 

τῷ πλέονι δ᾽ αἰεὶ πολέμιον καθίσταται 
Υ͂. Υ ᾿»ς “ τοὔλασσον, ἔχθρας θ᾽ ἡμέρα κατάρχεται. 

ἔτι δὲ καὶ οἱ τόποι κεχωρισμένοι τῶν ἐναντίων, ἡ δὲ φιλία 

ἔρως τοιοῦτον (οὐδεὶς γὰρ ἐραςὴς ὅςις ὑκ ἀεὶ φιλεῖ), ἡ δ᾽ 
ἐπιθυμία τῷ ἡδέος, ταύτη μὲν τὸ φιλύμενον τὸ ἡδύ, εἰ δὲ ὃ 
βυλόμεθα, τὸ ἀγαθόν" ἔς δ᾽ ἕτερον τὸ ἡδὺ καὶ τὸ ὠγαθόν. 
περὶ τότων καὶ τῶν ἄλλων τῶν συγγενῶν τότοις πειρατέον 

ὦρχεῖ συνάγειν. οἱ δὲ τὰ ἐναντία φίλα" καὶ 'Ηράκλειτος 25 διορίσαι, λαβῦσιν ἀρχὴν τήνδε. τὸ γὰρ ὀρεκτὸν καὶ βυλη- 
᾽ “ »“ ΄ «-ε ΓΙᾺ -» ᾿᾽ ᾿ς ν 4 νιν ν 4ι΄ὦνν ,’ Η ΄,΄ ν Χ «ἂχ 
ἐπιτιμᾷ τῷ ποιήσαντι “ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν καὶ ἀνθρώπων τὸν ἣ τὸ ἀγαθὸν ἢ τὸ φαινόμενον ἀγαθόν. διὸ καὶ τὸ ἡδὺ 
,.»ΔΔοὃἷὔὗὮῖ ᾽ν» ᾿ ᾿ . ᾿ ς , ΝΥ Η ᾽ , ΄ Ψ' » ΄ », Ν - ἀπόλοιτο." οὐ γὰρ ἄν εἶναι ἁρμονίαν μὴ ὄντος ὀξέος καὶ ὀρεκτόν' φαινόμενον γάρ τι ὠγαθόν. τοῖς μὲν γὰρ δοκεῖ, 
βαρέος, ἀδὲ τὰ ζῷα ἄνευ θήλεος καὶ ἄρρενος ἐναντίων ἔντων. τοῖς δέ φαίνεται κἂν μὴ δοκῇ" ὁ γὰρ ἐν ταὐτῷ τῆς ψυχῆς 
δύο μὲν αὗται δόξαι περὶ φιλίας εἰσί, λίαν τε καθόλε κε. ἡ φαντασία καὶ ἡ δόξα. ὅτι μώτοι φίλον καὶ τὸ ἀγαθὸν 
χρρισμέναι τοσοῦτον, ἄλλαι δὲ ἤδη ἐγγυτέρω καὶ οἰκεῖαι 30 καὶ τὸ ἡδύ, δῆλον. τότα δὲ διωρισμένου ληπτέον ὑπόθεσιν 
»Ἤ » }Ὶ ; ᾽ -“ Ν ι » οΥ Η αν Ἀ ς .,» ἡ Η , Ν τῶν φαινομένων. τοῖς μὲν γὰρ οὐκ ἐνδέχεσθαι δοκεῖ τοὺς ἑτέραν. τῶν γὰρ ἀγαθῶν τὰ μὲν ἁπλῶς ἐστὶν ἀγαθά, τὰ 

φαύλυς εἶναι φίλες, ἀλλὰ μόνον τὸς ἀγαθός" τοῖς δ᾽ ἅτο- δὲ τινί, ἁπλῶς δ᾽ ὅ. καὶ τὰ αὐτὰ ἁπλῶς ἀγαθὰ καὶ ἁπλῶς 
τὸν εἰ μὴ φιλῦσιν αἱ μητέρες τὰ τέκνα. φαίνεται δὲ καὶ ἡδέα. τὰ μὲν γὰρ τῷ ὑγιαίνοντί φαμεν σώματι συμφέ- 
ἐν τοῖς θηρίοις ἐνέσα φιλία" προαποθνήσκειν ὅν αἷρῆνται τῶνω ροντα ὡπλῶς εἶναι σώματι ὠγαθά, τὼ δὲ τῷ κάμνοντι ἵ, 
τύωων. τοῖς δὲ τὸ χρήσιμον δοκεῖ φίλον εἶναι μόνον. σὴν 35 οἷον φαρμακείας καὶ τομάς. ὁμοίως δὲ καὶ ἡδέα ὡπλῶς 
μεῶν δ᾽ ὅτι καὶ διώκυσι ταῦτα πάντες, τὼ δὲ ἄχρηςα καὶ 

αἱ τοιαῦται τῶῶφώ͵λυ ἀποβάλλεσιν, ὥσπερ Ἰξωκράτης ὁ γέρων 
ἔλεγε τὸν πτύελον καὶ τὰς τρίχας καὶ τοὺς ὄνυχας 'παρα- 

βάλλων, καὶ τὼ μόρια ὅτι ῥιπτῦμεν τὼ ἄχρηςα, καὶ τέλος 

σώματι τὼ τῷ ὑγιαίνοντι καὶ ὁλοκλήρῳ, οἷον τὸ ἐν τῷ 
τφωτὶ ὁρᾶν καὶ ὁ τὸ ἐν τῷ σκότει" καΐτοι τῷ ὀφθαλμιῶντι 
ἐναντίως. καὶ οἶνος ἡδίων ἐχ, ὁ τῷ διεφθαρμένῳ τὴν γλῶτ- 
ταν ὑπὸ οἰνοφλυγίας, ἐπεὶ ὅτ᾽ ὄξος παρεγχέωσιν, ἀλλὰ τῇ 

1, ἑτέρων ῬῈ, ἢ 10. τὸ αἰίοταπι οπὶ Ῥὲ, Π 12. οὖν οπλ ῬΆ. ἢ 13. τὸν] τὸ ῬΆ. ἡ 14. ἐρωμένες ΜΆ. 1] 15. ἀλλὰ τῷ ὑγοῦ ,ΜΖ3..1} 

16. μὺ] μὲν οὖν Ὀὲ, ἢ 17. πάντων Ὑλρ Ὑλυκύ ῬῈ, αὶ 18. ἐχθρὲ} ἔχει ἐχθρὸν 475, 23. ἡμέρας ῬΒ, ἢ 25. τὰ οτὰ ΔΠΡΈ, ἢ 30. ἐγ- 

ψύτεραι ἈΠ’, ἢ 37. ροβὲ τῶν ΜΡ} Πιιοτῖβ Ἰοοῦπα χυΐπαυς νοΐ βθχ. 
2. πάντα -- 3. ἄχρηστον οἷα 47). ἢ 9. διαμένεσιν 475, Π 13. τρόπος] λοιπὸς ΜΈΡ, ᾿ 18. μὲν οοὐἀϊοίδυ5 ἀεοδὶ. ΠΠ 32. αὐτῷ Ρό, ἢ 

τ 

33. μὲν οπι 37), ἢ 31, ᾧ ογὰ 9.5. ἢ" 37. καὶ οἵχὰ ., ἢ σκό Ῥὲ, υὐ πεβοῖαβ σκότειῃς γε] δ σκότῳ. 



1236 ΗΘΙΚΩΝ ΕΥ̓ΔΗΜΙΩΝ Η, 

ἀδιαφθόρῳ αἰσθήσει, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ ψυχῆς, καὶ οὐχ λει καὶ τὸ ἡδύ, ἡ δὲ κατ᾽ ἀρετὴν τῶν βελτίςων. φανερὸν 

ἃ τοῖς παιδίοις καὶ τοῖς θηρίοις, ἀλλὰ τοῖς καθεστῶσιν᾽" δ᾽ ἐκ τότων ὅτι ἡ πρώτη φιλία, ἡ τῶν ὠγαθῶν, ἐςὶν ἐν- 

ἀμφοτέρων γὰν μεμνημένοι ταῦθ᾽ αἱρούμεθα. ὡς δ᾽ ἔχει τιφιλία καὶ ἀντιπροαίρεσις πρὸς ἀλλήλες. φίλον μὲν γὼ 
παιδίον καὶ θηρίον πρὸς ἄνθρωπον καθεςῶτα, ὕτως ἔχει ὁ τὸ φιλέμενον τῷ φιλῦντι, φίλος δὲ τῷ φιλυμένῳ καὶ ἐν- 
φαῦλος καὶ ἄφρων πρὸς τὸν ἐπιεικῆ καὶ φρόνιμον. τότοις 5 τιφιλῶν, αὕτη μὲν ἦν ἐν ἀνθρώποις μόνον ὑπάρχαι φιλίω' 
δὲ ἡδέα τὼ κατὰ τὰς ἔξεις" ταῦτα δ᾽ ἐςὶ τὰ ἀγαθὼ καὶ μόνον γὰρ αἰσθάνεται προαιρέσεως. αἱ δ᾽ ἄλλαι καὶ ἐν 

τὰ καλά. ἐπεὶ ἦν τὰ ὠγαθὰ πλεοναχῶς (τὸ μὲν γὰρ τῷ τοῖς θηρίοις, καὶ τὸ χρήσιμον ἐπὶ μιχρόν τι φαύεται ἔγν- 

τοιόνδ᾽ εἶναι λέγομεν ἀγαθόν, τὸ δὲ τῷ ὠφέλιμον καὶ χρή- πάρχον, καὶ πρὸς ἄνθρωπον τοῖς ἡμέροις καὶ πρὸς ἄλληλα, 
σιμὸν, ἐπειδὴ τὸ ἡδὺ τὸ μὲν ὡπλῶς καὶ ὠγαθὸν ἁπλῶς, οἷον τὸν τροχίλον φησὶν Ἡρόδοτος τῷ κροκοδείλῳ, καὶ ὡς 

τὸ δὲ τινί, ἢ φαινόμενον ἀγαθόν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ι0 οἱ μάντεις τὰς συνεδρείας καὶ διεδρείας λέγουσιν. καὶ καὶ 
ἀψύχων), δι᾽ ἕκαστον τούτων ἐνδέχεται ἡμᾶς αἱρεῖσθαί τι φαῦλοι ὧν εἶεν φίλοι ὠλλήλοις καὶ διὰ τὸ χρήσιμον καὶ 
καὶ φιλεῖν, ὥσπερ καὶ ἄνθρωπον" τὸν μὲν γὰρ τοιόνδε καὶ διὰ τὸ ἡδύ. οἱ δ᾽ ὅτι ἡ πρώτη οὐχ, ὑπάρχει αὐτοῖς, εἱ 

δι᾿ ἀρετήν, τὸν δ᾽ ὅτι ὠφέλιμος καὶ χρήσιμος, τὸν δ᾽ ὅτι φασι φίλυς εἶναι" ἀδικήσει γὰρ ὅ γε φαῦλος τὸν φαῦ- 

ἡδὺς καὶ δὲ ἡδονήν. φίλος δὴ γίνεται ὅταν φιλύμενος ἀν- λον, οἱ δ᾽ ἀδικόμενοι ὁ φιλῦσι σφᾶς αὐτός. οἱ δὲ φιλζει 
τιφιλῇ, καὶ τοῦτο μὴ λανθάνῃ πὼς αὐτός. ἀναγκη ἄρα (5 μέν, ἀλλ᾽ ἡ τὴν πρώτην φιλίαν, ἐπεὶ τάς γε ἑτέρας ὑβὰς 
τρία φιλίας εἴδη εἶναι, καὶ μήτε καϑ' ἕν ἁπάσας μήθ᾽ ὡς κωλύει" δὲ᾽ ἡδονὴν γὰρ ὑπονοῦσιν ἀλλήλους βλακπτόμενι, 
εἴδη ἑνὸς γώνς μήτε πάμπαν λέγεσθαι ὁμωνύμως. πρὸς ὡς ἂν ὦσιν ἀκρατεῖς, ὁ δυκῦσι δ᾽ ὑδ᾽ οἱ δὲ’ ἡδονὴν φιλῶ» 
μίαν γάρ τινα λέγονται καὶ πρώτην, ὥσπερ τὸ ἰατρικόν. τες ἀλλήλες φίλοι εἶναι, ὅταν κατ᾽ ἀκρίβειαν ζητῶσιν, ὅτι 
καὶ ψυχὴν ἰατρικὴν καὶ σῶμα λέγομεν καὶ ὄργανον καὶ ὑχ ἡ πρώτη" ἐκείνη μὲν γὰρ βέβαιος, αὕτη δὲ ἀβέβαιος, 

ἔργον, ἀλλὰ κυρίως τὸ πρῶτον. πρῶτον δ᾽ Ὦ λόγος ἐν ἡμῖν Ὁ ἡ δ᾽ ἐστὶ μέν, ὥσπερ εἴρηται, φιλία, οὐκ ἐκείνη δέ, ἀλλ' 
ὑπάρχει. οἷον ὄργανον ἰατρικόν, ᾧ ὧν ὁ ἰατρὸς χρήσαιτο᾽ ἀπ᾽ ἐκείης. τὸ μὲν οὖν ἐκείνως μόνον λέγειν τὸν φίλ» 
ἐν δὲ τῷ τῷ ἰατρᾷ λόγῳ οὐκ ἔςιν ὁ τῇ ὀργάνε. ζητεῖται βιάζεσθαι τὰ φαινόμενά ἐςι, καὶ παράδοξα λέγειν ἀναγ: 
μὲν οὖν πανταχῇ τὸ πρῶτον. διὼ δὲ τὸ καθόλν εἶναι τὸ καῖον" καϑ' ἕνα δὲ λόγον πώσας δυνατόν. λείπεται τοῦυν 
πρῶτον, λαμβάνεσι καὶ πρῶτον καθόλπ" τῦτο δ᾽ ἐςὶ ψεῦ- ὅὕτως, ὅτι ἔςι μὲν ὡς μόνη ἡ πρώτη φιλία, ἔς! δ᾽ ὡς πᾶσαι, 

δὸς. ὥςε καὶ περὶ τῆς φιλίας ὁ δύνανται παντ᾽ ἀποδιδό- 5 ὅτε ὡς ὁμώνυμοι καὶ ὡς ἔτυχεν ἔχεσαι πρὸς αὐτάς, ὑπ 

ναι τὰ φαινόμενα" οὐ γὼρ ἐφαρμόττοντος ἑνὲς λόγε οὐκ καθ᾽ ἕν εἶδος, ἀλλὰ μᾶλλον πρὸς ἕν. ἐπεὶ δ᾽ ἁπλῶς ἀγκ- 
οἴονται ἄλλας φιλίας εἶναι. αἱ δ᾽ εἰσὶ μέν, ἀλλ᾽ ἐχ ὁμοίως βὸν καὶ ἁπλῶς ἡδὺ τὸ αὐτὸ καὶ ἅμα, ἂν μή τις ἐμτο 
εἰσίν. οἱ δ᾽ ὅταν ἡ πρώτη μὴ ἐφαρμόττῃ, ὡς ἦσαν καθό- δίζῃ, ὁ δ᾽ ἀληθινὸς φίλος καὶ ὡπλῶς ὁ πρῶτός ἐςιν, ἔπι 
λου ἄν, εἴπερ ἦν πρώτη, ὑδ᾽ εἶναι φιλίας τὰς ἄλλας φασίν. δὲ τοιῶτος ὁ δι᾽ αὑτὸν αὐτὸς αἱρετός. ἀνάγκη δ᾽ εἶναι τοῦ: 
ἔστι δὲ πολλὰ εἴδη φιλίας. τῶν γὰρ ῥηθώτων ἣν ἤδη,30 τον" ὡς γὰρ βέλεταί τις δὶ αὑτὸν εἐναι τὠγαθά, ἀνάγει 
ἐπειδὰ διώριςαι τριχῶς λέγεσθαι τὴν φιλίαν. ἡ μὲν γὰρ καὶ αὐτὸν αἱρεῖσθαι εἶναι. ὁ δ᾽ ἀληθινὸς φίλος καὶ ἐδ 
διώρισται δὶ᾿ ὠρετήν, ἡ δὲ διὼ τὸ χρήσιμον, ἡ δὲ διὰ τὸ ἐςιν ὡπλῶς. διὸ δοκεῖ καὶ ὁ ὁπωσῶν φίλος ἡδύς. ἔτι ἃ 

ἡδύ. τότων ἡ μὲν διὰ τὸ χρήσιμόν ἐςιν ἡ τῶν πλείστων διοριςέον περὶ τούτο μᾶλλον ἔχει ἐκίς ασιν. πότερον γὰ 
φιλία" διὰ γὰρ τὸ χρήσιμοι εἶναι φιλῦσιν ἀλλήλυς, καὶ τὸ αὐτῷ ἀγαθὸν ἢ τὸ ὡπλῶς ὠγαθὸν φίλον; καὶ πότεριν 
μέχρι τότα, ὥσπερ ἡ παροιμία “Τλαῦκ᾽ ἐπίκυρος ἀνὴρ τὸν ὃς τὸ κατ᾽ ἐνέργειαν φιλεῖν μεθ᾽ ἡδονῆς, ὥς ε καὶ τὸ φιλητὸν 
σὸν φίλον ἔσκε μάχηται" καὶ “ὑκέτι γιγνώσκυσιν ᾿Αθη- ἡδύ, ἢ οὗ; ἄμφω γὰρ εἰς ταὐτὸ συνακτέον" τά τε γὼ 

ναῖοι Νιεγαρῆας." ἡ δὲ δι᾿ ἡδονὴν τῶν νέων" τούτου γὼρ μὴ ἁπλῶς ἀγαθὰ ἀλλὰ κακὰ ἁπλῶς τύχῃ φευκτά, καὶ 
αἴσθησιν ἔχουσιν. διὸ εὐμετάβολος φιλίᾳ ἡ τῶν νέων' τὸ μὴ αὐτῷ ἀγαθὸν οὐθὲν πρὸς αὐτόν, ἀλλὰ τῦτ᾽ ἐξνὺ 

μεταβαλλόντων γὰρ τὰ ἤθη κατὰ τὰς ἡλικίας μεταβάλ- ζητεῖται, τὰ ἁπλῶς ἀγαθὰ οὕτως εἶναι ἀγαθά. ἧς! γὼ 

4, διαφέρω Δ. Π ἃ, ἄνθρωπον καὶ καθεςῶτα Ῥό, ἢ 9. ἐκὴ 275, ἐπείδε Ά. 1 15. λανθάνειν 275, Π 16. εἴδη οπὰι .96. ἢ 33. τὸ 

Ροδῖ ἐδαι οτὰ Ά. ἢ 28. αἱ οοάϊοεα.  ἦσα δ, ἢ 30. ἤδη] εἴδη Ῥὸ, 33. τῶν] διὰ τῶν ΠΡ, ἢ 834. χρήσιμον 415}. ἢ καὶ οΒ 
4Μ5. ἢ 36. σὸν] τοφὸν 415)}}Ρ8, ἢ ἀθῆναι 275, ἀληθῆναι 85, 
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αἰρετὸν μὲν τὸ ἁπλῶς ἀγαθόν, αὐτῷ δὲ τὸ αὐτῷ ἀγαθόν" νον, ὅ ἐςι χρῆσθαι ἢ φιλύμενον, ὁ δὲ φίλος φιλύμενον, 
ἃ δεῖ συμφωνῆσαι. καὶ τῦτο ἡ ἀρετὴ ποιεῖ" καὶ ἡ πολι- καὶ φίλῳ ἢ φίλος, ἀλλὰ μὴ ἢ μυσικὸς ἢ ἰατρός, ἡδονὴ 
τικὴ ἐπὶ τούτῳ, ὅπως οἷς μήπω ἐστὶ γένηται. εὐθέτως δὲ τοίνυν ἡ ἀπ᾽ αὐτῇ, ἢ αὐτός͵ αὕτη φιλική" αὐτὸν γὰρ Φι- 

καὶ πρὸ ὁδοῦ ἄνθρωπος ὧν" φύσει γὰρ αὐτῷ ἀγαθὰ τὰ λεῖ οὐχ ὅτι ἄλλῳ. ὥστ᾽ ὧν μὴ χαίρῃ ἢ ἀγαθός, οὐχ ἡ 
ἑτλῶς ἀγαθά. ὁμοίως δὲ καὶ ἀνὴρ ἀντὶ γυναικὸς καὶ 5 πρώτη φιλία. ὑἐδὲ δὴ ἐμποδίζειν ἀθὲν τῶν συμβεβηκότων 
ἐφυὴς εὐφυῦς. διὰ τῷ ἡδέος δὲ ἡ ὁδός" ἀνάγκη εαι τὰ μᾶλλον ἢ τὸ ὠγαθὸν εὐφραίνειν. τί γὰρ σφόδρα δυσώδης 

καλὰ ἡδέα. ὅταν δὲ τῦτο διαφωνῇ, ὕπω σπυδαῖον τελέως" λείπεται" ἀγαπᾶται γὼρ τὸ εὐνοεῖν, συζῇ δὲ μή. αὕτη 
ἐνδέχεται γὰρ ἐγγενέσθαι ἀκρασίαν" τὸ γὼρ διαφωνεν μὲν ὅν ἡ πρώτη φιλία, ἢ πάντες ὁμολογῦσιν. αἱ δ᾽ ἄλλαι 
τἀγαθὸν τῷ ἡδεῖ ἐν τοῖς πάθεσιν ἀκρασία ἐςΐν. ὥς" ἐπειδὴ δὶ᾽ αὐτὴν καὶ δυκῦσι καὶ ἀμφισβητῖῆνται. βέβαιον γάρ τι 

ἡ πρώτη φιλία κατ᾽ ἀρετήν, ἔσονται καὶ αὐτοὶ ὡπλῶς 0 δοκεῖ ἡ φιλία, μόνη δ᾽ αὕτη βέβαιος. τὸ γὰρ κεκριμένον 
ὠγαθοί. τοῦτο δ᾽ οὐχ ὅτι χρήσιμοι, ἀλλ᾽ ἄλλον τρόπον" βέβαιον, τὰ δὲ μὴ ταχὺ γινόμενα μηδὲ ῥᾳδίως ὁ ποιεῖ 

διχῶς γὰρ ἔχει τὸ τωδὶ ἀγαθὸν καὶ ἁπλῶς ἀγαθόν. καὶ τὴν κρίσιν ὀρθήν. οὐκ ἔςι δ᾽ ἄνευ πίςεως φιλία βέβαιος, 
ἑμοίως ὥσπερ ἐπὶ τῷ ὠφελίμε, καὶ ἐπὶ τῶν ἕξεων. ἄλλο ἡ δὲ πίςις ὑκ ἄνευ χρόνο. δεῖ γὼρ πεῖραν λαβεῖν, ὥσπερ 
γὰρ τὸ ἁπλῶς ὠφέλιμον καὶ τὸ καλόν' τοιοῦτον γυμνά: λέγει καὶ Θέογνις" 
ζισθαι πρὸς τὸ φαρμακεύεσθαι. ὥστε καὶ ἡ ἔξις ἡ ἀν- τ οὐ γὰρ ἂν εἰδείης ἀνδρὸς νόον οὐδὲ γυναικός, 
δρώπι ἀρετή. ἔςω γὼρ ὁ ἄνθρωπος τῶν φύσει σπεδαίων" πρὶν πειραθείης ὥσπερ ὑποζυγίου. 
ἡ γὰρ τῇ φύσει σπυδαίν ἀρετὴ ἁπλῶς ἀγαθέν, ἡ δὲ τοῦ ὑδ᾽ ἄνευ χρόνο φίλος. ἀλλὼ βόλονται φίλοι, καὶ μάλιςα 
μὴ ἐκείνῳ. ὁμοίως δὴ ἔχει καὶ τὸ ἡδύ. ἐνταῦθα γὰρ λανθάνει ἡὶ τοιαύτη ἔξις ὡς φιλία. ὅταν γὰρ προθύμως 
ἐχιστατέον, καὶ σκεπτέον πότερόν ἐστιν ἄνευ ἡδονῆς φι- ἔχωσι φίλοι εἶναι, διὰ τὸ πάνθ᾽ ὑπηρετεῖν τὰ φιλικὰ ἀλ- 
λία, καὶ τί διαφέρει, καὶ ἐν ποτέρῳ ποτ᾽ ἐςὶ τὸ φιλεῖν, 20 λήλοις, οἴονται ὁ βόλεσθαι φίλοι ἀλλ᾽ εἶναι φίλοι, τὸ δ᾽ 
καὶ πότερον ὅτι ἀγαθός, κἂν εἰ μὴ ἡδύς, ἀλλ᾽ ὁ διὰ τῦτο. ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῆς φιλίας" ὁ 
διχῶς δὴ λεγομένα τῷ φιλεῖν, πότερον ὅτι ἀγαθὸν τὸ κατ᾽ γὰρ εἰ βέλονται ὑγιαίνειν, ὑγιαΐνεσιν, ὥς δ᾽ εἰ φίλοι βό- 
δέργειαν οὐκ ἄνευ ἡδονὴς φαίνεται. δῆλον δ᾽ ὅτι ὥσπερ λονται, ἤδη καὶ φίλοι εἰσίν. σημεῖον δέ" εὐδιάβλητοι γὰρ 
ἐπὶ τῆς ἐπιστήμης αἱ πρόσφατοι θεωρίαι καὶ μαθήσεις οἱ διακείμενοι ἄνευ πείρας τῶτον τὸν τρόπον. περὶ ὧν μὲν 
αἰσθηταὶ μάλιςα τῷ εἶδει, ὅτω καὶ αἱ τῶν συνήθων ἀνα- 25 γὼρ πεῖραν δεδώκασιν ἀλλήλοις, ἕκ εὐδιάβλητοι, περὶ ὧν 

“νωρίσεις, καὶ ὁ λόγος ὁ αὐτὸς ἐπ᾽ ἀμφοῖν. φύσει γὴν τὸ δὲ μή, πεισθεῖεν ἂν ὅταν σύμβολα λέγωσιν οἱ διαβάλ- 
ἁτλῶς ἀγαθὸν ἡδὺ ἑπλῶς, καὶ οἷς ἀγαθόν, τούτοις ἡδύ. λοντες. ἅμα δὲ φανερὸν ὅτι ἀδ᾽ ἐν τοῖς φαύλοις αὕτη ἡ 

δὲ εὐθὺς τὰ ὕμοια ἀλλήλοις χαίρει, καὶ ἀνθρώπῳ ἤδιςον φιλία" ἄπιςος γὼρ ὁ φαῦλος καὶ κακοήθης πρὸς πάντας" 
ἄνθρωκος. ὥς᾽ ἐπεὶ καὶ ἀτελῆ, δῆλον ὅτι καὶ τελειωθώτα" αὑτῷ γὰρ μετρεῖ τοὺς ἄλλες. διὸ εὐεξαπατητότεροί εἰσιν 
ὁ δὲ σπυδαῖος τέλειος. εἶ δὲ τὸ κατ᾽ ἐνέργειαν φιλεῖν μεθ᾽ 30 οἱ ἀγαθοί, ἄν μὴ διὰ πεῖραν ἀπιστῶσιν. οἱ δὲ φαῦλοι 
ἡδονῆς ἀντιπροαίρεσις τῆς ἀλλήλων γνωρίσεως, δῆλον ὅτι αἰρῦνται τὰ φύσει ἀγαθὰ ἀντὶ τοῦ φίλε, καὶ ὑθεὶς φιλεῖ 
καὶ ὅλως ἡ φιλία ἡ πρώτη ἀντιπροαίρεσις τῶν ἁπλῶς μᾶλλον ἄνθρωπον ἢ πράγματα. ὥς ὁ φίλοι. ἀ γὰρ γί- 
ἀγαθῶν καὶ ἡδέων, ὅτι ὠγαθὰ καὶ ἡδέα. ἔστι δ᾽ αὕτη ἡ νεται ὕτω κοινὰ τὰ φίλων" προσνέμεται γὰρ ὁ φίλος τοῖς 
φιλία ἕξις ἀφ᾽ ἧς ἡ τοιαύτη προαίρεσις.. τὸ γὰρ ἔργον πράγμασιν, ὦ τὰ πράγματα τοῖς φίλοις. οὐ γίνεται ἄρ᾽ 
αὐτῆς ἐνέργεια, αὕτη δ᾽ ἐκ ἔξω ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ τῷ φιλῖντι, 35 ἡ φιλία ἡ πρώτη ἐν πολλοῖς, ὅτι χαλεπὸν πολλῶν πεῖραν 
δυνάμεως δὲ πάσης ἔξω" ἢ γὰρ ἐν ἑτέρῳ ἢ ἕτερον. διὲ λαβεῖν" ἑκάστῳ γὼρ ἂν δεῖ συζῆσαι. οὐδὲ δὴ αἱρετέον 
τὸ φιλεῖν χαίρειν, ἀλλ᾽ ὁ τὸ φιλεῖσθαί ἐςξιν. τὸ μὲν γὰρ ὁμοίως περὶ ἱματίε καὶ φίλου. καίτοι ἐν πᾶσι δοκεῖ τοῦ 
φιλεῖσθαι φιλητῇ ἐνέργεια, τὸ δὲ καὶ φιλίας, καὶ τὸ μὲν νοῦν ἔχοντος δυοῖν τὸ βέλτιον αἱρεῖσθαι" καὶ εἰ μὲν τῷ 
ἐν ἐμψύχῳ, τὸ δὲ καὶ ἐν ἀψύχῳ" φιλεῖται γὰρ καὶ τὰ χείρονι πάλαι ἐχρῆτο, τῷ βελτίονι δὲ μηδέπω, τῶθ᾽ αἷρε- 
ἄψυχα. ἐπεὶ δὲ τὸ φιλεῖν τὸ κατ᾽ ἐνέργειαν τὸ φιλόμε- τ τέον, ἀλλ᾽ ὑκ ἀντὶ τῷ πάλαι φίλε τὸν ἀγνῶτα εἰ βελτίων. 

2. τῦτο ἡ] τῦτον οοάΐοδβ. 4. καὶ οπὶ ῬΆ, ἢ 8, τῷ Ρὲ, ἢ 14. τοιοῦτο 75, Π 21. καὶ οχχ δ, ἢ εἴ ἡ »ῬΆ, || 22. ἀγαθὸς 35 

Ῥ᾿ ἢ 25. ἡνωρίσεις Ῥὲ, ἢ 429. ἀτελεῖ 75, ἢ τελεωθέντι Ῥλ', ἢ 31. ἀντιπροαιρέσεως 87". ἢ 32. ἡ απῖς πρώτη οἵα 2, 
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ὦ γάρ ἐςιν' ἄνευ πείρας ὑδὲ μιᾶς ἡμέρας ὁ φίλος, ἀλλὼ 

χρόνου δεῖ" διὸ εἰς παροιμίαν ἐλήλυθεν ὁ μέδιμνος τῶν 

ἁλῶν. ἅμα δὲ εἰ μὴ μόνον ἁπλῶς ἀγαθὸν εἶναι ἀλλὰ 

καὶ σοὶ εἶναι, φίλος ἔσται σοι φίλος. ὠγαθὸς μὲν γὰρ 

ἩΘΙΚΩΝ ΕΥ̓ΔΗΜΙΩΝ Η. 

τὴν προαίρεσιν, ἃ οὐδέτεροι. ἐνδέχεται δὲ καὶ τῷ ἐτιωεῖ 
φαῦλον εἶναι φίλον. καὶ γὰρ χρήσιμος ἂν εἴη πρὸς τὴν 
προαίρεσιν, ὁ μὲν φαῦλος πρὸς τὴν ὑπάρχεσαν τῷ ςτι- 
δαίῳ, ὁ δὲ τῷ μὲν ἀκρατεῖ πρὸς τὴν ὑπάρχουσαν, τῷ ἃ 

ἁπλῶς ἐςὶ τῷ ἀγαθὸς εἶναι, φίλος δὲ τῷ ἄλλῳ ὠγαθός" ς φαύλῳ πρὸς τὴν κατὰ φύσιν" καὶ βυλήσεται τὰ ἀγαβὲ 
ὡπλῶς ὠγαθὸς καὶ φίλος, ὅταν συμφωνήσῃ ταῦτα ἄμφω, 

ὥστε ὅ ἐστιν ἁπλῶς ὠγαθόν, τῷ τούτα ἄλλῳ, ἢ καὶ μὴ 

ὡπλῶς μὲν σπυδαίῳ, ἄλλῳ δ᾽ ὠγαθός, ὅτι χρήσιμος. τὸ 
δὲ πολλοῖς ἅμα εἶναι φίλος καὶ τὸ φιλεῖν κωλύειν" οὐ 

ἁπλῶς μὲν τὰ ὡπλᾷ, τὰ δ᾽ ἐκείνῳ ἐξ ὑποθέσεως, ἢ τις 

συμφέρει ἢ νόσος. ταῦτα τῶν ἁπλῶν ὠγαθῶν ἔνικα, 
ὥσπερ καὶ αὐτὸ τὸ φάρμακον πιεῖν᾽ οὐ γὰρ βούλεται, 
ἀλλὰ τοῦδ᾽ ἕνεκα βέλεται. ἔτι καθ᾽ ὃς τρόπες καὶ ἀλλή. 

γὰρ οἷόν τε ἅμα πρὸς πολλὲς ἐνεργεῖν. ἐκ δὴ τύτων φα- 10 λοις οἱ μὴ σπυδαῖοι εἶεν ὧν φίλοι. εἴη γὼρ ἀν ἡδὺς ἐχ 
νερὸν ὅτι ὀρθῶς λέγεται ὅτι ἡ φιλία τῶν βεβαίων, ὥσπερ 
ἡ εὐδαιμονία τῶν αὐτάρκων. καὶ ὀρθῶς εἴρηται". ἡ γὰρ 
φύσις βέβαιον, οὐ τὰ χρήματα. πολὺ δὲ κάλλιον εἰπεῖν 

ὅτι ἡ ἀρετὴ τῆς φύσεως, καὶ ὅτι χρόνος λέγεται δεικνύ- 
γαι τὸν φιλύόμενον, καὶ αἱ ὠτυχίαι μᾶλλον τῶν εὐτυχιῶν. ι5 
τότε γὰρ δῆλον ὅτι κοινὰ τὰ τῶν φίλων" ὅτοι γὰρ μόνοι ἀντὶ 

τῶν φύσει ὠγαθῶν καὶ φύσει "κακῶν, περὶ ἃ αἱ εὐτυχίαι 
νι," , ς» -“ Υ͂ ἉἈ.,. -" 

καὶ αἱ δυςυχίαι, αἷρόνται μᾶλλον ἄνθρωπον ἢ τύτων τὰ μὲν 

εἶναι τὰ δὲ μὴ εἶναι. ἡ δ᾽ ἀτυχία δηλοῖ τοὺς μὴ ὄντως 

ἢ φαῦλος, ὠλλ᾽ ἢ τῶν κοινῶν τινὲς μετέχει, οἷον εἰ μυτε 
ἔτι ἢ ἔνι τι πᾶσιν ἐπιεικές" διὸ ἔνιοι ὁμιλητικοί εἰσ 

ἄν καὶ σπεδαῖοι. ἢ ἣ προσαρμόττυσιν ἑκάςῳ" ἔχμσι γάρ 
τι πάντες τοῦ ὠγαθοῦ. 

΄ 
Χος. 

Τρία μὲν οὖν εἴδη ταῦτα φιλίας, ἐν πᾶσι δὲ τέτοι 

κατ᾽ ἰσότητά πως λέγεται ἡ φιλία" καὶ γὰρ οἱ κατ 
ὠρετὴν φίλοι ἐν ἰσότητί πως ἀρετῆς εἰσὶ φίλοι ἀλλήλοις, 
ἄλλη δὲ διαφορὰ τούτων ἡ κατ᾿ ὑπερβολήν, ὥσπερ θεῦ 

ὠρετὴ πρὸς ἄνθρωπον. τῶτο γὼρ ἕτερον εἶδος φιλίας, καὶ 

ἕντας φίλας, ὠλλὰ διὰ τὸ χρήσιμον τυχόν. ὁ δὲ χρόνος 2) ὅλως ἄρχοντος καὶ ἀρχομένου, καθώπερ καὶ τὸ δίκαιν 

δηλοῖ ἀμφοτέρες᾽" ὁἐδὲ γὰρ ὁ χρήσιμος ταχυὺ δῆλος, ἀλλ᾽ 
ὃ ἡδὺς μᾶλλον. πλὴν ὑδ᾽ ὁ ἁπλῶς ἡδὺς ταχύς. ὅμοιοι 

ἕτερον" κατ᾽ ἀναλογίαν γὰρ ἴσον, κατ᾽ ἀριθμὸν δ᾽ ὑκ ἴτον. 
ἐν τούτῳ τῷ γένει πατὴρ πρὸς υἱὸν καὶ ὁ εὐεργέτης τρὸς 

γὰρ οἱ ἄνθρωποι τοῖς οἶνοις καὶ ἐδέσμασιν" ἐκείνων τε γὰρ τὸν εὐεργετηθώτα. αὐτῶν δὲ τούτων διαφοραί εἰσιν ἄλλη 
τὸ μὲν ἡδὺ ταχὺ δηλοῖ, πλείω δὲ χρόνον γινόμενον ἀηδὲς πατρὸς πρὸς υἱὸν καὶ ἀνδρὸς πρὸς γυναῖκα, αὕτη μὲν ὧς 
καὶ ἀ γλυκύ, καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων ὁμοίως. ἔς γὼρ τὸ 25 ἄρχοντος καὶ ὠρχομένε, ἡ δὲ εὐεργέτε πρὸς εὐεργετηϑότα. 
ἁπλῶς ἡδὺ τῷ τέλει ὁριςέον καὶ τῷ χρόνῳ. ὁμολογήσαιεν ἐν ταύταις δὲ ἢ ὐκ ἕνεςιν ἢ ἐχ ὁμοίως τὸ ἀντιφιλεῖσθαι. 

Ἄ “- ᾿ 

δ᾽ ἄν καὶ οἱ πολλοί, ὑκ ἐκ τῶν ὠποβαινόντων μόνον, ἀλλ᾽ 
“ ᾿» »“" [φ - ’ ὁ ὧν ν δι νω.Δ ὥσπερ ἐπὶ τῇ πόματος καλῦσι γλύκιον" τῦτο γὰρ διὰ τὸ 

΄ ᾿Ὶ Ν Ν 

ἀποβαῖνον οὐχ ἡδύ, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ συνεχές, ὠλλὼ τὸ 

γελοῖον γὼρ εἴ τις ἐγκαλοίη τῷ θεῷ ὅτι οὐχ, ὁμοίως τῷ 

ἀντιφιλεῖσθαι ὡς φιλεῖται, ἢ τῷ ἄρχοντι καὶ ἀρχομέψ. 
φιλεῖσθαι γώρ, οὐ φιλεῖν, τοῦ ἄρχοντος, ἢ φιλεῖν ἄλλον 

πρῶτον ἐξαπατᾶν. ἡ μὲν οὖν πρώτη φιλία, καὶ δ᾽ ἣν αἱ Ὁ τρόπον. καὶ ἡδονὴ διαφέρει δὲν ἥ τε τῷ αὐτάρκες ἐπὶ τῷ 

ἄλλαι λέγονται, ἡ κατ᾽ ἀρετήν ἐστι, καὶ δὶ᾿ ἡδονὴν τὴν 

ἀρετῆς, ὥσπερ εἴρηται πρότερον. αἱ δ᾽ ἄλλαι ἐγγίνονται 
φιλίαι καὶ ἐν παισὶ καὶ θηρίοις καὶ τοῖς φαύλοις. ὅθεν 
λέγεται “ἥλιξ ἥλικα τέρπεί᾽ καὶ “κακὸς κακῷ συντέτηκεν 

ἡδονη., 

λυς, καὶ ἢ φαῦλοι ἢ μηδέτεροι, ἀλλ᾽ οἷον ὠδικοὶ ἄμφω, 

ἢ ὁ μὲν φειδωλὸς ὁ δ᾽ δικός ἐςιν. καὶ ἢ πάντες ἔχυσιν 
ἀγαθόν, καὶ ταύτῃ συναρμόττεσιν ἀλλήλοις. ἔτι χρήσιμοι 
ἂν εἶεν ἀλλήλοις καὶ ὠφέλιμοι, οὐχ ὡπλῶς ἀλλὰ πρὸς 

αὑτοῦ κτήματι ἢ παιδί, καὶ τοῦ ἐνδεὺς ἐπὶ τῷ γινομένῳ. 

ὡς δ᾽ αὕτως καὶ ἐπὶ τῶν διὰ τὴν χρῆσιν φίλων καὶ ἐὲ 

τῶν δὶ᾽ ἡδονήν, οἱ μὲν κατ᾽ ἰσότητα, εἰσίν, οἱ δὲ καθ᾽ ὑτερν 

χήν. διὸ καὶ οἱ ἐκείνως οἰόμενοι ἔγκαλῦσιν, ἐὰν μὴ ὁμοίως 

ἐνδέχεται δὲ καὶ ἡδεῖς ἀλλήλοις εἶναι τὸς φαύ- 35 χρήσιμοι καὶ εὖ ποιῶσιν καὶ ἐπὶ τῆς ἡδονῆς. δῆλον δ᾽ δ 

τοῖς ἐρωτικοῖς" τοῦτο γὰρ αἴτιον τοῦ μάχεσθαι ἀλλήλοις 
πολλάκις. ἀγνοεῖ γὰρ ὁ ἐρῶν ὅτι ἐχ ὁ αὐτὸς λόγος τῆς 
ἐπὶ τὴν προθυμίαν. δὶὸ εὑρηκέναι νεῖκος ὁ ἐρώμενος" τοιαῦτ᾽ 

ἂν ὑκ ἐρῶν λέγοι. οἱ δὲ νομίζησι τὸν αὐτὸν εἶναι λόγιν. 

4. ἐδεμίαν ὁμέραν ἈΠΡ, Π ἀ, να εἶεν 415. ΠΠ γὰρ οτλ Δ". ἢ 6. συμφωνίας Ῥό, ἢ 7. 3] εἰ Ῥϑ. Ἐ 10. οἴονται ῬΈ, Τὸ 16. τὰ οπ 
ΜΡ. ἃ 18. αἱ οαι Ῥὲ, ἢ 19. οὕτως Ῥ᾽. ᾿} 23. ὅντοις Μ|5. ΠΠ 2ἀ. ἡδὺ οἵα δ. Π χρόνῳ 45. ἢ 26. ὁμολογήσειν ῬΆ. ἢ 28. τύματο 

Ῥι, Ε 31. τῆς 211. ἢ 31, συγτίκεν ἡδονήν Δ78, ἢ 36. κα ἢ 215, οἱ ἈΗ. ἃ 39. ἀλλήλους Ῥ'. 

ν ἅ. τὸν ἐπιεικῆ ΜΡ". ἢ 2. χρήσιμον 4". }} 3. τῷ - ἀς, ὑπάρχουσαν οἵη Μλ. 11 8. ποιεῖν Ῥῆ, ἢ 42. ἔτι] ποροῖο χυμὰ σοττγ ΡΑΙ 

(« δί τι Ῥ, εἰ δί τοί 33. 1 13. σπυδαίν ὲ. 3] εἰ 2,415, ἀγαρίρυο 95, ἢ 17. εἰσὶν ἀρετῆς Ῥὲ. 1} 23. ἄλλην Ῥ᾽, ἢ 25. ἡ ἃ] ὦ 

Γ Ἱ πρὸς] πρὸς τὸν 2", ἢ 30. ἐπὶ τῶ] καὶ ἐπὶ τῶ τοῦ 275. }} 32. δ᾽ οἱὰ 215, 33. οἱ οτὰ 4445. ᾿) ἐςίν 45, 
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ά “Ὥσπερ οὖν εἴρηται, τριῶν ὄντων εἰδῶν φιλίας, κατ᾽ τὸς ἐμμένοντας τῷ φιλεῖν πρὸς τὸς τεθνεῶτας ἐπαινέμεν" 

ἀρετήν, κατὰ τὸ χρήσιμον καὶ κατὰ τὸ ἡδύ, αὗται πάλιν γινώσκεσι γάρ, ἀλλ᾽ ὁ γινώσκονται. ὅτι μὲν ὃν πλείονες 

διήρηνται εἰς δύο" αἱ μὲν γὼρ κατὰ τὸ ἴσον αἱ δὲ καθ᾿’ τρόποι φιλίας, καὶ πόσοι τρόποι, ὅτι τρεῖς, καὶ ὅτι τὸ 
ὑπεροχήν εἰσιν. φιλίαι μὲν οὖν ἀμφότεραι, φίλοι δ᾽ οἱ φιλεῖσθαι καὶ ἀντιφιλεῖσθαι καὶ οἱ φίλοι διαφέρουσιν, οἵ 
κατὰ τὴν ἰσότητα" ἄτοπον γὰρ ὧν εἴη εἰ ἀνὴρ παιδίῳ ς τε κατ᾽ ἰσότητα καὶ οἱ καθ᾽ ὑπεροχήν, εἴρηται. 

φίλος, φιλεῖ δέ γε καὶ φιλεῖται. ἐνιαχοῦ δὲ φιλεῖσθαι ᾿Επεὶ δὲ τὸ φίλον λέγεται καὶ καθόλε μᾶλλον, ὥσ- 5 
μὲν δεῖ τὸν ὑπερέχοντα, ἐὰν δὲ φιλῇ, ὀνειδίζεται ὡς ἀνώ- περ καὶ κατ᾽ ἀρχὰς ἐλέχθη ὑπὸ τῶν ἔξωθεν συμπεριλαμ- 
ξιον φιλῶν. τῇ γὰρ ἀξίᾳ τῶν φίλων μετρεῖται καί τινι βανόντων (οἱ μὲν γὰρ τὸ ὅμοιόν φασιν εἶναι φίλον, οἱ δὲ 
ἴσῳ. τὼ μὲν ὧν δι᾿ ἡλικίας ἔλλελψιν ἀνάξια ὁμοίως φι- τὸ ἐναντίον), λεκτέον καὶ περὶ τούτων πῶς εἰσὶ «πρὸς τὰς 

λεῖσθαι, τὰ δὲ κατ᾽ ὠρετὴν ἢ γώος ἢ κατὰ ἄλλην τοιαύ- 10 εἰρημένας φιλίας. ἀνάγεται δὲ τὸ μὲν ὅμοιον καὶ εἰς τὸ 
τὴν ὑπεροχήν. ἀεὶ δὲ τὸν ὑπερέχοντα ἢ ἧττον ἢ μὴ φιλεῖν ἡδὺ καὶ εἰς τὸ ὠγαθόν. τό τε γὰρ ὠγαθὸν ἀπλῦν, τὸ δὲ 
ἀξῶν, καὶ ἐν τῷ χρησίμῳ καὶ ἐν τῷ ἡδεῖ καὶ κατ᾽ ἀρετήν. κακὸν πολύμορφον' καὶ ὁ ἀγαθὸς μὲν ὅμοιος ἀεὶ καὶ οὐ 
ἐν μὲν οὖν ταῖς μικραῖς ὑπεροχαῖς εἰκότως γίνονται ἀμ- μεταβάλλεται τὸ ἦθος, ὁ δὲ φαῦλος καὶ ὁ ἄφρων οὐθὲν 
φισβητήσεις. τὸ γὼρ μικρὸν ἐνιαχὰ οὐδὲν ἰσχύει, ὥσπερ ἔοικεν ἕωθεν καὶ ἑσπέρας. διὸ ἐὰν μὴ συμβάλλωσιν οἱ 

ἐν ζύλε ςαθμῷ, ἀλλ᾽ ἐν χρυσίῳ. ἀλλὰ τὸ μικρὸν κακῶς :ς φαῦλοι, ὁ φίλοι ἑαντοῖς, ἀλλὰ διίςανται" ἡ δ᾽ καὶ βέβαιος 

κρίνεσιν' φαίνεται γὰρ τὸ μὲν οἰκεῖόν ἀγαθὸν διὰ τὸ ἐγγὺς φιλία ὁ φιλία. ὥςε ὕτω μὲν τὸ ὅμοιον φίλον, ὅτι ἀγα- 
μέγα, τὸ δ᾽ ἀλλότριον διὰ τὸ πόρρω μικρόν. ὅταν δὲ θὸν ὅμοιον, ἔς, δὲ ὡς καὶ κατὰ τὸ ἠδύ' τοῖς γὼρ ὁμοίοις 

ὑπερβολὴ ἥ, ὑδ᾽ αὐτοὶ ἐπιζητῦσιν ὡς δεῖ ἢ ἀντιφιλεῖσθαι ταῦθ᾽ ἡδέα, καὶ ἕκαστον δὲ φύσει αὐτὸ αὐτῷ ἡδύ. διὸ 
ἃ ὁμοίως ἀντιφιλεῖσθαι, οἷον εἴ τις ἀξιοῖ τὸν θεόν. φανερὲ καὶ φωναὶ καὶ ἕξεις καὶ συνημερεύσεις τοῖς ἑμογενέσιν 
δὴ ὅτι φίλοι μέν, ὅταν ἐν τῷ ἴσῳ, τὸ ἀντιφιλεῖν δ᾽ ἐςὶν ἢ ἥδιςαι ἀλλήλοις, καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις" καὶ ταύτῃ ἐνδέ- 
ἄνευ τῷ φίλυς εἶναι. δῆλον δὲ καὶ διὰ τί ζητῦσι μᾶλλον χεται καὶ τὸς φαύλες ὠλλήλες φιλεῖν. 
οἱ ἄνθρωποι τὴν καθ᾽ ὑπεροχὴν φιλίαν τῆς κατ᾽ ἰσότητα" κακὸς κακῷ δὲ συντέτηκεν ἡδονῇ. 

ἅμα γὰρ ὑπάρχει οὕτως αὐτοῖς τό τε φιλεῖσθαι καὶ ἡ τὸ δ᾽ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ φίλον ὡς τὸ χρήσιμον' αὐτὸ 
ὑπεροχή. διὸ ὁ κόλαξ παρ᾽ ἐνίοις ἐντιμότερος τοῦ φίλου: γὼρ αὐτῷ τὸ ὅμοιον ἄχρηςον. διὸ δεσπότης δέλν δεῖται 
ἄμφω γὰὼρ φαίνεσθαι ποιεῖ ὑπάρχειν τῷ κολακενομένῳ. γ95 καὶ δέλος δισπότν, καὶ γυνὴ καὶ ὠνὴρ ἀλλήλων, καὶ ἡδὺ 
μάλιςα δ᾽ οἱ φιλότιμοι τοίξτοι" τὸ γὼρ θαυμάζεσθαι ἐν καὶ ἐπιθυμητὸν τὸ ἐναντίον ὡς χρήσιμον, καὶ οὐχ ὡς ἐν 
ὑπεροχῇ. φύσει δὲ γίνονται οἱ μὲν φιλητικοὶ οἱ δὲ φιλό- τέλει ἀλλ᾽ ὡς πρὸς τὸ τέλος" ὅταν γὰρ, τύχῃ ὃ ἐπιθυμεῖ, 
τιμοι. φιλητικὸς δὲ ὁ τῷ φιλεῖν χαίρων μᾶλλον ἢ τῷ ἐν τῷ τέλει μέν ἐςιν, ὑκ ὀρέγεται δὲ τῷ ἐναντία, οἷον τὸ 
φιλεῖσθαι" ἐκεῖνος δὲ φιλότιμος μᾶλλον. ὁ μὲν ἦν χαίρων θερμὸν τῷ ψυχρὰ καὶ τὸ ξηρὸν τῇ ὑγρᾷ. ἔςι δέ πως καὶ 

τῷ θαυμάζεσθαι καὶ φιλεῖσθαι τῆς ὑπεροχῆς φίλος, ὁ δὲ 30 ἡ τῷ ἐναντία φιλία τῷ ὠγαθῇ. ὀρέγεται γὰρ ἀλλήλων διὰ 
τῆς ἐν τῷ φιλεῖν ἡδονῆς ὁ φιλητικός. ἕνεςι γὰρ ἀνάγκη 
ἐνεργῆντα' τὸ μὲν γὰρ φιλεῖν συμβεβηκός" ἔςι γὰρ λαν- 

βάνειν φιλούμενον, φιλῦντα δ᾽ οὔ. ἔστι δὲ καὶ κατὰ τὴν 
φιλίαν τὸ φιλεῖν μᾶλλον ἢ τὸ φιλεῖσθαι, τὸ δὲ φιλεῖ- 

τὸ μέσον" ὡς σύμβολα γὼρ ὀρέγεται ἀλλήλων διὸ ὁ τῷ 
γίνεσθαι ἐξ ἀμφοῖν ἣν μέσον. ἔτι κατὰ συμβεβηκός ἐς. ἢ 

Ἂν. ὦ Γὰ ᾽ Ἱ “ ΄ ᾽ Ἀν 
τῷ ἐναντίος, καθ᾽ αὐτὸ δὲ τῆς μεσότητος. ὀρέγονται γὰρ ἐκ 
ἀλλήλων τἀναντία, ἀλλὰ τῷ μέσον. ὑπερψυχθέντες γάρ, 

σθαι κατὼ τὸ φιλητόν. σημεῖον δ᾽ ἴλοιτ᾽ ὧν ὁ φίλος μᾶλ- 35 ἐὰν θερμανθῶσιν, εἰς τὸ μέσον καθίστανται, καὶ ὑπερθερ- 
λον, εἰ μὴ ἐνδέχοιτ᾽ ἄμφω, γινώσκειν ἢ γινώσκεσθαι, οἷον 
ἐν ταῖς ὑπερβολαῖς αἱ γυναῖκες "ποιῦσι, καὶ ἡ ̓ Ανδρομαάίχη 
ἡ ᾿Αντιφῶντος. καὶ γὰρ ἔοικε τὸ μὲν ἐθέλειν γινώσκεσθαι 
αὐτῷ ἕνεκα, καὶ τὸ πασχειν τι ἀγαθὸν ἀλλὰ μὴ ποιεῖν, 

μανθώτες, ἐὰν ψυχθῶσιν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. 
εἰ δὲ μή, ἀεὶ ἐν ἐπιθυμίᾳ, ὑκ ἐν τοῖς μέσοις. ἀλλὰ χαΐ- 
ρει ὁ ἐν τῷ μέτῳ ἄνευ ἐπιθυμίας τοῖς φύσει ἡδέσιν, οἱ 
δὲ πᾶσι τοῖς ἐζιςᾶσι τῆς φύσει ἔξεως. τῦτο μὲν οὖν τὸ 

τὸ δὲ γινώσκειν τῷ ποιεῖν καὶ τοῦ φιλεῖν ἕνεκα. διὸ καὶ 0 εἶδος καὶ ἐπὶ τῶν ἀψύχων ἐστίν" τὸ φιλεῖν δὲ γίνεται, 

4, οὐδὶν ἰσχύει (ἸΔδΔΌΡΟΣυΕ : οοαΐοαβ οὐδ᾽ ἐν ἰσχύϊ, ἢ 415, ξύλω Ῥέ, ἢ 16. τὸ ροδὶ διὰ οἵα Ῥὲ εἰ ρὲ 1,5. 1 17. μέγα] μέγα δὲ 
Ῥ", ᾿ὶ 18. αὐτὸ ὡς ἐπιζητῶσι δεῖ Ῥὴ, 1 20. δὲ 275. ἡ 33. τὴν οἵ 3275. ἢ 35. τὸ οπι 25. 

Ἴ. ἀπὸ Δ". Π 12. ὁ οτὰ Δ7., 1 15. βιβαία 44. }} 19. καὶ αἱ ἕξεις δ, ἢ 21. τοῖς φαύλοις )ό, 1} 22. δὲ κακῶ σύντεκεν ΜΆ. ἢ 
25. καὶ δῦλος δισχέτυ οἵὰ 45. }} 29. ὑγρὸν τῷ ξηρᾷ 33,75. } 34, τῷ] τὸ 6. ἢ 39. τῶν φύσει ίξεων Δ". 
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ὅταν ἢ ἐπὶ τῶν ἐμψύχων. διὸ ἐνίοτε ἀνομοίοις χαίρυσιο, δὲ’ ἕτερόν τε ἀλλὰ δ᾽ ἐκεῖνον, ὅτι χαίρει, φιλικόν. ἔτι τὰ 
οἷον αὐςηροὶ εὐτραπέλοις καὶ ὀξεῖς ῥαθύμοις" εἰς τὸ μέσον τοιάδε λέγεται περὶ φιλίας, ὡς ἰσότης φιλότης, καὶ μὴ 
γὰρ καθίςανται ὑπ᾽ ἀλλήλων. κατὰ συμβεβηκὸς ὄν, ὧσ- μίαν φιλίαν εἶναι τὸς ἀληθῶς φύλες. ὥπαντα ταῦτα ἐπα 

περ ἐλέχθη τὰ ἐναντία φίλα, καὶ δια τὸ ἀγαθόν. κόσα ναφέρεται πρὸς τὸν ἕνα. καὶ γὰρ βύλεται τὠγαθὰ αὐτῷ 
μὲν ἦν εἴδη φιλίας, καὶ τίνες διαφοραὶ καθ᾽ ἂς λέγονται ς τῦτον τὸν τρόπον. ὑθεὶς γὰρ αὐτὸς αὐτὸν εὖ ποιεῖ διώ τι 
οἵ τὲ φίλοι καὶ οἱ φιλῦντες καὶ οἱ φιλύμενοι, καὶ ἕτως ἕτερον, οὐδὲ χάριτος. ὑδὲ λέγει ὅτι ἐποίησεν ἢ εἶς" δικὲ 
ὥςε φίλοι εἶναι καὶ ἄνευ τότυ, εἴρηται. γὰρ φιλεῖν βόλεσθαι ὁ δῆλον ποιῶν ὅτι φιλεῖ, ἀλλ᾽ οὐ 
6 Πρὶ δὲ τῦ αὐτὸν αὐτῷ φίλον εἶναι ἢ μή, πολλὴν ἔχει φιλεῖν. καὶ τὸ εἶναι μάλιςα καὶ τὸ συζῆν καὶ τὸ συγ 
ἐπίσκεψιν. δοκεῖ γὰρ ἐνίοις μάλιςω ὅκαςος αὐτὸς αὐτῷ χαίρειν καὶ τὸ συναλγεῖν, καὶ μία δὴ ψυχή, καὶ τὸ μὲ 

φίλος εἶναι, καὶ τούτῳ χρώμενοι κανόνι κρίνεσι τὴν πρὸς 9 δύνασθαι ἄνευ ὠλλήλων μηδὲ ζῆν, ἀλλὰ συναποθνήσχιν. 

τὸς ἄλλυς φίλυς φιλίαν. κατὰ δὲ τὸς λόγες καὶ τὰ δὸο- ὁ 
κοῦνθ᾽ ὑπάρχειν τοῖς φίλοις τὰ μὲν ὑπεναντῶται, τὰ δ᾽ 
΄ ἐ γ [2 ’ ».» ͵7 Γ ὅμοια φαίνεται ὄντα. ἔςι γάρ πως κατ᾽ ἀναλογίαν αὕτη 
ἡ φιλία, ὡπλῶς δ᾽ ὅ. ἐν δυσὶ γὰρ διηρημένοις τὸ φιλεῖς 

φ »" 
ὕὅτω γὰρ ἔχει ὁ εἷς, καὶ ἴσως ὁμιλεῖ αὐτὸς αὐτῷ, πάντε 
δὲ ταῦτα τῷ ἀγαθῷ ὑπάρχει πρὸς αὑτόν. ἐν δὲ τῷ τι 
νηρῷ διαφωνεῖ, οἷον ἐν τῷ ἀκρατεῖ, καὶ διὰ τοῦτο δυκε 

καὶ ἐχθρὸν ἐνδέχεσθαι αὐτὸν αὐτῷ εἶναι" ἦ δ᾽ εἷς καὶ 

σθαι καὶ φιλεῖν. δι ἃ μᾶλλον ὅτος αὐτὸς αὐτῷ φίλος. 15 ἀδιαίρετος, ὀρεκτὸς αὐτὸς αὑτῷ. τοιῦτος ὁ ἀγαθὸς καὶ ἡ 
᾿ “ »ὕ “ 3 “ [4 ““.-.«νΝν ὰ ψΨ ἐπὶ τοῦ ἀκρατῆς καὶ ἐγκρατὺς εἴρηται πῶς ἑκὼν ἢ ἄκων, 
τῷ τὼ μέρη ἔχειν πως πρὸς ἄλληλα τὰ τῆς ψυχῆς" καὶ 

ὅμοιον τὰ τοιαῦτα πάντα, εἰ φίλος αὐτὸς αὐτῷ καὶ ἐχ- 
, ἃ » 2 Ν -,.7 ΄’, ν Η ) 

θρός, καὶ εἰ ὠδικεῖ τις αὐτὸς αὐτόν. πάντα γὰρ ἐν δὺσ' 

κατ᾽ ὠρετὴν φίλος, ἐπεὶ ὅ γε μοχθηρὸς ὑχ εἷς ἀλλὰ πολ- 
λοί, καὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἕτερος καὶ ἔμπληκτος. ὥστε 
καὶ ἡ αὐτὸ πρὸς αὑτὸν φιλία ἀνάγεται πρὸς τὴν τῷ ἀγα; 

θοῦ. ὅτι γάρ πῃ ὅμοιος καὶ εἷς καὶ αὐτὸς αὐτῷ ὠγαθός, 

ταῦτα καὶ διηρημένως. εἰ δὲ δύο πως καὶ ἡ ψυχή, ὑπαρ. ἢ ταύτῃ αὐτὸς αὐτῷ φίλος καὶ ὀρεκτός" φύσει δὲ τοιοῦτος, 
-" ; »ν ᾽ ε ,ὔ ,» δ 

χει πὼς ταῦτα" εἰ δ᾽ ὁ διηρυμένα, ἂχ ὑπάρχει. ἀπὸ δὲ 
τῆς πρὸς αὐτὸν ἔξεως [ὡς] οἱ λοιποὶ τρόποι τῇ φιλεῖν διω- 

,ὕ νὰ, » » , Η - 7.“ 
ρισμένοι, καθ᾽ ὃς ἐν τοῖς λόγοις ἐπισκοπεῖν εἰώθαμεν. δὸ- 

κεῖ γὰρ φίλος εἶναι ὁ βελόμενός τινι τἀγαθὰ ἢ εἷα οἴεται 

ἀλλ᾽ ὁ πονηρὸς παρὰ φύσιν. ὁ δ᾽ ἀγαθὸς ἔθ᾽ ἅμα λοιδν» 
ρεῖται ἑαυτῷ, ὥσπερ ὁ ἀκρατής, ὅθ᾽ ὁ ὕς ερος τῷ πρότερον, 

ὥσπερ ὁ μεταληπτικός, ὅτε ὁ ἔμπροσθεν τῷ ὕςερον, ὥσπῳ 
ὁ ψεύςης. ὅλως τε εἰ δεῖ ὥσπερ οἱ σοφις αἱ διορίζουσι, 

ἀγαθά, μὴ δι᾽ αὐτὸν ἀλλ᾽ ἐκείνε ἕνεκα. ἄλλον δὲ τρόπον 5 ὥσπερ τὸ Κορίσκος καὶ Κορίσκος σπυδαῖος. δῆλον γὰρ ὧν 
ᾧ τὸ εἶναι βέλεται δ ἐκεῖνον καὶ μὴ δι’ αὐτόν, κἂν εἰ τὸ αὐτὸ πόσον σπουδαῖον αὐτόν, ἐπεὶ ὅταν ἐγκαλέσωσα 

μὴ διανέμων τἀγαθά, μὴ τῷ τὸ εἶναι τούτῳ ἂν δέξαιεν -αὐτοῖς, ὠποκτιννύασιν αὐτοῖς. ἀλλὰ δοκεῖ πᾶς αὐτὲς αὐτῷ 

μάλιστα φιλεῖν. ἄλλον δὲ τρόχον ᾧ ἀγαθός. ζητεῖ δὲ ὁ ὡπλῶς ὧν ἀγαθὸς εἶναι καὶ αὐτὸ 
αὐτὴν τὴν ὁμιλίαν καὶ μὴ δι᾽ ἕτερόν τι, οἷον οἱ πατέρες αὐτῷ φίλος, ὥσπερ εἴρηται, ὅτι δύ᾽ ἔχει ἐν αὐτῷ ἃ φῥ 
τὸ μὲν εἶναι τοῖς τέινοις, συζῶσι δ᾽ ἑτέροις. μάχεται δὴ 30 σει βύλεται εἶναι φίλα καὶ διασπάσαι ἀδύνατον. διὸ ἐπ᾿ 

συζὴν αἱρεῖται δι᾽ 

“-“ ͵ ᾿ Υ ε ᾿] . Ν ν ε 
ταῦτα πάντα πρὸς ἄλληλα. ὁ μὲν γὰρ ἄν μὴ τὸ ἑαυ- 

-.,“ ει λ ἃ ᾿ς ν᾿ «» ΝῚ ἰὰν. ΠΝ ᾿ τοῖς, ὁ δὲ ὧν μὴ τὸ εἶναι, οἱ δὲ τὸ συζὴν ὅκ οἴονται φι- 
λεῖσθαι. ἔτι το ἀλγῆντι συναλγεῖν μὴ δι᾽ ἕτερόν τι ὠγα- 

ἀνθρώπε μὲν δοκεῖ ἕκαςος αὐτὸς αὐτῷ φίλος, ἐπὶ δὲ τῶν 

ἄλλων ζῴων οἷον ἵππος αὐτὸς αὐτῷ" ὑκ ἄρα φίλος. ἀλλ᾽ 
᾿ ᾿ ᾿ 

οὐδὲ τὰ παιδία, ὠλλ᾽ ὅταν ἤδη ἔχη προαίρεσιν" ἤδη γῳ 
κἂν θήσομεν, οἷον οἱ δύλοι πρὸς τὸς δεσπότας, ὅτι χαλο- τότε διαφωνεῖ ὁ παῖς πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν. ἔοικε δ᾽ ἡ φε 

᾽ “ ᾿ ᾽ ᾽ ᾽ ,» , ΄ « - ᾽ ς " .Ν “ ν "Δ λ , ποὶ ἀλγόντες, ὠλλ᾽ οὐ δι᾽ αὐτός, ὥσπερ αἱ μητέρες τοῖς 35 λία ἡ πρὸς αὐτὸν τῇ κατὼ συγγώειαν" ὑθέτερον γὰρ ἐφ 
τέκνοις, καὶ οἱ συνωδίνοντες ὄρνιθες. βόλεται γὰρ μάλιςά αὑτοῖς λῦσαι, ἀλλὰ κἀν διαφέρωνται, ὅμως οὗτοι μὴ 
τε οὐ μένον συλλυπεῖσθαι ὁ φίλος τῷ φίλῳ, ἀλλὰ καὶ συγγενεῖς ἔτι, ὃ δὲ ἔτι εἷς, ἕως ἂν ζῇ. ποσαχῶς μὲν ὗ 
τὴν αὐτὸν λύπην, οἷον διψῶντι συνδιψῆν, εἰ ἐνεδέχετο, ὅτι τὸ φιλεῖν λέγεται, καὶ ὅτι πᾶσαι αἱ φιλίαι ἀνάγινται 

. 2 , .: ἣν» ΠῚ , ν᾿ Ν ν . " ἢ » ᾽ μὴ ἐγγύτατα. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τὸ χαίρειν μὴ πρὸς τὴν πρώτην, δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων. 

3. ἢ] γὰρ Ῥὲ, ἢ 6. οἱ ἀῃῖα φιλύμενοι οπὶ ῬΆ. ἢ 10, κρίνυσι ἰῃίογρτεβ: οοάΐοο8 κινῦσι, Π 45, ὕτως ῬΆ, 1] 20, εἴ ἡ 475. 1 31. ἡ 
1}5.}} 27. μὴ τὸ δόξειε 7 εἰ Ζ: δὶς ροϑβῖ τὸ (ϑγ ἴδηι γϑγβιιβ ραγίθπὶ νδουδπι, ἰὰπὶ τὴν ὁμιλίαν καὶ μὴ δι᾽ ἑ, ἰἴφχυθ ἀδἰει.58 Ἰοουδι τδουὺπὶ 
χυΐπχυς Πτογαγαπι οαραρεπι. ἢ 31. οἱ μὲν γὰρ μὴ ῬΡ. ΠΠ αὐτοῖς Δ75. ἢ] 33. τῷ 755,1 86. οἱ ογα 475. 1} 38. εἰ) ἢ δ. 11 ἐνδέχοιτο ΜΡ. 

2. περὶ τῆς φιλίας Ῥδὴ, ἢ 7. βύλεται ΜΡ, ἢ 12. δὲ τῷ] γὰρ τῷ .Μ2,}} 16. τε 475. 19. ὅμοιοι οοάϊςο5. [| 241. ὁ δ᾽) οὐδ᾽ Μ' 

Ῥ᾿ ἢ 26. πέσον πυσπουδαῖον 775. δ 27. αὐτοῖς. ἀλλὰ] αὖτ. ἀλλὰ Ζ. ᾿ 28. ζητεῖται Ῥ", 11 8.5. ἐπ᾿ αὐτοῖς 95. ἢ 36. ἄλλα Αἵ",1 ἃ» 

φέρονται, ΟΥΪ850 κάν, Ῥ, || 37. ἔτι συγγενεῖς ᾽, 
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Ἴ οἰκεῖόν δὲ τῇ σκέψει θεωρῆσαι καὶ περὶ ὁμονοίας καὶ τὸν αὐτὸν δὴ λόγον ἔχει τὸ ἔργον καὶ ἡ ἐνέργεια, ὃ δ᾽ 

εὐνοίας" δοκεῖ γὰρ τοῖς μὲν εἶναι ταὐτά, τοῖς δ᾽ ὧς ἄνευ εὖ παθὼν ὥσπερ ἔργον τῷ εὖ ποιήσαντος. διὸ καὶ ἐν τοῖς 

ἀλλήλων. ἔς! δ᾽ ἡ εὔνοια τῆς φιλίας ὅτε πάμπαν ἕτερον ζῴοις ἡ περὶ τὰ τόινα σπυδή ἐστι, καὶ τῷ γεννῆσαι καὶ 

ἔτε ταὐτόν. διηρημένης γὰρ τῆς φιλίας κατὰ τρεῖς τρόπες, γεννώμενα σώζειν. καὶ φιλῦσι δὴ μᾶλλον οἱ πατέρες τὰ 

οὔτ᾽ ἐν τῇ χρησίμη οὔτ᾽ ἐν τῇ καθ᾽ ἡδονήν ἐςιν. εἴτε γὰρ 5 τέκνα [καὶ αἱ μητέρες τῶν πατέρων] ἢ φιλῦνται" καὶ ἕτοι 

ὅτι χρήσιμον, βόλεται αὐτῷ τὠγαθά, ὁ δὶ ἐκεῖνον ἀλλὰ πάλιν τὰ αὑτῶν ἢ τὸς γεννήσαντας, διὰ τὸ τὴν ἐνέργειαν 
δ᾽ αὐτὸν βούλοιτ᾽ ἄν. δοκεῖ δ᾽ ὥσπερ καὶ ἡ εὔνοια οὐκ εἶναι τὸ ἄριςον. καὶ αἱ μητέρες τῶν πατέρων, ὅτι μᾶλλον 

αὐτῇ εὔνοια τῷ εὐνοϊζομέώου εἶναι, ἀλλὰ τῷ ᾧ εὐνοεῖ. εἰ οἴονται αὐτῶν εἶναι ἔργον τὰ τέκνα" τὸ γὰρ ἔργον τῷ χα- 
δ᾽ ἡ ἐν τῇ τὸ ἡδέος φιλία, κἂν τοῖς ἀψύχοις εὐνόνν. ὥξε λεπῷ διορίζεσιν, πλείω δὲ λυπεῖται περὶ τὴν γένεσιν μήτηρ. 
δῆλον ὅτι περὶ τὴν ἠθικὴν φιλίαν ἡ εὔνοιά ἐς ιν. ἀλλὰ τῷ 10 καὶ περὶ μὲν φιλίας τῆς πρὸς αὐτὸν καὶ τῆς ἐν πλείοσι 
μὲν εὐνοῦντος βύλεσθαι μόνον ἐςί, τῷ δὲ φίλε καὶ πράτ- διωρίσθω τὸν τρόπον τῶτον. 

τειν ἃ βόέλεται. ἔστι γὰρ ἡ εὔνοια ἀρχὴ φιλίας" ὁ μὲν Δοκεῖ δὲ τό τε δίκαιον εἶναι ἴσον τι καὶ ἡ φιλία ἐν 
γὰρ φίλος πᾶς εὔνους, ὁ δ᾽ εὖνες οὐ πᾶς φίλος. ὠρχο- ἰσότητι, εἰ μὴ μάτην λέγεται ἰσότης ἡ φιλότης, αἱ δὲ 

μένῳ γὰρ ἔοικεν ὁ εὐνοῶν μόνον, διὸ ὠρχὴ φιλίας, ἀλλ᾽ πολιτεῖαι πᾶσαι δικαΐν τι εἶδος" Κοινωνία γάρ, τὸ δὲ κοι- 
ὁ φιλία. δοκῶσι γὰρ οἵ τε φίλοι ὁμονοεῖν καὶ οἷ ὁμονοῦν- 15 νὸν πᾶν διὼ τῷ δικαίου συνέστηκεν, ὅστις ἀεὶ διὰ φιλίας 
τες φίλοι εἶναι. ἔς δ᾽ ὁ περὶ πάντα ἡ ὁμόνοια ἡ φιλική, καὶ δικαΐκ καὶ κοινωνίας, καὶ πάντα ταῦτα σύνορα ἀλ- 

ὠλλὰ περὶ τὰ πρακτὰ τοῖς ὁμονοῦσι, καὶ ὅσα εἰς τὸ συ- λήλοις, καὶ ἐγγὺς ἔχει τὰς διαφοράς. ἐπεὶ δ᾽ ὁμοίως 
ζῶν συντείνει. ὅτε μόνον κατὰ διάνοιαν ἢ κατὼ ὄρεξιν" ἔχει ψυχὴ πρὸς σῶμα καὶ τεχνίτης πρὸς ὄργανον καὶ 
ἔςι γὰρ τἀναντία τὸ κινῶν ἐπιθυμεῖν, ὥσπερ ἐν τῷ ἀκρα- δεσπότης πρὸς δᾶλον, τούτων μὲν ἐκ ἔς: κοινωνία. ἃ γὰρ 
τεῖ διαφωνεῖ τοῦτο οὗ δεῖ κατὰ τὴν προαίρεσιν ὁμονοεῖν Ὁ δύ᾽ ἐςίν, ἀλλὰ τὸ μὲν ἕν, τὸ δὲ τῷ ἑνὸς ὑδίν. ὑδὲ διαι- 
καὶ κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν. ἐπὶ δὲ τῶν ἀγαθῶν ἡ ὁμόνοια" ρετὸν τὸ ἀγαθὸν ἑκατέρῳ, ἀλλὰ τὸ ὠμφοτέρων τῇ ἑνὸς ὗ 
εἴ γε φαῦλοι ταὐτὼ προαιρόμενοι καὶ ἐπιθυμῖῆντες βλώ- δνεκά ἐςιν. τό τε γὰρ σῶμά ἐςιν ὄργανον σύμφυτον, καὶ 
ατουσιν ἀλλήλες. ἔοικε δὲ καὶ ἡ ὁμόνοια ὑχ ἁπλῶς λές τῷ δεσπότε ὁ δῦλος ὥσπερ μόριόν καὶ ὄργανον ὠφαιρετόν, 

γεσϑαι, ὥσπερ ἐδ᾽ ἡ φιλία, ἀλλ᾽ ἡ μὲν πρώτη καὶ φύσει τὸ δ᾽ ὄργανον ὥσπερ δοῦλος ἄψυχος. αἱ δ᾽ ἄλλαι κοινω- 
σπυδαία, διὸ ὧς ἔςι τὸς φαύλες ὁμονοεῖν. ἑτέρα δὲ καθ᾽ 25 νίαι εἰσὶν ἢ μόριον τῶν τῆς πόλεως κοινωνιῶν, οἷον ἡ τῶν 

ἣν καὶ οἱ φαύλοι ὁμονοῦσιν, ὅταν τῶν αὐτῶν τὴν προαΐς φρατέρων ἢ τῶν ὀργίων, ἢ αἱ χρηματιςικαὶ ἔτι πολιτεῖαι. 

ρεσιν καὶ τὴν ἐπιθυμίαν ἔχωσιν. οὕτω δὲ δεῖ τῶν αὐτῶν αἱ δὲ πολιτεῖαι πᾶσαι ἐν οἰκείοις συνυπάρχεσι καὶ αἱ ἐρ- 
ἐρέγεσθαι ὥς᾽ ἐνδέχεσθαι ὠμφοτέροις ὑπάρχειν Ὁ ἐρέγονται. θαὶ καὶ αἱ παρεκβάσεις. ἔςι γὰρ τὸ αὐτὸ ὥσπερ ἐπὶ τῶν 
ἂν γὰρ ταιύτε ὀρέγωνται ὃ μὴ ἐνδέχεται ἀμφοῖν, μαχϑν» ἁρμονιῶν, καὶ τῶν ἐν ταῖς πολιτείαις. βασιλικὴ μὲν ἡ τῇ 
ται" οἱ ὁμονοῦντες δ᾽ ὁ μαχῆνται. ἔςι δ᾽ ἡ ὁμόνοια, ὅταν 30 γεννήσαντος, ἀριςοκρατικὴ δ᾽ ἡ ἀνδρὸς καὶ γυναικός, πολι- 
περὶ τοῦ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι ἡ αὐτὴ προαίρεσις ἢ, μὴ τεία δ᾽ ἡ τῶν ἀδελφῶν. παρέκβασις δὲ τούτων τυραννίς, 
τῷ ἑκάτερον, ἀλχὰ τῷ τὸν αὐτόν. καὶ ἔςιν ἡ ὁμόνοια φι- ὀλιγαρχία, δῆμος" καὶ τὰ δίκαια δὴ τοσαῦτα. ἐπεὶ δὰ 

λία πολιτική. περὶ μὲν οὖν ὁμονοίας καὶ εὐνοίας εἰρήσθω τὸ ἶσον τὸ μὲν κατ᾽ ἀριθμὸν τὸ δὲ κατ᾽ ἀναλογίαν, καὶ τῷ 
τοσαῦτα. δικαίς ἐἴδη ἔςαι καὶ τῆς φιλίας καὶ τῆς κοινωνίας. κατ᾿ ἡ 

8 ᾿Απορεῖται δὲ διὰ τί μᾶλλον φιλῦσιν οἱ ποιήσαντες 85 ὠριθμιὸν μὲν γὰρ ἡ κοινωνία καὶ ἡ ἑταιρικὴ φιλία" τῷ 

εὖ τὶς παθόντας ἢ οἱ παθόντες εὖ τὸς ποιήσαντας. δυκεῖ γὰρ αὐτῷ ὅρῳ μετρεῖται" κατ᾽ ἀναλογίαν δὲ ἡ ἀριςοκρα- 
δὲ δίκαιον εἶναι τὐναντίον. τῶτο δ᾽ ὑπολάβοι" μὲν ὧν τις τικὴ ὠρίςη καὶ βασιλική" ὦ γὰρ ταὐτὸν δίκαιον τῷ ὑπε- 
διὰ τὸ χρήσιμον καὶ τὸ αὐτῷ ὠφέλιμον συμβαίνειν" τὸν ρέχοντι καὶ ὑπερεχομένῳ, ὠλλὼ τὸ ἀνάλογον. καὶ ἡ φι- 
μὲν γὰρ ὠφελεῖσθαι τὸν δ᾽ ἀποδδναι δεῖ ὑκ ἔςι δὲ τῦτο λία δὲ ὁμοίως πατρὸς καὶ παιδός, καὶ ἐν ταῖς κοινωνίαις 
μόνον, ἀλλὰ καὶ φυσικόν. ἡ γὰρ ἐνέργεια αἱρετώτερον" 40 ὁ αὐτὸς τρόπος. 

΄ 

Ἵ. οὐκ αὐτῷ εὔνοια οτὰ ῬΆ. ΠΠ 9. δὴ ἐν τῇ τῦ ἡδέως }, ΠΠ 17. εὖ νοῦσι ᾿, 11 20. ο7] οὐ νυϊρο. ἢ 22. καὶ] καὶ οἱ 43. Ὁ 23. ἀλλήλοις Ῥ, ἢ 
32. ἱκατίρου 175. }} 35. φιλῖῦνται 1}, φιλῶντες ῬΆ, 1] 36. εὖ τὺς -- εὖ τὺς] αὐτὼὺς --- αὐτὺς ρν 5}, ΠΠ 38. τὸ μὴν γὰρ ὠφελεῖται 475). 

45. ἀὰὴ διὰ] ἀὰ δὴ ῬΆ, 1Π 46. συνορᾷ 1475. 1} 19. μὲν ἦν ὑκ 275, } 23. ἀφαιρετέον ΑΖ5,. 11 24, ὅσπερ 17'..ν 26. φρατόρων ΑἹἵΙ͂:, ἵ 
χρηματικαὰ ΜΊ. ᾿ὶ 28. παρεχβάσεως. ἴςι δὲ τὸ αὐτὸ ὥσπερ καὶ ἐπὶ Ρὲ. ἢ 32, τὸ δίκαιον Ῥὲ. 
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40 Λέγονται δὲ φιλίαι συγγενική, ἑταιρική, κοινωνική, 

ἡ λεγομένη πολιτική. ἔς μὲν συγγενικὴ πολλὰ ἔχουσα 

εἴδη, ἡ μὲν ὡς ὠδιλφῶν, ἡ δ᾽ ὡς πατρὸς καὶ υἱῶν. καὶ 

γὰρ κατ᾽ ἀναλογίαν, οἷον ἡ πατρική, καὶ κατ᾽ ἀριθμόν, 

πρῶτον ἀρχαὶ καὶ πηγαὶ φιλίας καὶ πολιτείας καὶ ὃν 
καίς, ἐπεὶ δὲ φιλίαι τρεῖς, κατ᾽ ἀρετήν, κατὰ τὸ χρήξε 
μον, κατὰ τὸ ἡδύ, τότων δὲ ἑκάςης δύο διαφοραί (ἡ μὲν 
γὰρ καθ᾽ ὑπεροχὴν ἡ δὲ κατ᾽ ἰσότητά ἐς!ν ἑκάςη αὐτῶν, 

οἷον ἡ τῶν ἀδελφῶν. ἐγγὺς γὼρ αὕτη τῆς ἑταιρικῆς" ἐπι- 5 τὸ δὲ δίκαιον τὸ περὶ αὐτὼς ἐκ τῶν ἀμφισβητησάντων 
λαμβάνεσι γὰρ ἐνταῦθα πρεσβείων. ἡ δὲ πολιτικὴ συνέ. δῆλον), ἐν μὲν τῷ καθ᾽ ὑπεροχὴν ἀξῶώται τὸ ἀνάλογον ἐχ 
ξηκε μὲν κατὼ τὸ χρήσιμον καὶ μώλιςα" διὰ γὰρ τὸ μὴ ὡσαύτως, ἀλλ᾽ ὁ μὲν ὑπερέχων ἀνεςραμμίψως τὲ ἀνάλι- 
αὐτάρκη δοκοῦσι συνελθεῖν, ἐπεὶ συνῆλθόν γ᾽ ἂν καὶ τοῦ γον, ὡς αὐτὸς πρὸς τὸν ἐλάττω, οὕτω τὸ παρὰ τῇ ἰλάτ- 
συζῆν χάριν. μόνη δ᾽ ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ παρ᾿ αὐτὴν παρέκ- τόνος γινόμενον πρὸς τὸ παρ᾽ αὐτοῦ διακείμενον, ὥστῃ 
βασις οὐ μόνον φιλίαι, ἀλλὰ καὶ ὡς φίλοι κοινωνοῦσιν" 10 ἄρχων πρὸς ἀρχόμενον. εἰ δὲ μὴ τοῦτο, ἀλλὰ τὸ ἴξιν 

αἱ δ᾽ ἄλλαι καθ᾽ ὑπεροχήν. μάλιςα δὲ δίκαιον τὸ ἐν τῇ κατ᾽ ἀριθμὸν ἀξιοῖ, καὶ γὰρ δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων κιν 
»“ , δ Ἁ Ὁ» Ὁ ν ν . ΄ ΄ ς ν ᾽ ν»"ννγ 

τῶν χρησίμων φιλίῳ, διὰ τὸ τοῦτ᾽ εἶναι τὸ πολιτικὸν δίς νωνιῶν ὕὅτω συμβαίνει. ὁτὲ μὲν γὰρ ἀριθμῷ τὸ ἴσε με 
Υ .) , “ ΄, ᾽ ε ΄ Η , ν Ψ Η »ν.» καιον. ἄλλον γαρ τρόπον συνῆλθον πρίων καὶ τέχνη, ὑχ τέχεσιν, ὁτὲ δὲ λόγῳ. εἰ μὲν γὰρ ἴσον ἀριθμῷ εἰσήνεγκιν 

ἕνεκα κοινῷ τινός (ὅλον γὼρ ὄργανον καὶ ψυχή) ἀλλὰ τῷ ἀργύριον, ἴσον καὶ τῷ ἴσῳ ἀριθμῷ διαλαμβάνυσιν, εἰ ἃ 
μ2 ,ὔ τ “ Υ͂ ; , Ν ), 7. Η » ς ΄, ᾽ , χρωμώνε ἕνεκεν. συμβαίνει δὲ καὶ τῦτο ὄργανον ἐπιμελείας 15 μὴ ἴσον, ἀνάλογον. ὁ δ᾽ ὑπερεχόμενος τοὐναντίον στρέφει 

,ὕ - ΄, λ ν}Ἂὺν »,.“ ν, σ᾿ ν»» Δ λ , ,’ ᾿ 
τυγχάνειν, ἧς δίκαιον πρὸς τὸ ἔργον. ἐκείνου γὰρ ἕνεκέν τὸ ἀνάλογον, καὶ κατὰ διώμετρον συζεύγνυσιν. δόξειε ὃ 
᾽ » ὕὔ ᾿ “΄᾽᾿»-ᾳ- Ν ΄ »} ἃ ᾽ “ .« κε δ το 4 ἐστι καὶ τῷ τρυπάνῳ εἶναι διττόν, ὧν τὸ κυριώτερον ἐνέρ. ἀν οὕτως ἐλαττῦσθαι ὁ ὑπερέχων καὶ λειτυργία ἡ φιλία 
γεια, ἡ τρύπκησις. καὶ ἐν τότῳ τῷ εἶδει σῶμα καὶ δῆλος, καὶ ἡ κοινωνία. δεῖ ἄρα τινὶ ἑτέρῳ ἀνισάσαι- καὶ ποιῆσαι 
ὥσπερ εἴρηται πρότερον. τὸ δὴ ζητεῖν πῶς δεῖ τῷ φίλῳ ὁμι- ἀνάλογον. τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἡ τιμή, ὅπερ καὶ τῷ ἄρχοπι 
λεῖν, τὸ Χυτεῖν δίκαιον τί ἐςιν. καὶ γὰρ ὅλως τὸ δίκαιον 9 φύσει καὶ θεῷ πρὸς τὸ ἀρχόμενον. δεῖ δὲ ἰσασθῆναι τὶ 
ἅπαν πρὸς φίλον. τό τε γὰρ δίκαιόν τισι καὶ κοινωνοῖς, 
καὶ ὁ φίλος κοινωνός, ὁ μὲν γένεος, ὁ δὲ βί. ὁ γὰρ ἄν- 
θρωπος ὁ μόνον πολιτικὸν ἀλλὰ καὶ οἰκονομικὸν ζῷον, καὶ 
ὑχ ὥσπερ τἄλλα ποτε συνδυάζεται καὶ τῷ τυχόντι καὶ 

κέρδος πρὸς τὴν τιμήν. ἡὶ δὲ κατ᾽ ἴσα φιλία ἐςὶν ἡ τολε 
τική, ἡ" δὲ πολιτικὴ ἐστὶ μὲν κατὰ τὸ χρήσιμον, καὶ 
ὥσπερ αἱ πόλεις ἀλλήλαις φίλαι, οὕτω καὶ οἱ πολῖται 
καὶ ὁμοίως. 

θήλει καὶ ἄρρενι ἀλλ᾽ αἱ διάδυμον αὐλικόν. ἀλλὰ κοινω- 25 οὐκέτι γιγνώσκουσιν ᾿Αθηναῖοι Μεγαρῆας, 
νικὸν ἄνθρωπος ζῷον πρὸς οὺς φύσει συγγένειά ἐςιν" καὶ καὶ οἱ πολῖται, ὅταν μὴ χρήσιμοι ἀλλήλοις, ἀλλ᾽ ἃ 
κοινωνία, τοίνυν καὶ δίκαιόν τι, καὶ εἰ μὴ πόλις εἴη. οἰκίκ χειρὸς εἰς χεῖρα ἡ φιλία. ἔςι δὲ ἐνταῦθα καὶ ἄρχον καὶ 
δ᾽ ἐστί τις φιλία. δεσπότου μὲν οὖν καὶ δύέλυ, ἥπερ καὶ ἀρχόμενον ὅτε τὸ φυσικὸν ἔτε τὸ βασιλικόν, ἀλλὰ τὸ ὃ 
τέχνης καὶ ὀργάνων καὶ ψυχῆς καὶ σώματος" αἱ δὲ τῷ μέρει. ὑδὲ τότε ἕνεκα ὅπως εὖ ποιῇ ὡς ὁ θεός, ἀλλὲ 
τοιαῦται οὔτε φιλίαι οὔτε δικαιοσύναι, ἀλλ᾽ ἀνάλογον, 3) να ἴσον ἢ τοῦ ἀγαθῇ ἣ τῆς λειπυργίας. κατ᾽ ἰσότητα δ 

ὥσπερ καὶ τὸ ὑγιεινὸν οὐ δίκαιον ἀλλ᾽ ἀνάλογον. γυναι. βέλεται εἶναι ἡ πολιτικὴ φιλία. ἔςι δὲ τῆς χρησίμε ᾧν 
κὸς δὲ καὶ ἀνδρὸς φιλία ὡς χρήσιμον καὶ κοινωνία. πα- λίας εἴδη δύο, ἡ μὲν νομικὴ ἡ δ᾽ ἠθική. βλέπει. δ᾽ ἡ μὲν 

τρὸς δὲ καὶ υἱὰ ἡ αὐτὴ ἥπερ θεξ πρὸς ἄνθρωπον καὶ τοῦ πολιτικὴ εἰς τὸ ἴσον καὶ εἰς τὸ πρῶγμα, ὥσπερ οἱ πωλῖ»- 
εὖ ποιήσαντος πρὸς τὸν παθόντα καὶ ὅλως τῷ φύσει ἄρ- τες καὶ οἱ ὠνούμενοι" διὸ εἴρηται “μισθὸς ἀνδρὶ φίλῳ! 

χοντος πρὸς τὸν φύσει ἀρχόμενον. ἡ δὲ τῶν ἀδελφῶν 35 ὅταν μὲν ἦν καθ᾽ ὁμολογίαν ἡ πολιτικὴ αὕτη φιλία, καὶ 
“«ρὸς ἀλλήλες ἑταιρικὴ μάλιςα ἡ κατ᾽ ἰσότητα. 

᾿ ΄, , “ΜἈΡ» 
οὐ γάρ τι νόθος τῷδ᾽ ἀπεδείχθη, 
ἀμφοῖν δὲ πατὴρ αὐτὸς ἐκλήθη 
Ζεὺς ἐμὸς ἄρχων. 

γομική" ὅταν δ᾽ ἐπιτρέπωσιν αὐτοῖς, ἡ ἠθικὴ βέλεται εἶναι 

φιλία καὶ ἑταιρική. διὸ μάλιστα ἔγκλημα ἐν ταύτῃ τῇ 
φιλίᾳ. αἴτιον δ᾽ ὅτι παρὰ φύσιν. ἕτεραι γὰρ φιλίαι καὶ 
κατὰ τὸ χρήσιμον καὶ ἡ κατὰ τὴν ἀρετήν" οἱ δ᾽ ἀμφό 

ταῦτα γὰρ ὡς τὸ ἴτον ζητούντων λέγεται. διὸ ἐν οἰκίᾳ (0 τερα βέλονται μα ἔχειν, καὶ ὁμιλῖσι μὲν τοῦ χρησίμν 

6. πρίσβειον Ῥὲ, ἢ 10. φιλία 245. 14. γὰρ] ἂν Ῥλ, ἢ 417. τῷ] τὸ Ῥδ. ἢ 18. δύλος] εἶδος Ῥδ. 1] 98. ἀνθρώχου μόνον ἈΠΡ᾿.Ὶ 

24. συνδοιάζεται Ῥὺ, ἢ 25. διὰ δύμων ΜΡ. 1} 31. τὸ οἵχὰ 55, ἢ 32. ὡς} ὡς οὐ Ῥὲ, Π 38. πατρὸς 271}, ᾿ 
6. ἐχ] ἀλλ᾽ ὑχ Ῥδ, ἡ 1. ἀντεςραμμένως 15. δ 8, αὐτὸ 871, 1} 16. ζεύγευσι 215... 20. δὲ] καὶ 275..}} 27. ἄρχων Αἴ", 1 86. 

ἡ οαχ 175. ἢ] 39. ὁ δ᾽ ἀμφότερα βέλεται 25. 



ἩΘΙΚΩΝ ΕΥ̓ΔΗΜΙΩΝ 

ἕνεκα, ἠθικὴν δὲ ποιῶσιν ὡς ἐπιεικεῖς. διὸ ὡς πιςεύοντες ὁ 

γομικὴν ποιῶσιν. ὅλως μὲν γὰρ ἐν τῇ χρησίμῃ τῶν τριῶν 
πλεῖξα ἐγκλήματα. ἡ μὲν γὰρ ἀρετὴ ἀνέγκλητον, οἱ δ᾽ 
ἡδεῖς ἔχοντες καὶ δόντες ἀπαλλάττονται. οἱ δὲ χρήσιμοι 

ἐκ εὐθὺς διαλύονται, ὧν μὴ νομικῶς καὶ ἑταιρικῶς προσ-- 95 
φέρωνται. ὅμως δὲ τῆς χρησίμου ἡ νομικὴ ἀνέγκλητος, 
ἔστι δ᾽ ἡ μὲν νομικὴ διάλυσις πρὸς νόμισμα (μετρεῖται 
γὰρ τότῳ τὸ ἴσον), ἡ δ᾽ ἠθικὴ ἑκούσιος. διὸ ἐνιαχῷ νόμος 
ἐφξὶ τοῖς ὕτως ὁμιλῦσι φιλικῶς μὴ εἶναι δίκας τῶν ἑκου- 

Η.᾿ 1243 

τὴν καλλίω φιλίαν. ὥςε φανερὸν πῶς διαιρετέον περὶ τύό- 
των. εἰ μὲν γὼρ ἠθικοὶ φίλοι, εἰς τὴν προαίρεσιν βλεπτέον 
εἰ ἴση, καὶ οὐθὲν ἄλλο ἀξιωτέον θατέρῳ παρὰ θατέρυ. εἰ 
δ᾽ ὡς χρήσιμοι καὶ πολιτικοί, ὡς ἂν ἐλυσιτέλει ὁμολο- 
γᾶσιν. ἂν δ᾽ ὁ μὲν φῇ ὧδε ὁ δ᾽ ἐκείνως, οὐ καλὸν μὲν 
ἀντιποιῆσαι, δέον τὸς καλὺς λέγειν λόγες. ὁμοίως δὲ καὶ 
ἐπὶ θατέρνε. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἀ διείκοντο ὡς ἠθικῶς, δεῖ κρίνειν 

τινὰ μηδ᾽ ὑποκρινόμενον μηδέτερον αὐτῶν ἐξαπατᾶν. ὥςε 
δεῖ στέργειν αὐτὸν τὴν τύχην. ὅτι δ᾽ ἐστὶν ἡ ἠθικὴ κατὰ 

σίων συναλλαγμάτων, ὀρθῶς" τοῖς γὰρ ἀγαθοῖς ὁ πέφυκε 10 προαίρεσιν, δῆλον, ἐπεὶ κἂν εἰ μεγάλα παθὼν μὴ ἀποδῴη 
δίκαιον εἶναι, οἱ δ᾽ ὡς ὠγαθοί, καὶ τοῖς συναλλάττουσιν. δὶ ἀδυναμίαν, ἀλλ᾽ ὡς ἐδύνατο, καλῶς" καὶ ὁ θεὸς ἀνέ- 

ἴςι δ᾽ ἐν ταύτῃ τῇ φιλίῳ τὰ ἐγκλήματα ἀμφιβάλλοντα χεται κατὰ δύναμιν λαμβάνων τὰς θυσίας. ἀλλὰ τῷ 
αὐτοῖς ἀμφότερα, πῶς ἑκάτερος ἐγκαλεῖ, ὅταν ἠθικῶς ἀλλὰ πωλοῦντι οὐχ, ἱκανῶς ἔξει, ἀν μὴ φήσῃ δύνασθαι πλέον 
μὴ νομικῶς πιςεύσωσιν. καὶ ἔχει δὴ ἀπορίαν ποτέρως δεὶ δοῦναι, ἐδὲ τῷ δανείσαντι. πολλὰ ἐγκλήματα γίνεται ἐν 
κρίνειν τὸν δίκαιον, πότερα πρὸς τὸ πρᾶγμα βλέποντα τὸ ι5 ταῖς φιλίαις τοῖς μὴ κατ᾽ εὐθυωρίαν καὶ τὸ δίκαιον ἰδεῖν. 
ὑπηρετηθέν, πόσον ἢ ποῖον, ἢ τῷ πεπονθότι. ἐνδέχεται δ᾽ 

ναι ὅπερ λέγει Θέογνις" 
σοὶ μὲν τοῦτο, θεά, σμικρόν, ἐμοὶ δὲ μέγα. 

οὐ ῥᾷδιον γὰρ χαλεπὸν μετρῆσαι ἑνὶ τῷδε τῷ μὴ κατ᾽ 
εὐθυωρίαν, οἷον φυμβαίνει ἐπὶ τῶν ἐρωτικῶν. ὁ μὲν γὰρ 
διώκει ὡς τὸν ἡδὺν ἐπὶ τὸ συζὴν, ὁ δ᾽ ἐκεῖνον ἐνίοτε ὡς 

δέχεται γὰρ καὶ τὐναντίον γενέσθαι, ὥσπερ ἐν τῷ λόγῳ, χρήσιμον. ὅταν δὲ παύσηται τοῦ ἐρᾶν, ἄλλου γινομένου 
σοὶ μὲν παιδιὰν τοῦτ᾽ εἶναι, ἐμοὶ δὲ θάνατον. ἐντεῦθεν δ᾽ 20 ἄλλος γίνεται" καὶ τότε λογίζονται παντί, καὶ ὡς Πύθων 
ἔρηται τὰ ἐγκλήματα. ὁ μὲν γὰρ ἀξιοῖ ἀντιπαθεῖν ὡς καὶ Παμμένης διεφέροντο, καὶ ὅλως διδάσκαλος καὶ μα- 
μέγα ὑπηρετήσας, ὅτι δεομένῳ ἐποίησεν, ἥ τι ἄλλο τοῖῦδτο θητής. ἐπιςήμη γὰρ καὶ χρήματα ὁχ ἑνὶ μετρεῖται" καὶ 
λέγων πρὸς τὴν ἐκείνα ὠφέλειαν πόσον ἠδύνατο, ἀλλ᾽ οὐ ὡς Πρόδικος ὁ ἰατρὸς πρὸς τὸν ἀποδιδόντα μικρὸν τὸν μι» 
τί ἦν αὐτῷ" ὁ δὲ τοὐναντίον ὅσον ἐκεύῳ, ἀλλ᾽ οὐχ ὅσον σθόν, καὶ ὡς ὁ κιθαρῳδὸς καὶ ὁ βασιλεύς. ὁ μὲν γὰρ ὡς 
αὐτῷ. ὁτὲ δὲ καὶ μεταλαμβάνων καὶ ἀμφιβάλλει" ὁ 25 ἡδεῖ, ὁ δ᾽ ὡς χρησίμῳ ὡμίλει" ὁ δ᾽, ἐπεὶ ἔδει ἀποδιδόναι 
μὲν γὰρ ὅσον αὐτῷ μιοιρὸν ἀπέβη, ὁ δ᾽ ὅσον αὐτῷ μέγα αὐτόν, αὐτὸν ὡς ἡδὺν ἐποίησεν, καὶ ἔφη, ὥσπερ ἐκεῖνον 
ἐδύνατο, οἷον εἰ κινδυνεύσας δραχμῆς ἄξιον ὠφέλησεν, ὁ ἄσαντα εὐφρᾶναι, ὕτω καὶ αὐτὸς ὑποσχόμενος ἐκείνῳ. ὅμως 
μὲν τὸ τῷ κινδύνε μέγεθος ὁ δὲ τὸ τῷ ἀργυρίν, ὥσπερ ἐν δὲ φανερὸν καὶ ἐνταῦθα πῶς γνωριστέον" ἑνὶ γὰρ μετρητέον 
τὴ τῶν νομισμάτων ἀποδόσει. καὶ γὰρ ἐνταῦθα περὶ τό- καὶ ἐνταῦθ᾽, ἀλλ᾽ οὐχ ὅρῳ ἀλλὰ λόγῳ" τὸ ἀνάλογον γὰρ 
τῶν ἡ ἀμφισβήτησις" ὁ μὲν γὰρ ἀξιοῖ πῶς τότ᾽ ἦν, ὁ δὲ 30 μετρητέον, ὥσπερ καὶ ἡ πολιτικὴ μετρεῖται κοινωνία, πῶς 
πῶς νῦν, ὧν μὴ διέπωνται. ἡ μὲν ὄν πολιτικὴ βλέπει εἰς γὰρ κοινωνήσει γεωργῷ σκυτοτόμος, εἰ μὴ τῷ ἀνάλογον ἰσα- 
τὴν ὁμολογίαν καὶ εἰς τὸ πρᾶγμα, ἡ δ᾽ ἠθικὴ εἰς τὴν σθήσεται τὰ ἔργα; τοῖς δὲ μὴ κατ᾽ εὐθυωρίαν τὸ ἀνάλογον 
τροαίρεσιν. ὥς καὶ δίκαιον τῦτο μᾶλλόν ἐς, καὶ δικαίο- μέτρον, οἷον εἰ ὁ μὲν σοφίαν δῆνπι ἐγκαλεῖ, ὁ δ᾽ ἐκείνῳ ἀρ- 
σύνη φιλική. αἴτιον δὲ τὰ μάχεσθαι, διότι καλλίων μὲν γύριον, τῇ σοφίᾳ πρὸς τὸ πλύσιον" εἶτα τί δοθὲν πρὸς ἑκά- 
ἡ ἡδικὴ φιλία, ἀναγκαιοτέρα δὲ ἡ χρησίμη. οἱ δ᾽ ἔρχον- 35 τερον. εἰ γὰρ ὁ μὲν τῷ ἐλάττονος ἥμισυ ἔδωκεν, ὁ δὲ τῷ μεί- 
ται μὲν ὡς ἠθικοὶ φίλοι καὶ δι᾽ ὠρετὴν ὄντες" ὅταν δ᾽ ἴονος μὴ πολλοςὸν μέρος, δῆλον ὅτι τος ἀδικεῖ. ἔς: δὲ κἀν- 

ἄντοιρυς ἦ τι τῶν ἰδίων, δῆλοι γίνονται ὅτι ἕτεροι ἦσαν. ταῦθα ἐν ἀρχῇ ἀμφισβήτησις, ἂν φήσωμεν ὡς χρησίμυς 
ἐκ περιουσίας γὰρ διώκωσιν οἱ πολλοὶ τὸ καλόν. διὸ καὶ συνελθεῖν αὐτός, ὁ δὲ μή, ἀλλ᾽ ὡς κατ᾽ ἄλλην τινὰ φιλίαν. 

ἃ. ἡμῶς ΜΗ. ἢ 6. τῆς] τῷ 24... 411. καὶ τῆς τοῖς Ῥλ, ἢ 14. πιςεύωσι 275. 1 18. θεὸς μικρὸν 4715, ἢ 20. παιδείαν 275. 22. 
τοῦτο ῬΆ, 11 31, νῦν οτὰ 2225. ἢ διείπωνται 6, 1} 32. εἰς τὴν το 35. ἠθικὴ οἷα Ῥὸ, 1] 35. ἔχονται 275. ἢ 36. ὡς] ὡς οἱ Ῥ᾽, ΠΠ 37. 

ἡῆωνται ὅτι ἑταῖροι 27.. Ἴ 
1. τῇ καλλίω φιλία 475}, 1} Δ. ἱλυσιτέλ 6, }} 7. ἐπειδὴ] ἐπὴ 6, {{8. ὑποκρινέμενος μηδέτερος 2275, 'ποκρινάμενος μηδέτερος 6, 1} 

14, ἠδύνατο ῬΆ, ἐδύναντο 215. {{ 16. ἐὴ] ἑὴ δὲ 6, 11 21. παμμενς 815, μαμμένης Ῥό, ΠΠ 27. ἔμως] ὅπως οοὐἀΐςε8. ἢ 29. ὁ χορῶ 6, || 80. 
αὶ οἵα 215, ἢ} 31. κοιγωγήση 9, ἢ ἰσασϑήσεται -- 32. ἀνάλογον οταὰ “6, 1} 85. ἥμισυ] ἡμῖν Ῥδ. αὶ 38. ἀλλ’ ὡς] ἄλλως οοἀϊοε5. ἢ 37. 

δὴ ἰογίε φῇ ἑ μὲν 
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4244 ἩΘΙΚΩΝ ΕΥ̓ΔΗΜΙΩΧ Η, 

Περὶ δὲ τοῦ ἀγαθῇ καὶ κατ᾽ ἀὠρετὲν φίλε, σκεπτέον Σκχεπτέον δὲ καὶ περὶ αὐταρκείας καὶ φιλίας, τῶς 1} 

πότερον δεῖ ἐκενῳ τὼ χρήσιμα ὑπηρετεῖν καὶ βοηθεῖν ἡ ἔχεσι πρὸς τὰς ἀλλήλων δυνάμεις, εἰπορήσειε γὰρ ἄν τι 

τῷ ἀντιποιῦντι καὶ δυναμένῳ. τῦτο δὲ τὸ αὐτὸ πρόβλημά. πότερον, εἴ τις εἴ κατὰ πάντα αὐτάρκης, ἔςιαι τέτῳ φίλος, 

ἐςι, πότερον τὸν φίλον ἢ τὸν σπυδαῖον εὖ ποιητέον μᾶλ- εἰ κατ᾽ ἔνδειαν ζητεῖται φίλος ἢ ἔςαι ἀγαθὸς αὐταρκέςα» 

λον. ἀν μὲν γὰρ φίλος καὶ σπεδαῖος, ἴσως οὐ λίαν. χα- 5 τος, εἰ ὁ μετ᾽ ἀρετῆς εὐδαίμων, τί ὧν δέοι φίλα; ὅτε γὼ 

λεπόν, ὧν μή τις τὸ μὲν αὐξήσῃ τὸ δὲ ταπεινώσῃ, φίλον τῶν χρησίμων δεῖσθαι αὐταρκῶς, οὗτε τῶν εὖ φρονέντων, 
μὲν σφόδρα ποιῶν, ἐπιεικῆ δὲ ἠρέμα. εἰ δὲ μή, πολλὰ οὔτε τῷ συζῆν᾽ τος γὰρ ἱκανὸς αὐτῷ συνεῖναι. μάλιςα 
προβλήματα γίνεται, οἷον εἰ ὁ μὲν ἦν, ὑκ ἔςαι δέ, ὁ δὲ δὲ τῦτο φανερὸν ἐπὶ θεζ" δῆλον γὼρ ὡς οὐδενὸς προσδι- 

ἔςαι, ὕπω δέ, ἢ ὁ μὲν ἐγένετο, ἔςι δ᾽ ὕ, διὸ ἔξιν, ὑκ ἦν μενος οὐδὲ φίλε δεήσεται, οὐδ᾽ ἔξαι αὐτῷ ὅτε μηδὲν ὃν 

δὲ οὐδὲ ἔςαι. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἐργωδέςερον. μὴ γάρ τι λέγει το σπότου. ὥστε καὶ ἄνθρωπος ὁ εὐδαιμονές ατος ἥκιςα δι 
Εὐριπίδης, ποιήσας “λόγον δίκαιον μισθὸν ἄν λόγε φέροις, σεται φίλου, ἀλλ᾽ ἢ καϑ᾿ ὅσον ἀδύνατον εἶναι αὐτάρκη. 

ἔργον δ᾽ ἐκείνοις ἔργα παρέσχετο" καὶ οὐ πάντα δεῖ τῷ ἀνάγκη ἄρα ἐλαχίστους εἶναι φίλες τῷ ἄρις ζῶντι, καὶ 
πατρί, ἀλλ᾽ ἔςιν ἃ καὶ τῇ μητρί" καίτοι βελτίων ὁ πατήρ. δεῖ ἐλάττες γίνεσθαι, καὶ μὲὴ σπυδαζειν ὅπως ὦσι φίλοι, 

ἐδὲ γὰρ τῷ Διὶ παντα θύεται, ἀδ᾽ ἔχει πάσας τὰς τιμὰς ἀλλ᾽ ὀλιγωρεῖν μὴ μόνον τῶν χρησίμων ἀλλὰ καὶ εἰς τὶ 

ἀλλὰ τινάς. ἴσως οὖν ἔςιν ἃ δεῖ τῷ χρησίμῳ, ἄλλα δὲ (5 συζῆν αἱρετῶν. ἀλλὰ μὲν καὶ τότε φανερὸν ἂν εἶναι δῇ 
τῷ ἀγαθῷ" οἷον οὐχὶ σῖτον δίδωσι καὶ τἀναγκαῖα, καὶ ἔειεν ὡς ἡ χρήσεως ἕνεκα ὁ φίλος ὁδ᾽ ὠφελείας, ἀλλ᾽ ἡ 

συζῆν τότῳ δεῖ. ὑδ᾽ ᾧ τοίνυν τὸ εὖ ζῆν, τότῳ ἃ μὴ ὕτος δὲ ἀρετὴν φίλος μόνος. ὅταν γὰρ μηθενὸς ἐνδεεῖς ὦμο, 
δίδωσιν, ἀλλὰ χρήσιμος. ἀλλ᾽ οἱ τοῦτα ποιοῦντες τούτῳ τότε τὸς συνωπολαυσομένυς ζητῶσι πάντες, καὶ τὸς εὖ τιν 

χαάντα τῷ ἐρωμένῳ διδόασιν, οὐ δέον. ὁδ᾽ εἰσὶν ἄξιοι καὶ σομένες μᾶλλον ἢ τὸς ποιήσοντας. ἀμείνω δ᾽ ἔχομεν κρξ 
. οἱ ἐν τοῖς λόγοις ἔροι τῆς φιλίας" πάντες μέν πώς εἰσι 20 σὶν αὐτάρκεις ὄντες ἢ μετ᾽ ἐνδείας, μάλιστα τε τῶν συζν 
φιλίας, ἀλλ᾽ ἡ τῆς αὐτῆς. τῷ μὲν γὰρ χρησίμῳ τὸ βύ- ἀξίων δεόμεθα φίλων. περὶ δὲ τῆς ὠπορίας ταύτης σκε- 
λεσθαι τἀκεύῳ ἀγαθώ, καὶ τῷ εὖ ποιήσαντι, καὶ τῷ σπτέον, μή ποτε τὸ μέν τι λέγεται καλῶς, τὸ δὲ λανθάπι 
ὁποῖος δεῖ. ὁ γὰρ ἐπισημαίνει ἴτος ὁ ὁρισμὸς τῆς φιλίας, διὼ τὴν παραβολήν. δῆλον δὲ λαβῦσι τί τὸ Τῶν τὸ κατ᾽ 
ἄλλῳ δὲ τὸ εἶναι καὶ ἄλλῳ τὸ συζῆν" τῷ δὲ καθ᾽ ἡδονὴν ἐνέργειαν καὶ ὡς τέλος. φανερὸν οὖν ὅτι τὸ αἰσϑανεσθαι 

τὸ συναλγεῖν καὶ συγχαίρειν. πάντες δ᾽ ὅτοι οἱ ὅροι κατὰ 25 καὶ τὸ γνωρίζειν, ὥςε καὶ τὸ συζῆν τὸ συναισθάνεσθαι καὶ 
φιλίαν μὲν λέγονταί τινα, ὁ πρὸς μίαν δ᾽ ὑδείς. διὸ πολλοί τὸ συγγνωρίζειν ἐςίν. ἔς δὲ τὸ αὐτὸ αἰσθάνεσθαι καὶ τὶ 

᾿ . 5 -ς-»-Ψ - ,», χα ς..» 4 :Ν ε , ε»ἵ .»ν47}ϑαιν ΜΝ εἰσι, καὶ ἔκαςος μιᾶς εἶναι δοκεῖ φιλίας, ἐκ ὦν, οἷον ἡ τῷ εἶναι αὐτὸ γνωρίζειν αἱρετώτατον ἑκάςῳ, καὶ διὰ τῦτο τὸ ἴδ 
προαίρεσις. καὶ γὰρ ὁ καθ᾽ ὑπεροχὴν καὶ ποιήσας εὖ βέλε- πᾶσιν ἔμφυτος ἡ ὄρεξις" τὸ γὰρ ζῆν διατιθέναι γνῶσθ 

᾿ - ς εις. , ν-»“ ΄ὕ ν 5 ΣΦ ᾿ ,ὕ δ , "Δ ταὶ τῷ ἔργῳ τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν, καὶ τῷ διδόντι τὸ εἶναι δεῖ τινα, εἰ οὖν τις ἀποτέμοι καὶ ποιήσειε τὸ γινώσκειν αὐτὸ 
καὶ ἀνταποδιδόναι, ἀλλὰ συζῆν ὁ τότῳ ἀλλὰ τῷ ἡδεῖ, ἀδὲ- 3) καθ᾿ αὐτὸ καὶ μή᾽ ἀλλὰ τῦτο μὲν λανθάνει, ὥσπερ ἐν τῷ 
κῦσιν οἱ φίλοι ἔνιοι ἀλλήλες᾽ τὰ γὰρ πράγματα μᾶλλον, λόγῳ γέγραπται, τῷ μέντοι πράγματι ἔς μὴ λανθάνεπ, 
ἀλλ᾽ ὁ φιλῦσι τὰ ἔχοντα" διὸ φίλοι κἀκείνοις, οἷον διότι ἡδὺς ὑθὲν ὧν διαφέροι ἢ τὸ γινώσκειν ἄλλον ἀνθ᾽ αὐτῷ, τὸ δ᾽ 
τὸν οἶνον εἴλετο, καὶ ὅτι χρήσιμος τὸν πλῦτον εἴλετο" χρη- ὕμοιον τοῦ ζὴν ἀνθ᾽ αὑτοῦ ἄλλον. εὐλόγως δὲ τὸ ἑαυτοῦ 
σιμώτερος γάρ. διὸ δεῖ ἀγανακτεῖν, ὥσπερ ἂν εἰ μᾶλλον αἰσθάνεσθαι καὶ γνωρίζειν αἱρετώτερον. δεῖ γὰρ ἅμα συν 

εἴλετο ἀντὶ ἥττονος, οἱ δ᾽ ἐγκαλῦσιν" ἐκεῖνον γὰρ νῦν ζητῦσι 35 θεῖναι δύο ἐν τῷ λόγῳ, ὅτι τε τὸ ζὴν καὶ αἱρετόν, καὶ τι 
ν. ᾽ν , ΄“ ΄ ν, “ν δ'ν , νν , » ΄, ζ͵ Δ αν Ἀπ ας τς ὸ τὸν ὠγαθόν, πρότερον ζητήσαντες τὸν ἡδὺν ἢ τὸν χρήσιμον. τὸ ἀγαθόν, καὶ ἐκ τούτων ὅτι τὸ αὐτὸ τοῖς ὑπάρχειν τὴν 

8. τῷ ἰναντίον πσῶῶντι 375. 1 8. ὃ δὲ ἔξαι ὕπω δέ οπι Ῥὲ. ἢ 10. ἱκενω 415. Ὁ 44. εἰσφέροις Ῥ, εἰφίρης 35, 12. ἔργο] ἵγμ" 
Ῥπ. 1 δι] δὴ ΡΕ. ᾿ 13. ἃ καὶ] ἄλλα δὲ ΠΡ, 1 117. ὕτως ΡῈ, {[19. ἱρρωμέω Ῥῇ, 1] 20. τῇ φιλία Α75,.} 21, γὰρ οπι Ρ'. 
22. τῷ 47] τὸ εὖ 275. 1 24. ἄλλως -- ἄλλως Ρῇ. || 25. τῷ Δ75, ἢ] συναλγεῖν] συνεῖναι ῬΈ, 11 27. εἰσι) δ᾽ εἰσι 475. ἢ 28. ὁ] ἐ Ρ.γ 
καὶ -- 29. ὑπάρχειν οπὶ 6. 1] 29. δόντι Ιλ. 1] 30. καὶ -- ἡδεῖ οὐχ 275. Π 31. ἀλλήλυς ἔτιοι 75. ἢ 32. διὸ -- 834. γάρ οἵα ῬΆ. ἴ 32. 

φίλοι] φιλεῖ 475. 1 οἢ ὃ ΑΠΡΈ, 1] 836. ζήσαντες Δ7'. 

8. τι ΑΠΡΡῈ, ᾿Π ροβὶ τύτῳ δραϊϊαπιε σδουαπι αἴεγαας, 275 ἀποάεοὶπν Πτιογί9, ΡῈ ἀαῃάενιρίηι. { ἡ. 1] 5. ὁ κα ΡΆ 1 6. χρ- 
μάτων Α75. Ὁ αὐταριής ΜΡ. ἢ 7. αὑτῷ ἱκανὸς δ, ΠΠ 9. αὐτῷ οτν 315. ἢ 46. ἀλλ᾽ ὁ] ἀλλ᾽ οὐ ἅ7))}5. ἢ 417. μιν] ὥσιν οοττ Ῥ'. ἢ 
18. ποιησομένους 7". ἢ 19. ποιήσατας ΠΡΡΆ, 11 20. τε μάλιςα ΜΡΡ1, 1] 23. τὸ ροβῖ ζῆν οτχ 475. ἢ 25. ὥξε -- 27. “νὠρίζισ Οἵδ 

Ρι, ἢ 31. μέντι Ἀ:, 
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τοιαύτην φύσιν. εἰ οὖν ἐςὶν ἀεὶ τῆς τοιαύτης συςοιχίας ἡ ἀεὶ ἥδιον ἑαυτὸν θεωρεῖν ἐν τῷ βελτίονι ἀγαθῷ. τοῦτο δ᾽ 

ἑτέρα ἐν τῇ τὸ ἑτέρα τάξει, καὶ τὸ γνωςὸν καὶ τὸ αἱρετόν ἐστὶν ὁτὲ μὲν πάθος, ὁτὲ δὲ πρᾶξις, ὁτὲ δὲ ἕτερόν τι, εἰ 

ἐστιν ὡς ὅλως εἰπεῖν τὸ κοινωνεῖν τῆς ὡρισμένης φύσεως᾽ δυνατὸν εὖ ζῆν, καὶ ὕτω καὶ τὸν φίλον. ἐν δὲ τῷ συϊζὴν 

ὥςε τὸ αὐτῷ βύλεσθαι αἰσθάνεσθαι τὸ αὐτὸν εἶναι τοιονδὲ συνεργεῖν, ἢ κοινωνίαν τῶν ἐν τέλει μάλιςα' γε. διὸ συν- 
βύλεσθαι ἐς. ἐπεὶ ἦν ὁ κατ᾽ αὐτός ἐσμεν ὅκαςον τότων, 5 θεωρεῖν καὶ συνευωχεῖσθαι, οὐ τὰ διὰ τροφὴν καὶ τὰ 

ἀλλὰ κατὰ μετάλκψιν τῶν ϑυνάμεων ἐν τῷ αἰσθάνεσθαι ἀναγκαῖα αἱ τοιαῦται ὁμιλίαι δοκοῦσιν εἶναι, ὠλλ᾽ ἀπο- 
[ ἦ γνωρίζειν" αἰσθανόμενος γὰρ αἰσθητὸς γίνεται ταύτῃ, καὶ λαύτσεις. ἀλλ᾽ ἕκαστος οὗ δύναται τυγχάνειν τέλους, ἐν 
κατὰ τῦτο καθὰ πρότερον αἰσθάνεται, καὶ ἧ, καὶ ἧ, ὙΣ τούτῳ βούλεται συζῆν" εἰ δὲ μή, καὶ ποιεῖν εὖ καὶ πά- 

ςὶς δὲ γινώσκων" ὥςε διὰ τῦτο καὶ ζῆν ἀεὶ βόλεται, ὅτι σχεῖν ὑπὸ τῶν φίλων αἱροῦνται μάλιςα. ὅτι μὲν τοίνυν 
βέλεται ἀεὶ γνωρίζειν. τῦτο δὲ ὅτι αὐτὸς εἶναι τὸ γνωςόν. 10 καὶ δεῖ συζῆν, καὶ ὅτι μάλιςα βέλονται πάντες, καὶ ὅτι 
τὸ δὴ συζὴν αἱρεῖσθαι δόξειε μὲν ἄν εἶναι σκοπεμένοις πως ὁ εὐδαιμονέστατος καὶ ἄριστος μάλις.α τοιοῦτος, φανερόν. 
εὔηθες, ἐπὶ τῶν κοινωνῶν πρῶτον καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις, οἷον 

τὸ συνεσθίειν ἢ τὸ συμπίνειν. τί γὰρ διαφέρει τὸ πλησίον 
“ .Ὶ 

οὖσι ταῦτα συμβαίνειν ἢ χωρίς, ἀν ἀφέλῃς τὸν λόγον; 

ὅτι δὲ κατὰ τὸν λόγον ὧς ἐφαίνετο, καὶ τῦτ᾽ εὐλόγως συνέ- 
βαινε λέγοντος ἀληθῆ. κατὰ τὴν σύνθεσιν γὰρ τῆς παρα- 
βολῆς ἀληθῶς ὕσης ἡ λύσις ἐςν. ὅτι γὰρ ὁ θεὸς ὁ τοιῶ- 

“ “,ω» - φ Ν Ν 

ἀλλὰ μὴν καὶ τῷ λόγι κοινωνεῖν τῷ τυχόντος ἕτερον τοίδ- 15 τὸς οἷον δεῖσθαι φίλου, καὶ τὸν ὅμοιον ἀξία. καίτοι κατὰ 
τον. ἅμα τ᾽ οὔτε διδάσκειν οὔτε μανθάνειν τοῖς αὐταρκέσι 
φίλοις οἷόν τε μανθάνων μὲν γὰρ αὐτὸς ὡς ἔχει ὡς δεῖ, 

διδάσκοντος δ᾽ ὁ φίλος" ἡ δ᾽ ὁμοιότης φιλία. ἀλλὰ μὴν 
φαίνεταί γε, καὶ πάντες ἥδιον τῶν ἀγαθῶν μετὰ τῶν 

τῦτον τὸν λόγον οὐδὲ νοήσει ὁ σπυδαῖος" οὐ γὰρ οὕτως ὁ 
θεὸς εὖ ἔχει, ἀλλὰ βέλτιον ἢ ὥστε ἄλλο τι νοεῖν παρ᾽ 

αὐτὸς αὑτόν. αἴτιον δ᾽ ὅτι ἡμῖν μὲν τὸ εὖ καθ᾽ ἕτερον, 
ἐκείνῳ δὲ αὐτὸς αὑτὸ τὸ εὖ ἐςίν. καὶ τὸ ζητεῖν ἡμῖν καὶ 

φίλων κοινωνοῦμεν, καϑ᾽ ὅσον ἐπιβάλλει ἕκαστον καὶ οὗ 2) εὔχεσθαι πολλὺς φίλυς, ἅμα δὲ λέγειν ὡς θεὶς φίλος ᾧ 
δύναται ἀρίςου. ἀλλὰ τούτων τῷ μὲν ἡδονῆς σωματικῆς, 
τῷ δὲ θεωρίας μυσικῆς, τῷ δὲ φιλοσοφίας. καὶ τολμᾷ δὴ 
ἐἶναι τῷ φίλῳ. διό φησι “μόχθος οἱ τηλῖξ φίλοι," ὡς ὁ δεῖ 
γοέσθαι ὠπ᾿ ἀλλήλων τούτου γινόμενον. ὅθεν καὶ ὁ ἔρως 

πολλοὶ φίλοι, ἄμφω λέγεται ὀρθῶς. ἐνδεχομένου γὰρ 
πολλοῖς συζὴν ἅμα καὶ συναισθάνεσθαι ὡς πλείςες αἷρε- 

’ ; ,ὔ 2 2. ’ὔ » “ ᾿Ὶ τώτατον. ἐπεὶ δὲ χαλεπώτατον, ἐν ἐλάττοσιν ἀνάγκη τὴν 
ἐνέργειαν τῆς συναισθήσεως εἶναι. ὥστ᾽ οὐ μόνον χαλεπὸν 

δυκεῖ φιλίᾳ ὅμοιον εἶναι" τῷ γὰρ συϊᾶν ὀρέγεται, ὁ ἐρῶν, 25 τὸ πολλοὺς κτήσασθαι (πείρας γὰρ δεῖ), ἀλλὰ καὶ οὖσι 
ἀλλ᾽ ἐχ ἣ μάλιςα δεῖ ἀλλὰ κατ᾽ αἴσθησιν. ὁ μὲν τοίνυν 

λόγος ἐκεῖν φησι διαπορῶν, τὸ δ᾽ ἔργον οὕτω φαίνεται 

χρήσασθαι. καὶ ὁτὲ μὲν ἀπεῖναι εὖ πράττοντα τὸν φιλύ- 
μενον βυλόμεθα, ὁτὲ δὲ μετέχειν τῶν αὐτῶν, καὶ τὸ ἅμα 

γινόμενον, ὥστε δῆλον ὅτι παρακρόεταί πως ἡμᾶς ὁ δια- βέλεσθαι εἶναι φιλικόν. ἐνδεχομέν. μὲν γὰρ ἅμα καὶ εὖ, 
πορῶν. σκεπτέον ἔνθεν τὠληϑές. ὁ γὰρ φίλος βέλεται εἶναι, τῦτο πάντες αἰἱρῆνται" μὴ ἐνδεχομένε δέ, ἀλλ᾽ ὥσπερ τῷ 
ὥσπερ ἡ παροιμία φησίν, ἄλλος Ἡρακλῆς, ἄλλος οὗτος.30 Ἡρακλεῖ ἴσως ὧν ἢ μήτηρ εἴλετο θεὸν εἶναι μᾶλλον ἢ 
διέσπασται δὲ καὶ χαλεπὸν τὼ ἐφ᾽ ἑνὸς γενέσθαι" ἀλλὰ μετ᾽ αὐτῆς ὄντα τῷ Ἑυρυσθεῖ ϑητεύειν. ὁμοίως γὰρ ὧν 
κατὰ μὲν φύσιν ὃ συγγενέστατον, κατὰ δὲ σῶμα ὅμοιος εἴπειεν καὶ ὃν ὁ Λάκων ἔσκωψεν, ἐπεί τις ἐκέλευσεν αὐτὸν 
ἕτερος, ἄλλος δὲ κατὰ τὴν ψυχήν, καὶ τότων κατὰ μό- χειμαζόμενον ἐπικαλέσασθαι τὸς Διοσκόρας. δοκεῖ δὲ ἨΣ 
ριον ἅτερος ἕτερον. ἀλλ᾽ οὐθέν τε ἧττον βούλεται ὥσπερ μὲν φιλοῦντος τὸ ἀπείργειν εἶναι τῆς συμμεθέζεως τῶν 
αὐτὸς διαιρετὸς εἶναι ὁ φίλος. τὸ ὧν τὸ φίλε αἰσθάνεσθαι ὃς χαλεπῶν, τῇ δὲ φιλυμώκ τὸ βύλεσθαι συμμετέχειν, καὶ 
τὸ αὐτῷ πως ἀνάγκη αἰσθάνεσθαι εἶναι, καὶ τὸ αὐτόν πως 

γνωρίζειν. ὥς ε καὶ τὰ φορτικὼ μὲν συνήδεσθαι καὶ συζῆν 
τῷ φίλῳ ἡδὺ εὐλόγως (συμβαίνει γὰρ ἐκείνα ἅμα αἴσθη- 

» μ . ΄ν ν « ΄ Ψ » «( σις ἀεί), μᾶλλον δὲ τὰς θειοτέρας ἡδονάς. αἴτιον δ᾽ ὅτι 

ταῦτα ἀμφότερα συμβαίνει εὐλόγως. δεῖ γὰρ τῷ φίλῳ 
μηθὲν εἶναι ὅτω λυπηρὸν ὡς ἡδὺ τὸν φίλον. δοκεῖ δὲ δεῖν 
αἱρεῖσθαι μὴ τὸ αὐτῷ, διὸ κωλύουσι συμμετέχειν" ἱκανοὶ 
γὰρ αὐτοὶ κακοπαθοῦντες, ἵνω μὴ φαίνωνται τὸ αὑτῶν 

4, συςοιχείας οοΥν Ὀ᾿, εὐςοχίας 75. ἢ 2, ἑτέρα} αἱρετῶ 0Ά. Π αἱρετόν] αἰσθητόν οοὐτ Ρὴ. ἤ 1. γὰρ] μὲν γὰρ ᾽. 1 42. οἷς Ῥ᾿. ἢ 
4λ, μὴ 7)ΡῈ. 1 ἂν ἀφέλῃς ἀναφέρειν 415. ἡ 16. ἅμα τῦδε δοκεῖν 475, 1 11. οἴονται μανθάνειν οοάϊοεθ. 20, οὐ 175.) 21. ἄριφον 
ἯΠῚὋΡ8. 22. τολμᾷ δὴ] τὸ ἅμα δεῖ (ἀαπιογαιία8. ἢ 25. εὖ ζῆν οοάϊοεϑ. [[26. ὑχὶ μάλιςα "Ὀδ, κα τοίνυν] ἦν Ῥὲ, ΠΠ 81. ἀφ᾽ Δ. 1] 82. 
μὺ] μὲν τὴν ὴ, 1} δὶ] δὲ τὸ ὴ. || 38. ἄλλος -- 84. ἕτερον οπι .215. 11 86. καὶ τὸ] καὶ τῶ ,᾽. }} 37. τὸ Ρ'. 

8. δυνατὸν] δ᾽ αὐτὸν ὴ. ΠΠ ἀ, τε Μ75. "} 11. ὃ οπὰ 75, }} 47. ἄλλο τι] ἀλλότριον. ἢ 25. δεῖ] ἀεὶ οοάϊοε8, [[Η27. τῷ ἅμα 
οοάΐοοδ. ἢ] 32. εἴποιε ΙΆ, εἴποιεν ἈΠ᾿, ἢ ἐκάλεσεν 275, 11 883. διοσκύρους 275, ἢ 35. τῷ] τῶν τὸ Ῥὲ. αὶ 39. τὰ Ῥ', 
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σκοπκῦντες καὶ αἱρεῖσθαι τὸ χαίρειν λυπεμένε τὸ φίλε, ἔτι νερὸν ὅτι οὐκ ὧν εἶεν ἐπιςῆμαι αἱ ἀρεταί, ἐδ᾽ εἰ μὴ ἴς 

δὲ κυφότεροι εἶναι μὴ μόνοι φέροντες τὰ κακά. ἐπεὶ δ᾽ ἀγνοεῖν ἀπὸ ἐπιστήμης, ἀλλ᾽ ἁμαρτάνειν μόνον, καὶ τὰ 

αἱρετὸν τό τ᾽ εὖ καὶ τὸ ἅμα, δῆλον ὅτι καὶ τὸ ἅμα εἶναι αὐτὼ καὶ ὠπὸ ἀὠγνοίας ποιεῖν, ὅτι ὠπὸ δικαιοσύνης γε ὡς 

μετ᾽ ἐλάττονος ἀγαθὰ αἱρετόν πως ἢ χωρὶς μετὰ μείζονος. ὠπὸ ἀδικίας πράξει" ἀλλ᾽ ἐπεὶ φρόνησις ἐπιστήμη, κὰ 
ἐπειδὴ ἄδηλον τὸ ποσὸν δύναται τὸ ἅμα ἤδη διαφέρονται, 5 ἀληθές τι τὸ αὐτὸ ποιήσει κἀκείνη" ἐνδέχριτο γὰρ ἂν 
καὶ οἷον καὶ τὸ μετέχειν ἅμα, πάντων φιλικόν, καὶ ὥσπερ ἀφρόνως ὠπὴ φρονήσεως, καὶ ἁμαρτάνειν ταὐτὰ ἅτῳ ἡ 
συνδειπνεῖν ἅμα φασὶν ἥδιον ταὐτὰ ἔχοντας" οἱ δ᾽ ἄν ἄφρων. εἰ δὲ ἁπλὴ ἡὶ ἑκάςε χρεία ἢ ἕκαςον, κἂν φρο 

«μέντοι οὐ βούλονται. ἐπεὶ δέ γέ τις ὑπερβολὰς ποιήσει, νίμως ἔπραττον ὕτω πράττοντες. ἐπὶ μὲν ἦν ταῖς ἄλλαις 

ὁμολογῶσιν ἅμα κακῶς πράττοντας σφόδρα ἢ ἢ εὖ σφόδρα ἐπιστήμαις ἄλλη κυρία ποιεῖ τὴν τροφήν' αὐτῆς δὲ τῆς 
χωρίς. παραπλήσιον δὲ τότῳ καὶ περὶ τὼς ἀτυχίας. ὁτὲ ι0 πασῶν κυρίας τίς; οὐ γὰρ ἔτι ἐπιστήμη γε ἢ νὸς. ἀλλὰ 

μὲν γὰρ βελόμεϑθα τὸς φίλως εἶναι ἐδὲ λυπεῖν, ὅταν μη- μὴν οὐδ᾽ ἀρετή. χρῆται γὰρ αὐτῇ" ἡ γὰρ τοῦ ἄρχρνιο 
ϑὲν μέλλωσι ποιήσειν πλέον" ὁτὲ δὲ τὸς ἥδιςον παρεῖναι. ἀρετὴ τῇ τὸ ἀρχομώνα χρῆται. τίς ἦν ἐς ίν; ἢ ὥστε λέ 

'τὸ δὲ τῆς ὑπεναντιώσεως ταύτης καὶ μάλ᾽ εὔλογον. διὰ γεται ἀκρασία κακία τῇ ἀλόγε τῆς ψυχῆς, καὶ πῶς ἀκό- 

γὰρ τὰ προειρημένα τῦτο συμβαίνει, καὶ ὅτι μὲν τὸ λυ- λαστος ὁ ἀκρατὴς ἔχων νοῦν, ἀλλ᾽ ἤδη ἀν ἰσχυρὰ ἢ ἡ 
πόμενον ἢ ἐν φαύλῃ ὄντα ἔξει τὸν φίλον θεωρεῖν φεύγο- 15 ἐπιθυμία, ςρέψει καὶ λογιεῖται τἀναντία. ἤἥ σφι 
μεν ἁπλῶς, ὥσπερ καὶ ἡμᾶς αὐτός, τὸ δ᾽ ὁρᾶν τὸν φίλον δηλονότι, κἄν ἐν μὲν τύτῳ ἀρετὴ ἐν δὲ τῷ λόγῳ ἄνοια ἢ, 

ἡδύ, ὥσπερ ἄλλο τι τῶν ἡδίςων, διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν ἕτεραι μεταποιοῦνται. ὥστε ἔσται δικαιοσύνῃ καὶ δικαίως 
καὶ μὴ κάμνοντα εἰ αὐτός. ὥστε ὁπότερον ἂν τούτων ἢ, χρῆσθαι καὶ κακῶς, καὶ φρονήσει ἀφρόνως" ὥςε καὶ τὸ 
μᾶλλον ἡδὺ ποιεῖ τὴν ῥοπὴν τῷ βέλεσθαι παρεῖναι ἢ μή, ναντία. ἅτοπον γὰρ εἰ τῆς μὲν ἐν τῷ λογιςικῷ ἀρεῖς 
καὶ τότ᾽ ἐπὶ τῶν χειρόνων συμβαίνειν καὶ διὰ τὴν αὐτὴν 2 μοχϑηρία ποτὲ ἐγγενομένη μὲν τῷ λόγῳ ςρέψει καὶ τοῦ 
αἰτίαν γίνεσθαι" μάλιςα γὰρ φιλοτιμῆνται τὸς φίλες μὴ σει ἀγνοεῖν, ἡ δ᾽ ἀρετὴ ἐν τῷ ἀλόγῳ ἀνοίας ἐνούσης εὐ 

'πράττειν εὖ, μηδ᾽ εἶναι ἀνάγκαι αὐτοῖς κακῶς. διὸ ἐνίοτε ςρέψει ταύτην, καὶ ποιήσει φρονίμως κρίνειν καὶ τὼ δέτε, 

τὸς ἐρωμένους συναποκτιννύασιν. μᾶλλον γὰρ τοῦ οἰκείυ καὶ πάλιν ἡ φρόνησις ἡὶ ἐν τῷ λογιςικῷ τὴν ἐν τῷ ἀλόγῳ 
αἰσθάνεσθαι κακῷ, ὥσπερ ἂν εἰ καὶ μεμνημένος ὅτι ποτὲ κόλασιν ἂν σωφρόνως πράττειν" ὅπερ δοκεῖ ἡ ἐγχράτεα. 

εὖ ἔπραττε μᾶλλον, ἢ εἰ ᾧετο ἀεὶ κακῶς πράττειν. 25 ὥστ᾽ ἔσται καὶ καὶ ἀπὸ ἀγνοίας φρονίμως, ἐπί τε ταῦτα 
13 ᾿Απορήσειε δ᾽ ὧν τις εἰ ἔςιν ἑκάξῳ φίλῳ χρήσασθαι ἄτοπα, ἄλλως τε καὶ ὠπὸ ἀγνοίας χρῆσθαι φρονίμως 

καὶ ἐφ᾽ ἃ πέφυκε καὶ ἄλλως, καὶ τῶτο ἢ αὐτὸ ἡδὺ κατὰ τοῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων οὐδαμῶς ὁρῶμεν, ὥστῳ τὺ 
συμβεβηκός, οἷον ἢ ὀφθαλμὸς ἰδεῖν ἢ καὶ ἄλλως παριδεῖν ἰατρικὴν ἢ γραμματικὴν ςρέφει ἀκολασία. ἀλλ᾽ ἦν 
διαστρέψαντα, ὥστε δύο τὸ ἕν φανῆναι. αὗται μὲν δὴ ἄγνοιαν, ἐὰν ἤ ἐναντία, διὰ τὸ μὴ ἐνεῖναι τὴν ὑπεροχὴ 
ἄμφω ὅτι μὲν ὀφθαλμός, ὅτι ἦν δ᾽ ὀφθαλμῷ" ἄλλη δὲ ἢ ἀλλὰ τὴν ὠρετήν, ὅλως μᾶλλον εἶναι πρὸς τὴν καχίων 
κατὰ συμβεβηκός, οἷον εἰ ἦν ὠποδόσϑαι ἢ φαγεῖν. ὁμοίως ὕτως ἔχυσαν. καὶ γὰρ ὁ ἄδικος πάντα ὁ δίκαιος δύναται, 

δὴ καὶ ἐκιςήμη" καὶ γὰρ ἀληθῶς καὶ ἁμαρτεῖν, οἷον ὅταν καὶ ὅλως ἔνεστιν ἐν τῇ δυνάμει ἡ ἀδυναμία. ὥςε ὅλων 
ἑκὼν μὴ ὀρθῶς γρώψη, ὡς ἀγνοίᾳ δὴ χρῆσθαι, ὥσπερ με- ὅτι ἅμα φρόνιμοι καὶ ἀγαθαὶ ἐκεῖναι αἱ ἄλλν ἕξεις, καὶ 

ταστρέψας τὴν χεῖρα" καὶ τῷ ποδί ποτε ὡς χειρὶ καὶ ὀρθῶς τὸ ἸΣωκρατικόν, ὅτι οὐδὲν ἰσχυρότερον φρονήσεως 
ταύτη ὡς ποδὶ χρῶνται ὀρχηςριώδες. ἤδη πᾶσαι αἱ ἄρι- 35 ἀλλ᾽ ὅτι ἐπιςήμην ἔφη, ὑκ ὑρθόν" ἀρετὴ γάρ ἐς! καὶ ὦ 

ςαι ἐπιςῆμαι εἶπαν, καὶ τῇ δικαιοσύνῃ ὡς ἀδικίᾳ χρῆσθαι, ἐπιςήμη, ἀλλὰ γώος ἄλλο γνώσ 
εἰ δίκης. εἰ ἄρα ἀπὸ δικαιοσύνης τὼ ἄδικα πράττων, ὥσπερ Ἐπεὶ δ᾽ ὁ μόνον ἡ φρόνησις ποιεῖ τὴν εὐπραγίαν καὶ 
καὶ τὰ ἀγνοητικὰ ὠπὸ ἐπιςήμης" εἰ δὲ τῶτ᾽ ἀδύνατον, φα- ἀρετήν, ἀλλὰ φαμὲν καὶ τὸς εὐτυχεῖς εὖ πράττειν ὡς καὶ 

ῷ. δὲ] δὲ τὸ 71)ΡῈ, ἢ μόνον 875, ΠΠ 3.. δῆλον ὅτι καὶ τὸ ἅμα οτη Ῥ", ἢ .8. μότι Ῥὲ, ΠΠ 14. ἀπεῖναι (ἀϑαΆΡουι. αὶ 12. δ᾽ αὐτὸς ἰάεαν 
ἡδίςους Ῥό, ἢ 13. μᾶλλον Ῥλ, Π| 14. ταῦτα 5). 18. εἰ] εἰ ὁ ῬΡ, 20. καὶ ἀπῖδ διὰ οπι 275. }} 24. γενέσθαι Ῥ. ἢ 22. ἀνάγκη οοὐτ Ῥ᾿. Ι 

23. οἰκείου οπι Ῥό. ἢ 26. Ηἷπο Ἰΐργυτα 9 ἱαςϊρὶι Ὁ ουπὶ Ῥαϊαιίωο 165, ε Ο: εἰ εοίπι ὃ εδὶ χυΐ ποΡὶ8. η. Ζ ἱπιογδε πίστι μαροὶ υασι 
γεγβαυστα: γϑουογυα. [φίλῳ ον ό. ἢ 21. ἃ] ὦ ῬΈ, ἢ 33. δὴ νῦν χρῆςαι 5. ||. 35. εἴδη ῬΆ. 1) αἱ ἄριςαι ἐπιςῆμαι εἶπαν] Ἰαουμπαπι ᾿ 

τ᾿ ΔΑ{5.}} 9. δῷ ςροφήνῦ 410. ἔτι εἰ ἢ νοῦς οπρ ὈΆ, 1 11. χρῆται -- 12. ἀρετὴ οτλ Ῥλ. " 14. ἡ οπν Ῥ', ἢ 15. γ Ῥ᾽, οἁ 
Ζ᾽.} ἘΠ μὲν ἐν 14,5.. } 17, καὶ] τὸ σοαΐο45, ἢ 22. φροίμω 411}5, ἢ 28. τρέφει Δ... 33. φρόνμαι Ῥδ, 1} 84. σῶμα κρατηταῦν 
ΠΡ, ᾿ὶ 85. ἱπιςήμη 475, ἢ 36. “Ὑνωσ] ἰδουπατὰ ΖΔ". 



ΗἩΘΙΊΚΩΝ ΕΥ̓ΔΗΜΙΩΝ Η. 4241] 

τῆς εὐτυχίας εὖ ποιόσης εὐπραγίαν καὶ τὰ αὐτὰ τῆς ἐπι- χης γάρ, ὅσων αἰτία τύχη ἀγαθὴ ὠγαθῶν. εἰ δ᾽ οὕτω, 
ςήμης, σκεπτέον ὧρ᾽ ἐςὶ φύσει ὁ μὲν εὐτυχὴς ὁ δ᾽ ἀτυ- πότερον ἢ ἔςαι τύχη ὅλως, ἢ ἔςαι μόν, ἀλλ᾽ ὑκέτι; ἀλλ᾽ 
“χίς, ἢ οὖ, καὶ πῶς ἔχει περὶ τούτων. ὅτι μὲν γάρ εἰσί ἀνάγκη καὶ εἶναι καὶ αἰτίαν εἶναι. ἔςαι ἄρα καὶ ἀγαθῶν 
τες εὐτυχεῖς ὁρῶμεν" ἄφρονες γὰρ ὄντες κατορθῦσι πολλώ, τισὶν αἰτία ἢ κακῶν. εἰ δ᾽ ὅλως ἐξαιρετέον καὶ δὲν ἀπὸ 
ἐν οἷς ἡὶ τύχη κυρία. οἱ δὲ καὶ ἐν οἷς τέχνη ἐστί, πολὺ 5 τύχης φατέον γίνεσθαι, ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἄλλης οὔσης αἰτίας 
μώτοι καὶ τύχης ἐνυπάρχει, οἷον ἐν ςρατηγίᾳ καὶ κυβερ- διὰ τὸ μὴ ὁρᾶν τύχην εἶναί φαμεν αἰτίαν, διὸ καὶ ὁρι- 

γητικῇ. πότερον οὖν ἀπό τινος ἕξεως οὗτοί εἰσιν, ἢ οὐ τῷ ζόμενοι τὴν τύχην τιθέασιν αἰτίαν ἀνάλογον ἀνθρωπίνῳ λο- 

αὐτοὶ ποιοί τινες εἶναι πρακτικοί εἰσι τῶν εὐτυχημάτων; γισμῷ, ὡς οὔσης τινὸς φύσεως. τῦτο μὲν ὃν ἄλλο τρό-. 

γῦν μὲν γὰρ οὕτως οἴονται ὡς φύσει τινῶν ὄντων' ἡ δὲ βλημ᾽ ἂν εἴη" ἐπειδὴ ὁρῶμέν τινας ἅπαξ εὐτυχήσαντες, 
φύσις ποιός τινας ποιεῖ, καὶ εὐθὺς ἐκ γενετῆς διαφέρυσιν, τὸ διὰ τί ὁ καὶ πάλιν ἄν, διὰ τὸ ἀποκατορθῶσαι καὶ πάλιν; 
ὥσπερ οἱ μὲν γλαυκοὶ οἱ δὲ μελανόμματοι τῷ τὸ δεν τὸ γὰρ αὐτὸ τῦτ᾽ αἴτιον, ὑκ ἄρα ἔςαι τύχης. ἀ τὸ ἀλλ᾽ 
τοιονδὶ ἔχειν, οὕτω καὶ οἱ εὐτυχεῖς καὶ ἀτυχεῖς. ὅτι μὲν ὅταν τὸ αὐτὸ ἀποβαίῃ ὠπείρων καὶ ἀορίςξων, ἔσται μὲν 
γὰρ ἃ φρονήσει κατορθῦσι, δῆλον" ὦ γὰρ ἄλογος ἡ φρό- τὸ ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἐπιςήμη δ᾽ ἐκ ἔςαι αὐτῷ ἡ δι᾽ ὠπει- 

νησις, ἀλλ᾽ ἔχει λόγον διὰ τί ὕτω πράττει" οἱ δ᾽ ὑκ ἀν ρίαν, ἐπεὶ ἐμάνθανον ὧν τινες εὐτυχεῖς, ἢ καὶ πᾶσαι ἂν 
ἔχοιεν εἰπεῖν διὰ τί κατορθῶσι" τέχνη γὰρ ἂν ἦν. ἔς! δὲ ι5φεἱ ἐπιςῆμαι, ὥσπερ ἔφη Σωκράτης, εὐτυχίαι ἧσαν. τί ἶν 

φανερὸν ὄντες ἄφρονες, ἐχ, ὅτι περὶ ἄλλα (τῦτο μὲν γὰρ κωλύει συμβῆναί τινι ἐφεξῆς τὰ τοιαῦτα πολλάκις, οὐχ 

ὑθὲν ἄτοπον" οἷον Ἱπποκράτης γεωμετρικὸς ὦν, ἀλλὼ περὶ ὅτι τοῖς δεῖ, ἀλλ᾽ οἷον ὧν εἶεν τὸ κύβες ἀεὶ μακρὰν βάλ- 
τὰ ἄλλα δοκεῖ βλὰξ καὶ ἄφρων εἶναι, καὶ πολὺ χρυ- λειν. τί δὲ δή; ἀρ᾽ ἐκ ἕνεισιν ὁρμαὶ ἐν τῇ ψυχῇ αἱ μὲν 
σίν πλέον ἀπώλεσιν ὑπὸ τῶν ἐν Βυζαντίῳ πεντηκοςολό- ὠπὸ λογισμοῦ, αἱ δ᾽ ἀπὸ ὀρέξεως ἀλόγον, καὶ πρότεραι 
γων δὶ εὐήθειαν, ὡς Ἀέγοσινλ ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ἐν ἐνίοις εὐτυ- Σ αὗται; εἰ γάρ ἐςτ. φύσει ἡ δι᾽ ἐπιθυμίαν ἡδέος καὶ ἡ ὅρε- 

χρῦσιν ἄφρονες. περὶ γὰρ ναυκληρίαν οὐχ, οἱ δεινότατοι ἔις, φύσει γε ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν βαδίζοι ὧν πᾶν. εἰ δά τινές 
εὐτυχεῖς, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν κύβων πτώσει ὁ μὲν ὑδίν, ἄλλος εἰσιν εὐφυεῖς ὥσπερ οἱ ἄδικοι ὁκ ἐπιςάμενοι ἄδειν, ὕτως 

δὲ βάλλει καθ᾿ ἣν φύσει ἐςὶν εὐτυχύής, ἢ τῷ φιλεῖσθαι, ὁ πεφύκασι καὶ ἄνευ λόγε ὁρμῶσιν, ἡ φύσις πέφυκε, καὶ 
ὥσπερ φασίν, ὑπὸ θεῶ, καὶ ἔξωθέν τι εἶναι τὸ κατορθοῦν: ἐπκιθυμῦσι καὶ τότε ποτέ, καὶ ὕτως ὡς δεῖ καὶ ἔ δεῖ καὶ 

οἷν πλοῖον κακῶς νεναυπηγημένον ἄμεινον πολλάκις δὲ 25 ὅτε, ὅτοι κατορθῶσι, κἂν τύχωσιν ἄφρονες ὄντες καὶ ἄλο- 

τλεῖ, ἀλλ᾽ ὁ δι᾿ αὐτό, ἀλλ᾽ ὅτι ἔχει κυβερνήτην ἀγαθόν. γοι, ὥσπερ καὶ εὖ ἔσονται οἱ διδασκαλικοὶ ὄντες. οἱ δέ γε 
ἀλλ᾽ ὅτος εὐτυχῶν τὸν δαίμον᾽ ἔχει κυβερνήτην ἀγαθόν. τοιοῦτοι εὐτυχεῖς, ὅσοι ἄνευ λόγου κατορθοῦσιν ὡς ἐπὶ τὸ 

ἀλλ᾽ ἄτοπον θεὸν ἢ δαίμονα φιλεῖν τὸν τοίζτον, ἀλλὰ μὴ πολύ. φύσει ἄρα οἱ εὐτυχεῖς εἶεν ἄν. ἢ πλεοναχῶς λέ- 
τὸν βέλτιστον καὶ τὸν φρονιμώτατον. εἰ δὴ ἀνάγκη ὃ γεται ἡὶ εὐτυχία. τὼ μὲν γὰρ πράττεται ἀπὸ τῆς ὁρμῆς 
φύσει ἢ νόῳ ἢ ἐπιτροκίᾳ τινὶ κατορθοῦν, τὰ δὲ δύο μή 39 καὶ προελομένων πρᾶξαι, τὰ δ᾽ ὕ, ἀλλὰ τὐναντίον, καὶ ἐν 
ἐστι, φύσει ὧν εἶεν οἱ εὐτυχεῖς. ἀλλὰ μὴν ἥ γε φύσις ἐκείνοις κακῶς λογίσασθαι δοκῦσι κατορθῶντες, καὶ εὐτυ- 
αἰτία, ἢ τῷ ἀεὶ ὡσαύτως ἢ τῷ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἡ δὲ τύχη χῆσαί φαμεν" καὶ πάλιν ἐν τούτοις, εἰ ἐβούλοντο ὧν ἢ 

τὐναντίον. εἰ μὲν οὖν τὸ παραλόγως ἐπιτυγχάνειν τύχης ἔλαττον ἔλαβον τὠγαθόν. ἐκείνες μὲν τοίνυν εὐτυχεῖν διὰ 
δικεῖ εἶναι. ἀλλ᾽ εἴχερ διὰ τύχριν εὐτυχής, ἀκ ἂν τοῦτον φύσιν ἐνδέχεται. ἡ γὰρ ὁρμὴ καὶ ἡ ὄρεξις οὖσα οὗ δεῖ 

εἶναι τὸ αἴτιον, οἷον ἀεὶ τῷ αὐτῷ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. ἔτι 35 κατώρθωσεν, ὁ δὲ λογισμὸς ἣν ἠλίθιος. καὶ τοὺς μὲν ἐν- 
εἰ τοιοσδὶ ἐπιτυγχάνει ὥσπερ ὅτι ὁ γλαυκὸς Ὡς ὀξὺ ὁρᾷ, ταῦθα, ὅταν μὲν λογισμὸς μὴ δοκῶν ὀρθῶς εἶναι, τύχῃ δ᾽ 
ὁ τύχη αἰτία ἀλλὰ φύσις" ἐκ ἄρα ἐςὶν εὐτυχὴς ἀλλ᾽ αὐτὶ αἰτία ὅσα, αὐτὴ δ᾽ ὀρθὴ ἴσα, ἔξωσεν" ἀλλ᾽ ἐνίοτε δι᾽ 

οἷον εὐφυής. ὥστε τοῦτ᾽ ὧν εἴη λεκτέον, ὅτι οὺς λέγομεν ἐπιθυμίαν ἐλογίσατο πάλιν ὕτω καὶ ἠτύχησεν. ἐν δὲ δὴ 
εὐτυχεῖς, ἀ διὰ τύχην εἰσίν. ὑκ ἄρα εἰσὶν εὐτυχεῖς" τύ- τοῖς ἑτέροις πῶς ἔςαι ἡ εὐτυχία κατ᾽ εὐφυΐαν ὀρέξεως καὶ 
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ἐπιθυμίας; ἀλλὰ μὴν ἡ ἐνταῦθα εὐτυχία καὶ τύχη διττή, λόγος ἰσχύειν μᾶλλον" καὶ ὥσπερ οἱ τυφλοὶ μνημονεύσι 
κἀκείνη ἡ αὐτή, ἢ πλείους αἱ εὐτυχίαι. ἐπεὶ δ᾽ ὁρῶμεν μᾶλλον ἀπολυθώτες τὸ πρὸς τοῖς εἰρημένοις εἶναι τὸ μνη- 

παρὰ πάσας τὰς ἐπιςήμας καὶ τοὺς λογισμὸς τὸς ὀρθὺὲς μονεῦον. φανερὸν δὲ ὅτι δύο εἴδη εὐτυχίας, ἡ μὲν θα, 
εὐτυχᾶντάς τινας, δῷλον ὅτι ἕτερον ὧν τι εἴη τὸ αἴτιον τὴς διὸ καὶ δυκεῖ ὁ εὐτυχὴς διὼ θεὸν κατορθῶν. ὅτος δ᾽ ἰστν 

εὐτυχίας. ἐκείνη δὲ πότερον ἡ εὐτυχία ἢ ὑκ ἔςιν, ἢ ἐπε- 5 ὁ κατὰ τὴν ὁρμὴν διορθωτικός, ὁ δ᾽ ὅτερος ὁ παρὰ τὴν ὁρ- 
θύμησεν ὧν ἔδει καὶ ὅτε ἔδει τὸ λογισμὸς ἀνθρώπινος ἀκ μήν" ἄλογοι δ᾽ ἀμφότεροι. καὶ κἡὶ μὲν συνεχὸς εὐτυχίᾳ 
ἂν τότυ εἴη. οὐ γὰρ δὴ πάμπαν ἀλέγιςον τῦτο, ὅτε φυ- μᾶλλον, αὕτη δὲ ὁ συνεχής. | 

σική ἐςιν ἡ ἐπιθυμία, ἀλλὰ διαφθείρεται ὑπό τινος. εὐτυ- Κατὼ μέρος μὲν ὅν περὶ ἑκάςης ὠρετῆς εἴρηται πρότε: ὃ 
χεῖν μὲν οὖν δοκεῖ, ὅτι ἡ τύχρ τῶν παρὰ λόγον αἰτία, ρον᾽ ἐπεὶ δὲ χωρὶς διείλομεν τὴν δύναμιν αὐτῶν, καὶ τᾷ 
τότο δὲ παράλογον" παρὰ γὰρ τὴν ἐπιςήμην καὶ τὸ κα- το τῆς ὠρετῆς διαρθρωτέον τῆς ἐκ τότων, ἣν ἐκαλῦμεν ἦδη κα- 
θόλυυ. ἀλλ᾽ ὡς ἔοικεν, οὐκ ὠπὸ τύχης. ἀλλὰ δοκεῖ διὰ λοκώγαθίαν. ὅτι μὲν ἔν ἀνάγκη τὸν ταύτης ὠληθῶς τεῦζὸ- 

τῦτο. ὥσθ᾽ τος μὲν ὁ λόγος ὁ δείκνυσιν ὅτι φύσει εὐτυ- μενον τὴς προσηγορίας ἔχειν τὼς κατὰ μέρος ἀρετάς, φα- 
χεῖν, ὠλλ᾽ ὅτι ὁ πάντες οἱ δοκῖντες εὐτυχεῖν διὰ τύχην νερόν. ἐδὲ γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὑθενὸς οἷόν τ’ ἄλλως ἔχιν" 

κατορθῶσιν, ἀλλὰ διὰ φύσιν" ἐδ᾽ ὅτι ὁδὲν ἐςι τύχη αἰτίκ ὑθεὶς γὰρ ὅλον μὲν τὸ σῶμα ὑγιαίνει, μέρος δ᾽ νθέν, ἀλλ' 

ὀθενὸς δείκνυσιν, ἀλλ᾽ ὁ τῶν πάντων ὧν δοκεῖ, τῦτο μέντ᾽ ις ἀναγκαῖον πάντα ἢ τὰ πλεῖςα καὶ κυριώτατα τὸν αὐτὸν 

ἂν ἀπορήσειέ τις, ἄρ᾽ αὐτῷ τύτυ τύχη αἰτία, τῷ ἐπιθυμὴ- ἔχειν τρόπον τῷ ὕλῳ. ἔςι δὴ τὸ ἀγαθὸν εἶναι καὶ τὸ κά- 
σαι ἧ δεῖ καὶ ὅτε δεῖ, ἢ ὕτω γε πάντων ἔξαι; καὶ γὰρ λὸν κὠγαθὸν ὁ μόνον κατὰ τὰ ὀνόματα, ἀλλὰ κατ᾽ αὐτὰ 
τῷ νοῆσαι καὶ βυλεύσασθαι" ὁ γὰρ δὴ ἐβυλεύσατο βου- ἔχοντα διαφοράν. τῶν γὰρ ὠγαθῶν πάντων τέλη ἐς, ἃ 
λευσώμενος, καὶ τοῦτ᾽ ἐβυελεύσατο, ὠλλ᾽ ἔςιν ἀρχή τις, αὐτὼ αὐτῶν ἕνεκα ἐςιν αἱρετά. τότων δὲ καλά, ὅσα δ᾽ 
ὑδ᾽ ἐνόησε νοήσας πρότερον νοῆσαι, καὶ τῦτ᾽ εἰς ὥπειρον. ὑκ 20 αὐτὼ ὄντα πώντα ἐπαινετά ἐςιν. ταῦτα γάρ ἐςιν ἐφ᾿ ὃ 

ἄρα τοῦ νοῆσαι ὁ νοῦς ἀρχή, δὲ τῷ βελεύσασθαι βελή. αἴ τε πράξεις εἰσὶν ἐπαινεταὶ καὶ αὐτὰ ἐπαινετά, δικαι- 

τί ἦν ἄλλο πλὴν τύχη; ὥς᾽ ὠπὸ τύχης ἅπαντα ἕςαι, εἰ σύνη καὶ αὐτὴ καὶ αἱ πράξεις. καὶ οἱ σώφρονες" ἐπαινπὶ 

ἔστι τις ἀρχὴ ἧς οὐκ ἔστιν ἄλλη ἔζω. αὕτη δὲ διὰ τί γὰρ καὶ ἡ σωφροσύνη. ἀλλ᾽ οὐχ ὑγίειω ἐπαινετόν' οὐδ 
τοιαύτη τὸ εἶναι τὸ τῦτο δύνασθαι ποιεῖν. τὸ δὲ ζητόέμε- γὰρ τὸ ἔργον. οὐδὲ τὸ ἰσχυρῶς" ἐδὲ γὰρ ἡ ἰσχύς. ἀλλ' 
νον τῆτ᾽ ἐςί, τίς ἡ τῆς κινήσεως ἀρχὴ ἐν τῇ ψυχῇ. δῆλον Ὡς ἀγαθὰ μέν, ἐπαινετὰ δ᾽ ὅ. ὁμοίως δὲ τῦτο δῆλον καὶ ἐὶ 
δή, ὥσπερ ἐν τῷ ὅλῳ θεός, καὶ πᾶν ἐκείνῳ. κινεῖ γαρ τῶν ἄλλων διὰ τῆς ἐπαγωγῆς. ὠγαθὸν μὲν ἦν ἐςὶν ᾧ τὸ 
πως πάντα τὸ ἐν ἡμῖν θεῖον. λόγου δ᾽ ἀρχὴ οὐ λόγος φύσει ἀγαθά ἐςιν ἀγαθά. τὰ γὼρ περιμάχητα καὶ μέ 
ὠλλά τι κρεῖττον. τί ὄν ὧν κρεῖττον καὶ ἐπιςήμης εἴποι γιςα εἶναι δυκῖντα ἀγαθά, τιμὴ καὶ πλῦτος καὶ σώμα- 
πλὴν θεός; ἡ γὰρ ἀρετὴ τῷ νῷ ὄργανον" καὶ διὰ τῶτο οἱ τος ἀρεταὶ καὶ εὐτυχίαι καὶ δυνάμεις, ἀγαθὰ μὲν ᾧύτει 

πάλαι ἔλεγον, εὐτυχεῖς καλῦνται οἱ ἂν ὁρμήσωσι κατορ- 30 ἐςίν, ἐνδέχεται δ᾽ εἶναι βλαβερά τισι διὰ τὰς ἕξεις. ὅτι 
θοῦν ἄλογοι ὄντες, καὶ βουλεύεσθαι οὐ συμφέρει αὐτοῖς’ γὰρ ἄφρων οὔτ᾽ ἄδικος ἢ ἀκόλαςος ὧν ἐδ᾽ ὀνήσειε χρό: 

ἔχεσι γὰρ ἀρχὴν τοιαύτην ἢ κρεῖττον τῇ νῦ καὶ βυλεύσεως, μενος αὐτοῖς, ὥσπερ ἐδ᾽ ὁ κάμνων τῇ τῷ ὑγιαίνοντος τροφῇ 
οἱ δὲ τὸν λόγον" τῦτο δ᾽ ὑκ ἔχετι. καὶ ἐνθυσιασμοί" τῦτο χρώμενος, ὑδ᾽ ὁ ὠσθενὴς καὶ ἀνάπηρος τοῖς τῷ ὑγῶς καὶ 
δ᾽ ὁ δύνανται. ἄλογοι γὰρ ὄντες ἀποτυγχάνυσι καὶ τού- τοῖς τοῦ ὁλοκλήρου κόσμοις. καλὸς δὲ κἀγαθὸς τῷ τῶν 
τῶν φρονίμων καὶ σοφῶν ταχεῖαν εἶναι τὴν μαντικὴν καὶ 35 ἀγαθῶν τὰ καλὰ ὑπάρχειν αὐτῷ δὶ᾽ αὐτά, καὶ τῷ τρα- 
μόνον ὁ τὴν ἀπὸ τῷ λόγν δεῖ ἀπολαβεῖν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν δ’ κτικὸς ἐναι τῶν καλῶν καὶ αὐτῶν ἕνεκα. καλὰ δ᾽ ἐστὶ 

ἐμπειρίαν, οἱ δὲ διὰ συνήθειαν τε ἐν τῷ σκοπεῖν χρῆσθαι" αἷ τε ἀρεταὶ καὶ τὰ ἔργα τὰ ὠπὸ τῆς ἀρετῆς. ἔς! δέ τις 
τῷ θεῷ δὲ αὗται. τῦτο καὶ εὖ ὁρᾷ καὶ τὸ μέλλον καὶ ἕξις πολιτριη, οἷαν οἱ Λάκωνες ἔχουσιν ἢ ἄλλοι τοιοῦτοι 
τὸ ὄν, καὶ ὧν ἀπολύεται ὁ λόγος ὅτος. διὸ οἱ μελαγχο- ἔχοιεν ἄν. αὕτη δ᾽ ἐςὶν ἕξις τοιαύτη. εἰσὶ γὰρ οἷ οἴονται 
λικοὶ καὶ εὐθυόνειροι. ἔοικε γὼρ ἡ ἀρχὴ ἀπολυομένες τὸς 40 τὴν ἀρετὴν δεῖν μὲν ἔχειν, ἀλλὰ τῶν φύσει ἀγαθῶν δε 
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Ἀ45.} 18. δὴ οτχὰ 4275.}} 21. ὃ νῦς (ὐαδαιθοηυβ: οοάΐοαα συῆσα. [[.27. οὐ οι Ῥὲ. ἢ 30. παλαμὶ 1475. ἢ 31. βούλεσδαι 35. ὃ 32. 
τοιαύτην -- καὶ οτχ 95. 36. μόνων Κ᾽,  ἀ0. ἀπολυμύνυς 25. 
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κιν. διὸ ὠγαθοὶ μὲν ἄνδρες εἰσίν" τὰ γὰρ φύσει μὲν ἀγαθὰ δὲ δεῖ. τινὰ εἶναι ὅρον καὶ ἕξεως καὶ τῆς αἱρέσεως, καὶ 
αὐτοῖς ἐςν" καλοκὠγαθίαν γὰρ ὑκ ἔχασιν. ὁ γὰρ ὑπαρ- περὶ φυγῆς χρημάτων πλήθους καὶ ὀλιγότητος καὶ τῶν 
χει αὐτοῖς τὼ καλὰ δι᾽ αὐτά, καὶ προαιρῶνται καλοὶ κἀ- εὐτυχημάτων. ἐν μὲν οὖν τοῖς πρότερον ἐλέχθη τὸ ὡς ὁ 

γαθοί, καὶ ὦ μόνον ταῦτα, ἀλλὰ καὶ τὼ μὴ καλὰ μὲν λόγος" τῦτο δ᾽ ἐςὶν ὥσπερ ὧν εἴ τις ἐν τοῖς περὶ τὴν τρο- 

φύσει ἶντα, ὠγαθὰ δὲ φύσει ὄντα, τούτοις καλά. καλὰ 5 φὴν εἴπειεν ὡς ἡ ἰατρικὴ καὶ ὁ λόγος ταύτης, τοῦτο δ᾽ 
γάρ ἐςιν ὅταν ὦ ἔρεκα πράττωσι. καὶ αἱρῦῖνται καλά, ἃ ἀληθὲς μέ, ἐ σαφὲς δέ. δεῖ δὴ ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς ἄλ- 
διότι τῷ καλῷ κὠγαθῷ καλά ἐςι τὰ φύσει ἀγαθά" κα- λοις πρὸς τὸ ἄρχον ζῆν, καὶ πρὸς τὴν ἔξιν κατὰ τὴν ἐνέρ- 
λὸν γὰρ τὸ δίκαιον" τῦτο δὲ τὸ κατ᾽ ἀξίαν" ἄξιος δ᾽ ἕτος γειαν τὴν τῷ ἄρχοντες, οἷον δῶλον πρὸς δεσπότεα καὶ ὅκω- 
τότων. καὶ τὸ πρέπον καλόν" πρέπει δὲ ταῦτα τότῳ, πλῦ- τον πρὸς τὴν ἑκάςου καθήκυσαν ἀρχήν. ἐπεὶ δὲ καὶ ἄν- 
τὸς εὐγένεια δύναμις. ὥςε τῷ καλῷ κὠγαθῷ καὶ αὐτὰ το θρωπος φύσει συνέξηκεν ἐξ ἄρχοντος καὶ ἀρχομένε, καὶ 
συμφέροντα καὶ καλά ἐστιν τοῖς δὲ πολλοῖς διαφωνεῖ ἐἕκαςον δὴ δέοι πρὸς τὴν ἑαυτῶν ἀρχὸν ζῆν. αὕτη δὲ διττή" 
αὗτο. ὁ γὰρ τὰὼ ἁπλῶς ὠγαθὰ κἀκείνοις ὠγαθά ἐςι, τῷ ἄλλως γὰρ ἡ ἰατρικὴ ὠρχὴ καὶ ἄλλως ἡ ὑγίεια. ταύ- 
δ᾽ ἀγαθῷ ἀγαθά. τῷ δ᾽ ὠγαθῷ καὶ καλά πολλὰς γὰρ τῆς δὲ ἕνεκα ἐκείνη. ὕτω δ᾽ ἔχει κατὰ τὸ θεωρητικόν. οὐ 

καὶ καλοὺς πράξεις δι αὐτὰ ἔπραξεν. ὁ δ᾽ οἰόμενος τὼς γὰρ ἐπιτακτικῶς ἄρχων ὁ θεός, ἀλλ᾽ ἴ ἕνεκα ἡ φρόνησις 
ἀρετὼς ἔχειν δεῖν ἔνεκα τῶν ἐκτὸς ὠγαθῶν κατὰ τὸ συμ- «5 ἐπιτάττει. διττὸν δὲ τὸ οὗ ἕνεκα" διώρισται δ᾽ ἐν ἄλλοις, 
βιβηκὸς καλὰ πράττει. ἔςιν οὖν καλοκὠγαθία ἀρετὴ τέ. ἐπεὶ ἐκεῖνός γε οὐθενὸς δεῖται. ἥτις ὄν αἵρεσις καὶ κτῆσις 

λεῖος, καὶ περὶ ἡδονῆς δ᾽ εἴρηται ποῖόν τι καὶ πῶς ἀγα- τῶν φύσει ἀγαθῶν ποιήσει τὴν τῷ θεῶ μάλιςα θεωρίαν, ἢ 

βόν, καὶ ὅτι τά τε ἁπλῶς ἡδέα καὶ καλά, καὶ τώ τε σώματος ἣ χρημάτων ἢ φίλων ἢ τῶν ἄλλων ὠγαθῶν, αὕτη 

ἁκλῶς ἀγαθὰ ἡἠδία. οὐ γίνεται δὲ ἡδονὴ μὴ ἐν πράξει" ἀρίςη, καὶ ὅτος ὁ ὅρος κάλλιςος. εἴ τις δ᾽ ἢ δὲ ἔνδειαν 
διὰ τῦτο ὁ ἀληθῶς εὐδαίμων καὶ ἥδιςα ζήσει, καὶ τοῦτο Ὁ ἢ δι᾿ ὑπερβολὴν κωλύει τὸν θεὸν θεραπεύειν καὶ θεωρεῖν, 

ὁ μάτην οἱ ἄνθρωποι ἀξιῶσιν. ἐπεὶ δ᾽ ἐςί τις ὅρος καὶ τῷ αὕτη δὲ φαύλη. ἔχει δὲ τῦτο τῇ ψυχῇ, καὶ οὗτος τῆς 
᾿ἰατρῷ, πρὸς ὃν ἀναφέρων κρίνει τὸ ὑγιαῖνον σῶμα καὶ μή, ψυχῆς ὁ ὅρος ἄριςος, τὰ ἥκιςα αἰσθάνεσθαι τοῦ ἄλλον 
πρὸς ὃν μέχρι ποσῦ ποιητέον ἕκαςον καὶ εὖ ὑγιαῖνον. εἰ μέρες τῆς ψυχῆς, ἧ τοιξτον. τίς μὲν ἦν ὅρος τῆς καλο- 
δὲ ἔλαττον ἢ πλέον, ὑκέτι" ὕτω καὶ τῷ σπυδαίῳ περὶ τὰς κἀγαθίας, καὶ τίς ὁ σκοπὸς τῶν ὡπλῶς ὠγαθῶν, ἔστω 
πράξεις καὶ αἱρέσεις τῶν φύσει μὲν ὠγαθῶν ὑκ ἐπαινετῶν 1 εἰρημένον. 

ΠΕΡῚ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΙΤΩΝ. 

Ἐπ πὰ μώ ἰςι τὰ καλά, ψεκτὰ δὲ τὰ αἰσχρά. καὶ ἀρετή ἐςιν ἡ φρόνησις, τῷ δὲ θυμοειδοῦς ἥ τε πραότης καὶ 

τῶν μὲν καλῶν ἡγοῦνται αἱ ὠρεταί, τῶν δ᾽ αἰσχρῶν αἱ ἡ ἀνδρεία, τοῦ δὲ ἐπιθυμητικοῦ ἥ τε σωφροσύνη καὶ ἡ 

κακίαι. ἐπαινετὰ δ᾽ ἐξὶ καὶ τὰ αἴτια τῶν ὠἀρετῶν καὶ τὲ ἐγκράτεια, ὅλης δὲ τῆς ψυχῆς ἢ τε δικαιοσύνη καὶ ἡ 

παρεχόμενα ταῖς ἀρεταῖς καὶ τὰ γινόμενα ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ ἐλευθεριότης καὶ ἡ μεγαλοψυχία. κακία δ᾽ ἐςὶ τοῦ μὲν 
τὰ ἔργω αὐτῶν, ψεκτὰ δὲ τὼ ἐναντία. τριμεροῦς δὲ τῆς 30 λογιστικοῦ ἡ ἀφροσύνη, τῷ δὲ θυμοειδοῦς ἥ τε ὀργιλότης 
ψυχῆς λαμβανομένης κατὼ Πλάτωνα, τῷ μὲν λογιςικοῦ καὶ αὶ δειλία, τοῦ δὲ ἐπιθυμητικοῦ ἥ τε ἀκολασία καὶ ἡ 

1. ἀγαθοὶ] ἄγριοι 41}, ΠΠ 2. ὑπάρχειν 415}. } 6. πράττουσι Ῥ᾽. ἢ 7. καλῷ] κακῦ 275.. 1} τὰ] τὰ τῇ δ, 1} 9. τύότῳ} πλέτω 
31}.,} 10. αὐτὰ] αὐτὰ τὰ }, ᾿ 47. διείρηται ῬΆ, δ᾽ εἴη τε 213. ἢ 18. καὶ καλὰ -- 19. ἁπλῶς οἵη 35. ᾿ 419, ἡδέα, οὔχ «Ῥ᾿. 11 20. 
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ἀκράτεια, ὅλης δὲ τῆς ψυχῆς ἥ τε ἀδικία καὶ ἀνελευθε- εὔτολμον πρὸς τὸς κινδύνες, καὶ τὸ μᾶλλον αἱρεῖσθαι τε- 

ριότης καὶ μικροψυχία. θνάναι καλῶς ἢ «αἰσχρῶς σωθῆναι, καὶ τὸ νίκης αἴτων 
2 Ἔστι δὲ φρόνησις μὲν ἀρετὴ τοῦ λογιστικοῦ, παρα- εἶναι. ἔτι δὲ ἀνδρείας ἐςὶ καὶ τὸ πονεῖν καὶ καρτερεῖν καὶ 
σκευαςικὴ τῶν πρὸς εὐδαιμονίαν συντεινόντων. πραότης δ᾽ αἱρεῖσθαι ἀνδρωγαθίζεσθαι. παρέπεται δὲ τῇ ἀνδρείᾳ καὶ 
ἐςξὶν ἀρετὴ τῷ θυμοειδοῦς, καθ᾿ ἣν ὑπὸ ὀργῆς γίνονται δυσ- 5 ἡ εὐτολμία καὶ ἡ εὐψυχία καὶ τὸ θάρσος καὶ τὸ θράτος͵ 
κίνητοι. ἀνδρεία δ᾽ ἐστὶν ὠρετὴ τοῦ θυμοειδοῦς, καθ᾿ ἣν ἔτι δὲ καὶ ἡ φιλοπονία καὶ ἡ καρτερία. σωφροσύνης 

δυσέκπληκτοί εἰσιν ὑπὸ φόβων τῶν περὶ θάνατον. σωφρο- δ᾽ ἐςὶ τὸ μὴ θαυμάζειν τὰς ὠπολαύσεις τῶν σωματιχῶν 

σύνη δ᾽ ἐςὶν ἀρετὴ τῷ ἐπιθυμητικῦ, καθ᾽ ἣν ἀνόρεκτοι γς ἡδονῶν, καὶ τὸ εἶναι πάσης ὠπολαύσεως αἰσχρῶς ἡδονῆς 
νονται περὶ τὰς ἀπολαύσεις τῶν φαύλων ἡδονῶν. ἐγκρά- ἀνόρεκτον, καὶ τὸ φοβεῖσθαι καὶ τὴν δικαίαν ἄδειαν, καὶ 
τεία, δ᾽ ἐςὶν ἀρετὴ τοῦ ἐπιθυμητικῶ, καθ᾿ ἣν κατέχεσι τῷ 10 τὸ τετάσθαι περὶ τὸν βίον ὁμοίως ἕν τε μικροῖς καὶ μεγώ 
λογισμῷ τὴν ἐπιθυμίαν ὁρμῶσαν ἐπὶ τὰς φαύλας ἡδονάς. λοις. παρέπεται δὲ τῇ σωφροσύνῃ εὐταξία, κοσμιότη, 
δικαιοσύνη δ᾽ ἐςὶν ἀρετὴ ψυχῆς διανεμητικὴ τῷ κατ᾽ ἀξίαν. αἰδώς, εὐλάβεια. ἐγκρατείάς δ᾽ ἐςὶ τὸ δύνασθαι κα-ῦ 

ἐλευθεριότης δ᾽ ἐςὶν ἀρετὴ ψυχῆς εὐδάπανος εἰς τὰ καλά. τασχεῖν τῷ λογισμῷ τὴν ἐπιθυμίαν ὁρμῶφσαν ἐπὶ φαύλας 
μεγαλοψυχία δ᾽ ἐςὶν ἀρετὴ ψυχῆς, καθ᾽ ἣν δύναται φές ὠπολαύσεις καὶ ἡδονάς, καὶ τὸ καρτερεῖν, καὶ τὸ ὑπομο 

ρειν εὐτυχίαν καὶ ἀτυχίαν καὶ τιμὴν καὶ ἀτιμίαν. 15 νητικὸν εἶναι τῆς κατὰ φύσιν ἐνδείας καὶ λύπης. ὃ» 
3 ᾿Αφροσύνη δ᾽ ἐςὶ κακία τοῦ λογιςικῦ, αἰτία τῷ Ὧῶν καιοσύνης δ᾽ ἐςὶ τὸ διανεμητριὸν εἶναι τοῦ κατ᾽ ἀξίαν, καὶ 

κακῶς. ὀργιλότης δ᾽ ἐστὶ κακία τοῦ θυμοειδοῦς, καθ᾿ ἂν σώζειν τὰ πάτρια ἔθη καὶ τὰ νόμιμα, καὶ τὸ σώζειν τὸς 
εὐκίνητοι γίνονται πρὸς ὀργήν. δειλία δ᾽ ἰστὶ κακία τοῦ γεγραμμένες νόμους, καὶ τὸ ἀληθεύειν ἐν τῷ διαφέροι, 
ϑυμοειδῶς, καθ᾽ ἣν ἐκελήττονται ὑπὸ φόβων, καὶ μάλιςα καὶ τὸ διαφυλάττειν τὰς ὁμολογίας. ἔστι δὲ πρώτη τῶ 
τῶν περὶ θάνατον. ἀκολασία δ᾽ ἐςὶ κακία τῷ ἐπιθυμητικῶ, Ὦ δικαιοσυνῶν πρὸς τὸς θεύς, εἶτα πρὸς δαίμονας, εἶτα τρῖς 

καϑ' ἣν αἰρῦνται τὼς φαύλας ἡδονάς. [περὶ μὲν τὴς ἀκρα- πατρίδα καὶ γονεῖς, εἶτα πρὸς τοὺς κατοιχομένους" ἐν ἐἷ 
τείας ὑδὲν" ὕτω δὲ σὺ δύνασαι ὁρίζειν.) ἀκράτεια, δ᾽ ἐςὶ ἐςὶν ἡ εὐσέβεια, ἤτοι μέρος σα δικαιοσύνης ἢ παρακολν- 
κακία τῷ ἐπιθυμητικῦ, καθ᾿ ἣν παρασύρεσι τῇ ἀλογίᾳ τὴν θέσα. ἀκολυθεῖ δὲ τῇ δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότης καὶ ἀλήθεια 

ἐπιθυμίαν ὠθοῦσαν ἐπὶ τὰς τῶν φαύλων ἡδονῶν ἀπολαύ- καὶ καὶ πίςις καὶ ἡ μισοπονηρία. ἐλευθεριότητος δ᾽ ἰκὶ 

σεις. ἀδικία δ᾽ ἐστὶ κακία ψυχῆς, καθ᾽ ἣν πλεονεκτικοὶ 25 τὸ προετικὸν εδαι χρημάτων εἰς τὰ ἐπαινετά, " καὶ δὰ- 
γίνονται παρὰ τὴν ἀξίαν. ἀνελευθερία δ᾽ ἐςὶ κακίᾳ ψυ- ψιλῆ ἐπὶ τῷ εἰς τὰ δέοντα. ἀναλωθῆναι, καὶ τὸ βοηϑπε 
χῆς, καθ᾽ ἣν ὀρέγονται τὰ πανταχόθεν κέρδος. μικροψυχία κὸν εἶναι ἐν τῷ διαφόρῳ, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν ὅθεν μὴ δὰ 
δ᾽ ἐστὶ κακία ψυχῆς, καθ᾽ ἣν ἀδύνατοί εἰσι φέρειν εὐτυ- ἔστι δὲ ὁ ἐλευθέριος καὶ περὶ ἐσθῆτα καθαρὸς καὶ τεὶ 

χίαν καὶ ἀτυχίαν καὶ τιμὴν καὶ ἀτιμίαν. οἴκησιν, καὶ κατασκεναςικὸς τῶν περιττῶν καὶ καλῶν καὶ 
ἷά Τῆς δὲ φρονήσεως ἐς τὸ βελεύσασθαι, τὸ κρῖναι τὰ ἢ διωγωγὴν ἐχόντων ἡδεῖαν ἄνευ τῷ λυσιτελῖντος, καὶ ὅΕ 
ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ καὶ πάντα τὰ ἐν τῷ βίῳ αἱρετὰ καὶ πτικὸς τῶν ζῴων τῶν ἴδιον ἐχόντων τι ἢ θαυμαςόν. ἀκε 
φευκτά, τὸ χρῆσθαι πᾶσι καλῶς τοῖς ὑπάρχεσιν ὠγαθοῖς, λυθεῖ δὲ τῇ ἐλευθεριότητι τοῦ ἦθος ὑγρότης καὶ εὐαγωγίε 
τὸ ὁμιλῆσαι ὀρθῶς, τὸ συνιδεῖν τοὺς καιρούς, τὸ ἀγχίως καὶ φιλανθρωπία καὶ τὸ εἶναι ἐλεητικὸν καὶ φιλόφιλιν 
χρήσασθαι καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ, τὸ τὴν ἐμπειρίαν ἔχειν καὶ φιλόξενον καὶ φιλόκαλον. μεγαλοψυχίας δ᾽ ἰ 
τῶν χρησίμων πάντων. ἡ μνήμη δὲ καὶ ἐμπειρία καὶ 35 τὸ καλῶς ἐνεγκεῖν καὶ εὐτυχίαν καὶ ἀτυχίαν καὶ τιμὴν 
ἀγχίνοια ἤτοι ἀπὸ τῆς φρονήσεως ἑκάστη αὐτῶν ἐστίν, ἢ καὶ ὠτιμίαν, καὶ τὸ θαυμάζειν μήτε τρυφὴν μήτε θερα- 

παρέπεται τῇ φρονήσει ἢ τὰ μὲν αὐτῶν οἷον συναΐτια τῆς πείαν μήτε ἐξυσίαν μήτε τὰς νίκας τὼς ἐναγωνίους, ἔχ 

φρονήσεώς ἐςι, καθάπερ ἐμπειρία καὶ ἡ μνήμη, τὰ δὲ οἷον δὲ τι βάθος τῆς ψυχῆς καὶ μέγεθος. ἔς ι δὲ μεγαλέψν» 
μη αὐτῆς, οἷον εὐβουλία καὶ ἀγχίνοια. πραότητος χος ὅθ᾽ ὁ τὸ ζῆν πὲρὶ πολλὺ ποιύμενος οὔθ᾽ ὁ φιλόζωος. 

δ᾽ ἐςὶ τὸ δύνασθαι φέρειν μετρίως ἐγκλήματα καὶ ὀλιγω- 40 ὡπλῦς δὲ τῷ ἤθει καὶ γενναῖος, ἀδικεῖσθαι δυνάμενος, καὶ 
ρίας, καὶ τὸ μι ταχέως ὁρμᾶν ἐπὶ τὰς τιμωρίας, καὶ τὸ οὐ τιμωρητωιός. ἀκολουθεῖ δὲ τῇ μεγαλοψυχίᾳ ὡπλέτε 
μὴ εὐκίνητον εἶναι πρὸς τὰς ὀργάς, ἄπικρον δὲ τῷ ἤθει καὶ ἀλήθεια. 

καὶ ὠφιλόνεικον, ἔχοντα τὸ ἠρεμαῖον ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ᾿Αφροσύνης δ᾽ ἐστὶ τὸ κρίνειν κακῶς τὰ πράγματε, 
ςάσιμον. ἀνδρείας δ᾽ ἐςὶ τὸ δυσόκπληκτον ὑπὸ φόβων τὸ βουλεύσασθαι κακῶς, τὸ ὁμιλῆσαι κακῶς, τὸ χρήσα- 

τῶν περὶ θάνατον, καὶ τὸ εὐθαρσῇ ἐν τοῖς δεινοῖς, καὶ τὸ 46 σθαι κακῶς τοῖς παροῦσιν ὠγαθοῖς, τὸ ψευδῶς δυζάζισ 
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πρὶ τῶν εἰς τὸν βίον καλῶν καὶ ὠγαθῶν. παρακολουθεῖ ψεύδεσθαι, τὸ ἐπιορκεῖν, τὸ παραβαίνειν τὰς ὁμολογίας 
δὲ τῇ ἀφροσύνῃ ἀπειρία, ἀμαθία, ἀκρασία, ἐπαρις ἐρότης, καὶ τὰς πίςεις, ἀκολεθεὶ δὲ τῇ ἀδικία, συκοφαντία, ἀλα- 

ὀἀμνημοσύνη, ὀργιλότητος δ᾽ ἐςὶν εἴδη τρία, ἀκροχολία ζονεία, φιλανθρωπία προσποΐητος, κακοήθεια, πανυργία. 

πικρία βαρυθυμία. ἔς δὲ τῷ ὀργίλε μὴ δύνασθαι φέρειν ἀνελευθερίας δ᾽ ἐστὶν εἴδη τρία, αἰσχροκερδία φειδωλία 
μήτε τὼς μικρὰς ὀλιγωρήσεις μήτε ἐλαττώσεις, εἶναι δὲ ς κιμβεία. αἰσχροκερδία μέν, καθ᾿ ἣν κερδαίνειν ζητοῦσι 
κολαςικὸν καὶ τιμωρητικὸν καὶ εὐκίνητον πρὸς ὀργὴν καὶ πανταχόθεν, καὶ τὸ κέρδος τὴς αἰσχύνης περὶ πλείονος 

ὑπὸ ἔργα καὶ ὑπὸ λόγε τῷ τυχόντος. ἀκολνθεῖ δὲ τῇ ὁρς ποιῶνται" φειδωλία δ᾽ ἐςὶ καθ᾽ ἣν ἀδάκανοι γίνονται τῶν 
γιλότητι τὸ παροξυντικὸν τῷ ἥθυς καὶ εὐμετάβολον, καὶ ἡ χρημάτων εἰς τὸ δέον" κιμβεία δ᾽ ἐςὶ καθ᾿ ἣν δαπανῶσι 
«ικρολογία, καὶ τὸ ἐπὶ μικροῖς λυπεῖσθαι, καὶ τὸ ταῦτα μέν, κατὰ μικρὸν δὲ καὶ κακῶς, καὶ πλέον βλάπτονται 

πάσχειν ταχέως καὶ παρὰ βραχὺν καιρόν. δειλίας δ᾽ ιοτῷ μὴ κατὰ καιρὸν ποιεῖσθαι τὸ διάφορον. ἔστι δὲ τῆς 
ἐξὶ τὸ ὑπὸ τῶν τυχόντων φόβων εὐκίνητον εἶναι, καὶ μά- ἀνελευθερίας τὸ περὶ πλείστου ποιεῖσθαι χρήματα, καὶ τὸ 
λιξα τῶν περὶ θάνατον καὶ τὰς σωματικὰς πηρώσεις, καὶ μηδὲν ὄνειδος ἡγεῖσθαι τῶν ποιόντων τὸ κέρδος, βίος θητι- 
τὸ ὑπολαμβάνειν κρεῖττον εἶναι ὁκωσῶν σωθῆναι ἃ τελευ- κὸς καὶ δυλοπρεκὴς καὶ ῥυπαρός, φιλοτιμίας καὶ ἐλευθε- 
τῆσαι καλῶς. ἀκολυθεῖ δὲ τῇ δειλίᾳ μαλακία, ἀνανδρία, ρίας ἀλλότριος. ἀκολυθεὶ δὲ τῇ ἀνελευθεριότητι μιχρολο- 
ἑπονία, φιλοψυχία. ὕπεςι δέ τις εὐλάβεια καὶ τὸ ἀφι- 5 γία, βαρυθυμία καὶ μικροψυχία, ταπεινότης, ὠμετρία, 

λόνεικον τοῦ ἤθες. ἀκολασίας δ᾽ ἐςὶ τὸ αἱρεῖσθαι τὼς ἀγένεια, μισανθρωπία, μικροψυχίας δ᾽ ἐστὶ τὸ μήτε 
ἀπολαύσεις τῶν ἡδονῶν τῶν βλαβερῶν καὶ αἰσχρῶν, καὶ τιμὴν μήτε ἀτιμίαν μήτε εὐτυχίαν μήτε ὠτυχίαν δύνα- 

τὸ ὑπολαμβάνειν εὐδαιμονεῖν μάλιςα τὸς ἐν ταῖς τοιαύ- σθαι φέρειν, ἀλλὰ τιμώμενον μὲν χαυνοῦσθαι, μυιρὰ δὲ 
ταῖς ἡδοναῖς ὄντας, καὶ τὸ φιλογέλοιον εἶναι καὶ τὸ φι- εὐτυχήσαντα ὑπεζξαίρεσθαι, ὠτιμίαν δὲ μηδὲ τὴν ἐλαχί- 
Χοσχώπτην καὶ φιλευτράπελον, καὶ τὸ ῥᾳδιεργὸν εἶναι ἐν 20 στὴν ἐνεγκεῖν δύνασθαι, ἀπότευγμα δ᾽ ἅτην καὶ ἀτυχίαν 
τοῖς λόγοις καὶ ἐν τοῖς ἔργοις. ἀκολυθεῖ δὲ τῇ ἀκολασίᾳ κρίνειν μεγάλην, ὀδύρεσθαι δ᾽ ἐπὶ πᾶσι καὶ δυσφορεῖν. 
ἀταξία, ἀναίδεια, ἀκοσμία, τρυφή, ῥῳθυμία, ὠμέλεια, ὁλε- ἔτι δὲ τοιοῦτός ἐςξὶν ὁ μοιρόψυχος οἷος πάντα τὼ ὀλιγω- 
γωρία, ἔκλυσι. ἀκρασίας δ᾽ ἐςὶ τὸ κωλύοντος τῇ λο- ρήματα καλεῖν ὕβριν καὶ ὠτιμίαν, καὶ τὰ δι᾽ ἄγνοιαν ἢ 
Ἰσμῶ τὰς ὠπολαύσεις τῶν ἡδονῶν αἱρεῖσθαι, καὶ τὸ ὑπο- λήθην γιγνόμενα. ἀκολουθεῖ δὲ τῇ μικρσψυχίῳ μιχρολο- 
λαμβάνοντα, κρεῖττον εἶναι μὴ μετασχεῖν μὲν αὐτῶν, με- 15 γία, μεμψιμοιρία, δυσελπιςία, ταπεινότης. 

τέχειν δὲ μηδὲν ἧττον, καὶ τὸ οἴεσθαι μὲν δεῖν πράττειν Καθόλου δὲ τῆς μὲν ἀρετῆς ἐςὶ τὸ ποιεῖν σπυδαίαν 8 
καὶ τὰ καλὼ καὶ τὰ συμφέροντα, ἀφίςασθαι δὲ αὐτῶν τὴν διάθεσιν περὶ τὴν ψυχήν, ἠρεμαίαις καὶ τετωγμώαις 
διὰ τὰς ἡδονάς. ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ἀκρασίᾳ μαλακία καὶ κινήσεσι χρωμένην, συμφωνῖσαν κατὰ πάντα τὰ μέρη" 
μεταμέλεια καὶ τὰ πλεῖςα ταὐτὰ ἃ καὶ τῇ ἀκολασίᾳ. - διὸ καὶ δυκεῖ παράδειγμα πολιτείας ὠγαθῆς εἶναι ψυχῆς 

Ἴ. ἀδικίας δ᾽ ἐςὶν εἴδη τρία, ἀσέβεια πλεονεξία, ὕβρις. 3) σπουδαία διάθεσις. ἔς, δὲ ἀρετῆς καὶ τὸ εὐεργετεῖν τοὺς 
ἀεέβεια μὲν ἡ περὶ θεὶς πλημμέλεια καὶ περὶ δαίμονας ἢ ἀξέις, καὶ τὸ φιλεῖν τὸς ὠγαθός, καὶ τὸ μήτε κολας κὸν 
καὶ κερὶ τὺς κατοιχομώες, καὶ περὶ γονεῖς καὶ περὶ πα- εἶναι μήτε τιμωρητικόν, ἀλλὰ ἵλεων καὶ εὐμενικὸν καὶ 
τρίδα" πλεονεζία δὲ περὶ τὰ συμβόλαια, παρὼ τὴν ἀξίαν συγγνωμονικόν. ἀκολνυθεῖ δὲ τῇ ἀρετῇ χρηςὅτης, ἐπιείκεια, 
αἰρυμένη τὸ διάφορον" ὕβρις δέ, καθ᾽ ἣν τὰς ἡδονὼς αὐτοῖς εὐγνωμοσύνη, ἐλπὶς ὠγαθή. ἔτι δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα οἷον 
παρασκευάζεσιν, εἰς ὄνειδος ὠγωγόντες ἑτέρες, ὅθεν Ἐδηνος 35 φίλοικον εἶναι καὶ φιλόφιλον, φιλέταιρον, φιλόξενον, φι- 
τιρὶ αὐτῆς λέγει “ ἥτις κερδαίνυσ᾽ ἐδὲν ὅμως ἀδικεῖ" ἔςι λανθρωπον καὶ φιλόκαλον" ἃ δὴ πάντα τῶν ἐπαινουμένων 
δὲ τῆς ἀδικίας τὸ παραβαύειν τὰ πάτρια ἔθη καὶ τὰ νό- ἰςΐν. τῆς δὲ κακίας ἐςὶ τὰ ἐναντία. 
μιμα, καὶ τὸ ὠπειθεῖν τοῖς νόμοις καὶ τοῖς ἄρχουσι, τὸ 

“προΕὌὃὁΨρροοει[ΠΓ;τᾳαι. ἔἘΠ π΄ τρ'Πίύι͵,...-- 
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Τὐκεδὶ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ οὖν διώρισται τὸ θῆλυ καὶ τὸ δῆλον. οὐθὲν γὰρ ἡ φύες 

πᾶσαν κοινωνίαν ὠγαθῇ τινὸς ἕνεκεν συνεςεκυῖαν (τὸ γὼρ ποιεῖ τοιοῦτον οἷν χαλκοτύποι τὴν Δελφικὴν μάχαιραν 

εἶναι δυκῶντος ὠγαθὰ χάριν πάντα πράττυσι πάντες), δὴ- πενιχρῶς, ἀλλ᾽ ἣν πρὸς ἦν᾽ ὕτω γὰρ ὧν ὠποτελοῖτο κάλ- 
λον ὡς πᾶσαι μὲν ὠγαθῶ τινὸς ςοχάζονται, μάλιςα δέ, λιστα τῶν ὀργάνων ἕκαστον, μὴ πολλοῖς ἔργοις ἀλλ᾽ δὶ 
καὶ τῷ κυριωτάτε πάντων, ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας 5 δουλεῦον. ἐν δὲ τοῖς βαρβάροις τὸ θῆλυ καὶ δοῦλον τὸ 
περιέχουσα τὰς ἄλλας" αὕτη δ᾽ ἐςὶν ἡ καλυμένη πόλις αὐτὴν ἔχει τάξιν. αἴτιον δ᾽ ὅτι τὸ φύσει ἄρχον ἐκ ἔχν. 
καὶ ἡὶ κοινωνία ἡ πολιτική. ὅσοι μὲν ἕν οἴονται πολιτικὸν σιν, ἀλλὰ γίνεται ἡ κοινωνία αὐτῶν δέλης καὶ δέλε. δέ 

καὶ βασιλικὸν καὶ οἰκονομικὸν καὶ δεσποτικὸν εἶναι τὸ φασιν οἱ ποιηταὶ “βαρβάρων δ᾽ “Ἕλληνας ἄρχειν εἰκές᾽ 
αὐτόν, ὁ καλῶς λέγεσιν" πλήθει γὰρ καὶ ὀλιγότητι νομίς ὡς ταὐτὸ φύσει βάρβαρον καὶ δοῦλον ὄν. ἐκ μὲν ἦν τό, 
ἴασι διαφέρειν, ἀλλ᾽ οὐκ εἴδει τότων ἕκαςον, οἷον ὧν μὲν ἰύτων τῶν δύο κοινωνιῶν οἰκία, πρώτη, καὶ ὀρθῶς 'Ηείδκ ᾿ 
ἐλέγων, δισπότην, ἀν δὲ πλειόνων, οἰκονόμον, ὧν δ᾽ ἔτι εἶπε ποιήσας “οἶκον μὲν πρώτιςα γυναδκώ τε βὲν τ᾽ ἀρ» 
πλειόνων, πολιτικὸν ἢ βασιλικόν, ὡς οὐδὲν διαφέρουσαν τῆρα"" ὁ γὰρ βοῦς ὠντ᾽ οἰκέτε τοῖς πένησίν ἐςιν. καὶ μὴ 
μεγάλην οἰκίαν ἢ μικρὰν πόλιν, καὶ πολιτικὸν δὲ καὶ οὖν εἰς πᾶσαν ἡμέραν συνεστηκυῖα, κοινωνία κατὰ φύσν 

βασιλικόν, ὅταν μὲν αὐτὸς ἐφεστήκῃ, βασιλικόν, ὅταν οἶκός ἐςιν, ὃς Χαρώνδας μὲν καλεῖ ὁμοσεεύες, Ἐπιμυβκ 
δὲ κατὰ λόγους τῆς ἐπιστήμης τῆς τοιαύτης, κατὰ μέρος 5 δὲ ὁ Κρὴς ὁμοκάπους" ἡ δ᾽ ἐκ πλειόνων οἰκιῶν κοινωνίε 
ἄρχων καὶ ἀρχόμενος, πολιτικόν. ταῦτα δ᾽ ἐκ ἔςιν ἀληθῆ. πρώτη χρήσεως ἕνεκεν μὴ ἐφημέρου κώμη. μάλιστα ἃ 
δῆλον δ᾽ ἔσται τὸ λεγόμενον ἐπισκοποῦσι : κατὰ τὴν ὑφη- κατὰ φύσιν ἔοικεν ἡὶ κώμη ἀποικία οἰκίας εἶναι" οὖς κα’ 
γημένην μέθοδον. ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ σύνθε- λοῦσί τινες ὁμογάλακτας παῖδάς τε καὶ παίδων ταῖδαι. 
τὸν μέχρι τῶν. ἀσυνθέτων ἀνάγκη διαιρεῖν (ταῦτα γὰρ ἐλώ- διὸ καὶ τὸ πρῶτον ἐβασιλεύοντο αἱ πέλεις, καὶ νῦν ἔτι τὼ 
χιςα μόρια τῷ παντός), οὕτω καὶ πόλιν ἐξ ὧν σύγκειται 28 ἔθνη" ἐκ βασιλενομένων γὰρ συνῆλθον. πᾶσα γὰρ οἰκία 
σκοπῦντες ὀψόμεθα καὶ περὶ τότων μᾶλλον, τί τε διαφέ- ΑΔΑΡ ὑπὸ τῷ πρεσβυτάτε, ὥςε καὶ αἱ ὠποριίαι διὸ 
ρυσιν ἀλλήλων, καὶ εἴ τι τεχνικὸν ἐνδέχεται λαβεῖν περὶ τὴν συγγένειαν. καὶ τῦτ᾽ ἐςὶν ὃ λέγει Ὅμηρος, “θεμιςεία 
ἕκαςον τῶν ῥηθώτων. ὁ ὁὃ δὲ ἕκαςος παίδων ἠδ᾽ ἀλόχων." σποράδες γάρ' καὶ ὅτωι 

Εἰ δή τις ἐξ ἀρχῆς τὰ πράγματα φυόμενα βλέ. τὸ ἀρχαῖον ᾧκιν. καὶ τὸς θεὸς δὲ διὰ τῦτο πάντες φιὴ 
ψψειεν, ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις, καὶ ἐν τούτοις κάλλιστ᾽ ὧν 25 βασιλεύεσθαι, ὅτι καὶ αὐτοὶ οἱ μὲν ἔτι καὶ νῦν, οἱ δὲ τὶ 

ὕτω ϑεωρήσειεν. ἀνάγκη δὴ πρῶτον συνδναζεσθαι τὸς ἄνευ ὠρχαῖον ἐβασιλεύοντο" ὥσπερ δὲ καὶ τὰ εἴδη ἑαυτοῖς ἀφι- 
ἀλλήλων μὴ δυναμένες εἶναι, οἷον θῆλυ μὲν καὶ ἄρρεν τῆς μοίῶσιν οἱ ἄνθρωποι, ὕτω καὶ τὸς βίος τῶν θεῶν. ἡ δ᾽ ἃ 

γαέσεως ἕνεκεν (ταὶ τῦτο ὧς ἐκ προαιρέσεως, ἀλλ᾽ ὥσπερ πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις, ἡ δὴ πάσης ἔχνεν 

καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις καὶ φυτοῖς φυσικὸν τὸ ἐφίεσθαι, πέρας τῆς αὐταρκείας ὡς ἔπος εἰπεῖν, γινομένη μὲν ἦν Τ 

οἷον αὐτό, τοίστον καταλιπεῖν ἕτερον), ἄρχον δὲ φύσει. καὶ δ Ὸν ὅ ὄνεκεν, σα δὲ τῷ εὖ ἴλν. διὸ πᾶσα, πόλις φύσει ἐζύ, 

ἀρχόμενον διὰ τὴν σωτηρίαν" τὸ μὲν γὰρ δυνάμενον τῇ εἴπερ καὶ αἱ πρῶται ἐξυῤβη τέλος γὰρ αὕτη ἐκώύν, 

διανοίᾳ προορᾶν ἄρχον Φύσει καὶ δεσπέζον φύσει, τὸ δὲ ἡ δὲ φύσις τέλος ἐς!ν" οἷον “γὰρ ἕκαςν ἐς! τῆς γοένως 
Αὐρβνμενον τῷ σώματι ταῦτα ποιεῖν ἀρχόμενον καὶ φύσει τελεσθείσης, ταύτην φαμὲν τὴν φύειν εἶναι ἑκάςν, ὅστῳ 

δᾶλον. διὸ δεσπότῃ καὶ δόλῳ ταὐτὸ συμφέρει. φύσει μὲν ἀνθρώπε, ἵπποι, οἰκίας. ἔτι τὸ ὃ ἕνεκα καὶ τὸ τέλος βὸ- 
᾿ 
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τιςον" ἡὶ δ᾽ αὐτάρκεια τέλος καὶ βέλτιςον. ἐκ τότων οὖν Ἐπεὶ δὲ φανερὸν ἐξ ὧν μορίων ἡ πόλις συνέστηκεν, 3 
φανερὸν ὅτι τῶν φύσει ἡ πόλις ἐστί, καὶ ὅτι ἄνθρωπος ἀναγκαῖον περὶ οἰκονομίας εἰπεῖν πρότερον' πᾶσα γὰρ πό- 
φύσει πολιτικὸν ζῷον, καὶ ὁ ἄπολις διὰ φύσιν καὶ ὁ διὰ λις ἐξ οἰκιῶν σύγκειται. οἰκίας δὲ μέρη, ἐξ ὧν αὖθις οἰκία 
τύχην ἤτοι φαῦλός ἐστιν ἢ κρείττων ἢ ἄνθρωπος, ὥσπερ συνίςαται" οἰκία δὲ τέλειος ἐκ δόλων καὶ ἐλευθέρων. ἐπεὶ 

καὶ ὁ ὑφ᾽ 'Ομήρν λοιδορηθεὶς “ὠφρήτωρ, ἀθέμιςες, ἀνέςιος." 5 δ᾽ ἐν τοῖς ἐλαχίςοις πρῶτον ἕκαστον ζητητέον, πρῶτα δὲ 

ἅμα γὰρ φύσει τοῦτος καὶ πολέμν ἐπιθυμητής, ἅτε περ καὶ ἐλάχιςᾳ μέρη οἰκίας δισπότης καὶ δοῦλος καὶ πόσις 
ἄζυξ ὧν ὥσπερ ἐν πεττοῖς. διότι δὲ πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἄλοχος καὶ πατὴρ καὶ τέκνα, περὶ τριῶν ὧν τούτων 

ζῷον πάσης μελίττης καὶ παντὸς ὠγελαίου ζῴε μᾶλλον, σκεπτέον εἴη τί ἕκαςον καὶ ποῖον δεῖ εἶναι. ταῦτα δ᾽ ἐςὶ 
δῆλον. ὑθὲν γάρ, ὡς φαμέν, μάτην ἡ φύσις ποιεῖ, λόγον δεσποτικὴ καὶ γαμική (ἀνώνυμον γὰρ ἡ γυναικὸς καὶ ἀν- 
δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων. ἡ μὲν οὖν φωνὴ τοῦ 10 δρὸς σύζευξις) καὶ τρίτον τεκνοποιητοκή" καὶ γὰρ αὕτη ὑκ 
λυκηρῦ καὶ ἡδέος ἐςὶ σημεῖον, διὸ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρ- ὠνόμαςαι ἰδίῳ ὀνόματι. ἔξωσαν δ᾽ αὗται τρεῖς ἃς εἴπο- 

χει ζῴοις" μέχρι γὰρ τότε ἡ φύσις αὐτῶν ἐλήλυθεν, ὥξε μεν. ἔστι δέ τι μέρος ο δυκεῖ τοῖς μὲν εἶναι οἰκονομία, 
αἰσθάνεσθαι τοῦ λυπηροῦ καὶ ἡδέος καὶ ταῦτα σημαίνειν τοῖς δὲ μέγιστον μέρος αὐτῆς" ὅπως δ᾽ ἔχει, θεωρητέον. 
ἀλλήλοις. ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ δηλᾶν ἐςὶ τὸ συμφέρον καὶ λέγω δὲ περὶ τῆς καλουμένης χρηματιστικῆς. πρῶτον δὲ 
τὸ βλαβερόν, ὥςε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον. τῦτο γὰρ 15 περὶ δεσπότου καὶ δούλου εἴπωμεν, ἵνα τα τε πρὸς τὴν 

τρὸς τἄλλα, ζῷα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ μόνον ἀγαθοῦ ἀναγκαίαν χρείαν ἴδωμεν, κἀν εἴ τι πρὸς τὸ εἰδίναι περὶ 
καὶ κακῇ καὶ δικαίου καὶ ἀδόκια καὶ τῶν ἄλλων αἴσθησιν αὐτῶν δυναίμεθα λαβεῖν βέλτιον τῶν νῦν ὑπολαμβανομέ- 
ἔχειν. ἡ δὲ τούτων κοινωνία, ποιεῖ οἰκίαν καὶ πόλιν. καὶ νων. τοῖς μὲν γὰρ δοκεῖ ἐπιςήμη τέ τις εἶναι ἡ δεσποτεία, 

πρότερον δὴ τῇ φύσει πόλις ἢ οἰκία καὶ ἕκαςος ἡμῶν ἐς». παὶ ἡ αὐτὴ οἰκονομία καὶ δεσποτεία καὶ πολιτικὴ καὶ βω- 

τὸ γὼρ ὅλον πρότερον ἀναγκαῖον εἶναι τὸ μέρυς᾽ ἀναιρυ- 20 σιλική, καθώπερ εἴπομεν ἀρχόμενοι" τοῖς δὲ παρὰ φύσιν 
μόν γὰρ τῷ ὅλε ἐκ ἔςαι πὸς ὑδὲ χείρ, εἰ μὴ ὁμωνύμως, τὸ δεσπόζειν. νόμῳ γὰρ τὸν μὲν δῶλον εἶναι τὸν δ᾽ ἐλεύ- 
ὕστερ εἴ τις λέγει τὴν λιθίνην" διαφθαρεῖσα γὰρ ἔσται θερον, φύσει δ᾽ ὑθὲν διαφέρειν. διόπερ ἀδὲ δίκαιον" βίαιον 
τοιαύτη. παντα δὲ τῷ ἔργῳ ὥριςαι καὶ τῇ δυνάμει, ὥξε γάρ. ἐπεὶ ἵν ἡ κτῆσις μέρος τῆς οἰκίας ἐςὶ καὶ ἡ κτητικὴ 4 
μηκέτι τοιαῦτα ὄντα ἐ λεκτέον τὰ αὐτὰ εἶναι, ἀλλ᾽ ὁμώ- μέρος τῆς οἰκονομίας (ἄνευ γὰρ τῶν ἀναγκαίων ὠδύνατον 
τυμα. ὅτι μὲν ἦν καὶ πόλις καὶ φύσει καὶ πρότερον ἢ ἔκα- 25 καὶ ζῆν καὶ εὖ ζῆν), ὥσπερ δὲ ἐν ταῖς ὡρισμώναις τέχναις 
ζος, δῆλον" εἰ γὰρ μὴ αὐτάρκης ἕκαςος χωρισθείς, ὁμοίως ἀναγκαῖον ἀν εἴη ὑπάρχειν τὰ οἰκεῖα ὄργανα, εἰ μέλλει 
τοῖς ἄλλοις μέρεσιν ἔξει πρὸς τὸ ὅλον" ὁ δὲ μὴ δυνάμε- ἀὠποτελεσθήσεσθαι τὸ ἔργον, ὕτω καὶ τῶν οἰκονομικῶν. τῶν 
τος κοινωνεῖν, ἢ μηθὲν δεόμενος δὲ αὐτάρκειαν, ἀθὲν μέρος δ᾽ ὀργάνων τὰ μὲν ἄψυχα τὰ δ᾽ ἔμψυχα, οἷον τῷ κυ- 
πόλεως, ὥστε ἢ θηρίον ἢ θεός. φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν βερνήτη ὁ μὲν οἵαξ ἄψυχον, ὁ δὲ πρωρεὺς ἔμψυχον" ὁ 
πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν" ὁ δὲ πρῶτος συςήσας 39 γὰρ ὑπηρέτης ἐν ὀργάνα εἴδει ταῖς τέχναις ἐς. ὕτω καὶ 
μεγίςξων ὠγαθῶν αἴτιος. ὥσπερ γὰρ καὶ τελεωθὲν βέλτι-. τὸ κτῆμα ὄργανον πρὸς ζωήν ἐστι, καὶ ἡ κτῆσις πλῆθος 

, ζὸν τῶν ζῴων ἄνθρωπός ἐςιν, ὅτω καὶ χωρισθὲν νόμυ καὶ ὀργάνων ἐςί, καὶ ὁ δῦλος κτῆμά τι ἔμψυχον, καὶ ὥσπερ 
δίκης χείριςον πάντων. χαλεκωτάτη γὰρ ἀδικία ἔχουσα ὄργανον πρὸ ὀργάνων, πᾶς ὁ ὑπηρέτης. εἰ γὰρ ἠδύνατο 
ὅπλα" ὁ. δ᾽ ἄνθρωπος ὅπλα ἔχων φύεται φρονήσει καὶ ἕκαςον τῶν ὀργάνων κελευσθὲν ἢ προαισθανόμενον ὠποτε- 
ἀρετῇ, οἷς ἐπὶ τἀναντία ἔς χρῆσθαι μάλιςα. διὸ ἀνοσιώ- 35 λεῖν τὸ αὐτῷ ἔργον, ὥσπερ τὰ Δαιδάλν φασὶν ἢ τὸς τοῦ 
τατον καὶ ὠγριώτατον ἄνευ ἀρετῆς, καὶ πρὸς ἀφροδίσια ἩΦαίςου τρίποδας, οὕς φησιν ὁ ποιητὴς αὐτομάτες θεῖον 
καὶ ἐδωδὴν χείριςον. ἡ δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν" ἡ γὰρ δίκη δύεσθαι ἀγῶνα, ὕτως αἱ κερκίδες ἐκέρκιζον αὐταὶ καὶ τὰ 
πολιτικῆς κοινωνίας ταΐζξις ἐς ἵν" ἡ δὲ δίκη τῷ δικαῖς κρίσις. πλῆκτρα ἐχιθάριζεν, οὐδὲν ὧν ἔδει οὔτε τοῖς ὠρχιτέκτοσιν 

1. ἡ -α βέλτιςον οἵα ΟἸ573. 11 τέλος] καὶ τέλος 75,1 ἅ, ὅσπερ δ. ||: 5. ἀφήρτωρ Ο, ἀφήτωρ 5275. 1 7. ἀἄζυξ ὧν] Ἰαουπατὰ Ο 
ΜΠΤΙ, ἢ χετοῖς 2. 1 διὸ δ ΤΊΈ, 1 11. ἰτὶ -τ- 13. ἡδέος οἵα Ο575, {Γ12. προῆλθεν 475,  ὡςε αἰσθάνεσθαι τοῦ} τοῦ ἔχειν αἴσθησιν 

ΤᾺ 43, σημαίνει 475, } 14. τῷ] τὸ 82. 49. ἡὶ 52, } 22. τι ΤΈ, καὶ λέγοι 75, Π 25. καὶ δῃϊα φύσει οπὶ .15, 11 προτέρᾳ ΟἿΜ4Τ", 
προτέρῳ δὲ, || 30, πρῶτον Ο715275, 1} 84, φαίνεται 15, 

᾿ς 9. ἀκίγκη Ο 18. Ὧὰπὶ 857} οτι αυϊοχυϊα 68ὲ ἰπίεν συνέφηκεν εἰ 4. δὲ. ἢ 2. πρῶτον περὶ οἰκονομίας εἰχεῖν. πᾶσα γὼρ σύγκειται πό- ὦ 

λις ἐξ οἰκιῶν. οἰκονομίας δὲ 1), ἢ 9. καὶ δηῖδ γαμική οτι 1). ἢ 16. τις ΤΆ. ἢ 19. καὶ ἡ δισποτεία δ᾽, ἢ 25. δὲ οἵχ 75. ἢ ἐν οτὰ 
ΠΤ. Ὁ 26. ἂν οπι Α75,. 1 32. τις Ο. 1} 838, χρὸς δ), 



1284 ΠΟΑΙΤΙΚΩΝ Α, 

ὑπηρετῶν ὅτε τοῖς δεσπόταις δόλων. τὰ μὲν ὄν λεγόμενω μοχθηρῶς ἐχόντων δόξειεν ὧν ἄρχειν πολλάκις τὸ σῶμα 
ὄργανα ποιητικὼ ὅργανά ἐσι, τὸ δὲ κτῆμα πρακτικόν" ὠπὸ τῆς ψυχῆς διὰ τὸ φαύλως καὶ παρὰ φύσιν ἔχειν. ἔξτι 
μὲν γὰρ τῆς κερκίδος ἔ ἕτερόν τι γίνεται παρὰ τὴν χρῆσιν δ' ἦν, ὥσπερ λέγομεν, πρῶτον ἐν ζῴῳ θεωρῆσαι καὶ ὃε- 

αὐτῆς, ὠπὸ δὲ τῆς ἐσθῆτος καὶ τῆς κλίης ἡ χρῆσις μό- σποτικὴν ἀρχὴν καὶ πολιτροήν" ἡ μὲν γὰρ ψυχὰ τὸ σώ- 

νον, ἔτι δ᾽ ἐπεὶ διαφέρει ἡ ποίησις εἶδει καὶ ἡ πρῶξις, 5 ματος ἄρχει δεσποτικὴν ἀρχήν, ὁ δὲ νὰς τῆς ὀρέξεως πο- 
δέονται δ᾽ ἀμφότεραι ὀργάνων, ἀνάγκη καὶ ταῦτα τὴν λιτικὴν καὶ βασιλικήν" ἐν οἷς φανερόν ἐς ιν ὅτι κατὰ φύ.- 

αὐτὴν ἔχειν διαφοράν. ὁ δὲ βίος πρᾶξις, ὁ ποίησίς ἐςιν" σιν καὶ συμφέρον τὸ ἄρχεσθαι τῷ σώματι ὑπὸ τῆς ψν- 
διὸ καὶ ὁ δοῦλος ὑπηρέτης τῶν πρὸς τὴν πρᾶξιν. τὸ δὲ χῆς καὶ τῷ παθητικῷ μορίῳ ὑπὸ τῷ νῇ καὶ τῷ μορίν ἢ 
κτῆμα λέγεται ὥσπερ καὶ τὸ μόριον. τό τε γὰρ μόριον ὦ λόγον ἔχοντος, τὸ δ᾽ ἐξ ἴσν ἢ ἀνάπαλιν βλαβερὸν πᾶσ, 

μόνον ἄλλε ἐςξὶ μόριον, ἀλλὰ καὶ ὅλως ἄλλε᾽ ὁμοίως δὲ τὸ πάλιν ἐν ἀνθρώπῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις ὡσαύτως" τὰ 
καὶ τὸ κτῆμα. διὸ ὁ μὲν δεσπότης τῷ δύλε δεσπότης μό- μὲν γὰρ ἥμερα τῶν ἀγρίων βελτίω τὴν φύσιν, τότοις ἃ 
νόν, ἐκείνα δ᾽ ὑκ ἕξιν" ὁ δὲ δᾶλος ὁ μόνον δεσπότε δῦλός πᾶσι βέλτιον ἄρχεσθαι ὑπ᾽ ἀνθρώπε' τυγχάνει γὰρ σω- 

ἐςιν, ἀλλὰ καὶ ὅλως ἐκείν. τίς μὲν ἕν ἡ φύσις τῷ δόλε τηρίας ὕτως, ἔτι δὲ τὸ ὦρρεν πρὸς τὸ θῆλυ φύσει τὸ μὲν 
καὶ τίς ἡ δύναμις, ἐκ τότων δῆλον" ὁ γὰρ μὴ αὐτὸ φύ- κρεῖττον τὸ δὲ χεῖρον, τὸ μὲν ἄρχον τὸ δ᾽ ἀρχόμενον. τὸ 

σει ἀλλ᾽ ἄλλνυ, ἄνθρωπος δέ, ὅτος φύσει δύλός ἐςιν. ὦλλι 5 αὐτὸν δὲ τρόπον ἀναγκαῖον εἶναι καὶ ἐπὶ πάντων ἀνθρώ- 
δ᾽ ἐςὶν ἄνθρωπος, ὃς ἂν κτῆμα ἢ ἄνθρωπος ὦν. κτῆμα δὲ πων. ὅσοι μὲν ὧν τοσῦτον διες σιν ὅσον ψυχὴ σώματος 

δὔργανον πρακτικὸν καὶ χωριςόν. πότερον δ᾽ ἐςί τις φύσει καὶ ἄνθρωπος θηρία (διάχεινται δὲ τῦτον τὸν τρόπον, “ὅσων 
τοῦτος αὶ ἦ, καὶ πότερον βέλτιον καὶ δίκαιόν τινι δαλεύειν ἐςὶν ἔργον ἡ τῇ σώματος χρῆσις, καὶ τῦτ᾽ ἧς ἀπ᾽ αὐτῶν 
ἢ οὔ, ἀλλὰ πᾶσα δουλεία παρὰ φύσιν ἐς, μετὰ ταῦτα βέλτιςον), οὗτοι μέν εἰσι φύσει δοῦλοι, οἷς βέλτιόν ἐξν 

σκεπτέον. οὐ χαλεπὸν δὲ καὶ τῷ λόγῳ θεωρῆσαι καὶ ἐκ 29 ἄρχεσθαι ταύτην τὴν ἀρχήν, εἴπερ καὶ τοῖς εἰρημίνοις, ἕξι 
τῶν γινομένων καταμαθεῖν. τὸ γὰρ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι γὰρ φύσει δῆλος ὁ δυνάμενος ἄλλε εἶναι (διὸ καὶ ἄλλη 
ὁ μόνον τῶν ἀναγκαίων ἀλλὰ καὶ τῶν συμφερόντων ἐςί, ἐς) καὶ ὁ κοινωνῶν λόγε τοσῶτον ὅσον αἰσθάνεσθαι ἀλλὰ 
καὶ εὐθὺς ἐκ γενετῆς ἔνια διέξηκε τὰ μὲν ἐπὶ τὸ ἄρχεσθαι μὴ ἔχειν" τὰ γὼρ ἄλλα ζῷα ἀ λόγε αἰσθανόμενα, ἀλλὼ 
τὰ δ᾽ ἐκὶ τὸ ἄρχειν. καὶ εἴδη πολλὰ καὶ ἀρχόντων καὶ παθήμασιν ὑπηρετεῖ, καὶ ἡ χρεία δὲ παραλλάττει μικρόν" 
ἀρχομένων ἐςΐν, καὶ ἀεὶ βελτίων ἡ ἀρχὴ ἡ τῶν βελτιόνων 25 ἡ γὰρ πρὸς τἀναγκαῖα τῷ σώματι βοήθεια γίνεται ταὶ 
ἀρχομένων, οἷον ἀνθρώπε ἢ θηρίν. τὸ γὰρ ἀποτελούμενον ἀμφοῖν, παρά τε τῶν δύλων καὶ παρὰ τῶν ἡμέρων ζῴων. 
ἀπὲ τῶν βελτιόνων βέλτιον ἔργον" ὅπου δὲ τὸ μὲν ἄρχει βούλεται μὲν οὖν ἡ φύσις καὶ τὰ σώματα διαφέροντα 

τὸ δ᾽ ἄρχεται, ἐςί τι τότων ἔργον. ὅσα γὰρ ἐκ πλειόνων ποιεῖν τὰ τῶν ἐλευθέρων καὶ τῶν δόλων, τὰ μὲν ἰσχυρὰ 
συνέξηκε καὶ γίνεται ἔν τι κοινόν, εἴτε ἐκ συνεχῶν εἴτ᾽ ἐκ πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρῆσιν, τὰ δ᾽ ὀρθὰ καὶ ἄχρηςα τρὸ 
διῃρημένων, ἐν ἅπασιν ἐμφαίνεται τὸ ἄρχον καὶ τὸ ἀρχό- 30 τὼς τοιαύτας ἐργασίας, ἀλλὰ χρήσιμα πρὸς πολιποιὸ 
μενον. καὶ τῦτο ἐκ τῆς ἁπάσης φύσεως ἐνυπάρχει τοῖς βίον (ὅὗτος δὲ καὶ γίνεται διηρημένος εἴς τε τὴν πολεμικὴν 
ἐμψύχοις" καὶ γὰρ ἐν τοῖς μὴ μετέχεσι ζωῆς ἐστί τις χρείαν καὶ τὴν εἰρηνικήν), συμβαίνει δὲ πολλάκις καὶ τί 
ἀρχή, οἷον ἁρμονίας. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως ἐξωτερικωτέ. ναντίον, τὸς μὲν τὰ σώματ᾽ ἔχειν ἐλευθέρων τὸς δὲ τὼ 
ρας ἐςὶ σκέψεως, τὸ δὲ ζῷον πρῶτον συνέξηκεν ἐκ ψυχῆς ψυχάς" ἐπεὶ τῦτό γε φανερόν, ὡς εἰ τοσῦτον γένοιντο δ)ιά- 
καὶ σώματος, ὧν τὸ μὲν ἄρχον ἐςὶ φύσει τὸ δ᾽ ἀρχό- 35 φοροι τὸ σῶμα μένον ὅσον αἱ τῶν θεῶν εἰκόνες, τὸς ὑπο’ 
μένον. δεῖ δὲ σκοπεῖν ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἔχεσι μᾶλλον λειπομένες πάντες φαῖεν ἄν ἀξίις εἶναι τύτοις δουλεύεσ. 
τὸ φύσει, καὶ μὴ ἐν τοῖς διεφθαρμένοις. διὸ καὶ τὸν βόχ- εἰ δ᾽ ἐπὶ τοῦ σώματος τῦτ᾽ ἀληθές, πολὺ δικαιότερον ἐπὶ 
τιςα διακείμενον καὶ κατὰ σῶμα καὶ κατὰ ψυχὴν ἄν- τῆς ψυχῆς τοῦτο διωρίσθαι" ἀλλ᾽ ὄχ ὁμοίως ῥάδιον ἰδν 
θρωπαν θεωρητέον, ἐν ᾧ τῦτο δῆλον τῶν γὰρ μοχθηρῶν ἢ τό τε τῆς ψυχῆς κάλλος καὶ τὸ τοῦ σώματος. ὅτι μὲ 

6. δίονται δ᾽] καὶ δέονται 75, ἢ 16. ᾧ ἄγθρωπος] ἢ δοῦλος 075 εἰ ΡΥ 147), ἢ 82. μήτε ΜΙ}, 1 37. βελτίονα Ἅ{), 1 39. ἢ 
καὶ «59, 

Ἴ. τὸ] τῶ δ᾽. ἢ 42. βέλτιον πᾶσι 75, ἢ 15. πάντων τῶν ἀνθρώπων 75, ἢ 46. διεςῶσις -- 47. τῦτον ογχ δ᾽, ἢ 17. δὲ οπι ΟἿ᾽ 

εἰ ρὺ 25, || 418. ἔς ἕξαι 85, ἢ 28. ποιεῖ ΟἿ55)7) εἰ μν 22, ἢ τὰ οἱ .8), [τὼ] καὶ τὼ ᾿ Ι 33. ἐλευθέρων 1, 31. αἱ το 
δ᾽ ἐπὶ τῆς ΤΊ. 



ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ΄ ἃ, 

τοίνυν εἰεὶ φύσει τινὲς οἱ μὲν ἐλεύθεροι οἱ δὲ δόλοι, φα- 
γερόν, οἷς καὶ συμφέρει τὸ δουλεύειν καὶ δίκαιόν ἐστιν. 

θδὅτι δὲ καὶ οἱ τἀναντία φάσκοντες τρόπον τινὰ λέγουσιν 
ὀρθῶς, ὁ χαλεπὸν ἰδεῖν. διχῶς γὼρ λέγεται τὸ δελεύειν 

᾿ 1258 

δυσγενεῖς. ἀξῶσι γάρ, ὥσπερ ἐξ ἀνθρώπον ἄνθρωπον καὶ 
ἐκ θηρίων γίνεσθαι θηρίον, ὅτω καὶ ἐξ ἀγαθῶν ἀγαθόν" ἡ, 
δὲ φύσις βούλεται μὲν τοῦτο ποιεῖν πολλάκις, οὐ μέντοι 
δύναται. ὅτι μὲν οὖν ἔχει τινὰ λόγον ἡ ὠμφισβήτησις, 

καὶ ὁ δοῦλος. ἔστι γάρ τις καὶ κατὰ νόμον δοῦλος καὶ 5 καὶ ὑκ εἰσὶν οἱ μὲν φύσει δοῦλοι οἱ δ᾽ ἐλεύθεροι, δῆλον" 
διλεύων" ὁ γὰρ νόμος ὁμολογία τίς ἐςιν, ἐν ᾧ τὰ κατὰ 

πόλεμον κρατόμενα τῶν κρατόντων εἶναί φασιν. τῦτο δὴ 
τὸ δίκαιον πολλοὶ τῶν ἐν τοῖς νόμοις ὥσπερ ῥήτορα γρά- 

καὶ ὅτι ἕν τισι διώρις αι τὸ τοιῦτον, ὧν συμφέρει τῷ μὲν τὸ 
δελεύειν τῷ δὲ τὸ δεσπόζειν, καὶ δίκαιον, καὶ δεῖ τὸ μὲν 

ἄρχεσθαι τὸ δ᾽ ἄρχειν, ἣν πεφύκασιν ἀρχὴν ἄρχειν, ὥς ε 

φονται παρανόμων, ὡς δεινὸν εἰ τῷ βιάσασθαι δυναμένε καὶ δεσπόζειν. τὸ δὲ κακῶς ἀσυμφόρως ἐςὶν ἀμφοῖν" τὸ 
καὶ κατὰ δύναμιν κρείττονος ἔςαι δοῦλον καὶ ἀρχόμενον 10 γὼρ αὐτὸ συμφέρει τῷ μέρει καὶ τῷ ὅλῳ καὶ σώματι καὶ 
τὸ βιασθέν. καὶ τοῖς μὲν ὕτω δοκεῖ τοῖς δ᾽ ἐκείνως, καὶ ψυχῇ, ὁ δὲ δοῦλος μέρος τι τὰ δεσπότε, οἷον ἔμ ψυχόν τι 

τῶν σοφῶν. αἴτιον δὲ ταύτης τῆς ἀμφισβητήσεως, καὶ ὃ τοῦ σώματος κεχωρισμένον δὲ μέρος. διὸ καὶ συμφέρον 
ποιεῖ τὸς λόγος ἐπαλλάττειν, ὅτι τρόπον τινὰ ἀρετὴ τυγ- ἐςί τι καὶ φιλία δόλῳ καὶ δεσπότῃ πρὸς ἀλλήλους τοῖς 
χάνουσα χορηγίας καὶ βιάζεσθαι δύναται μάλιστα, καὶ φύσει τούτων ἀξιωμένοις" τοῖς δὲ μὴ τοῦτον τὸν τρόπον, 
ἴξιν ἀεὶ τὸ κρατῶν ἐν ὑπεροχῇ ἀγαθῷ τινός, ὥστε δοκεῖν 15 ἀλλὰ κατὰ νόμον καὶ βιασθεῖσι, τοὐναντίον. 

μὴ ἄνευ ἀρετῆς εἶναι τὴν βίαν, ἀλλὰ περὶ τῷ δικαίς μό- Φανερὸν δὲ καὶ ἐκ τύτων ὅτι ὁ ταὐτόν ἐς τ δεσποτεία ἢ 

νὸν εἶναι τὴν ὠμφισβήτησιν. διὰ γὰρ τῦτο τοῖς μὲν εὔνοιω καὶ πολιτική, ὑδὲ πᾶσαι ἀλλήλαις αἱ ἀρχαί, ὥσπερ τινές 

δικεῖ τὸ δίκαιον εἶναι, τοῖς δ᾽ αὐτὸ τῦτο δύιαιον, τὸ τὸν φασιν. ἡ μὲν γὰρ ἐλευθέρων φύσει ἡ δὲ δύλων ἐς ἵν, καὶ 

κρείττονα ἄρχειν, ἐπεὶ διαςἄντων γε χωρὶς τότων τῶν λό- ἡ μὲν οἰκονομικὴ μοναρχία (μοναρχεῖται γὰρ πᾶς οἶκος), 

γῶν ὅτ᾽ ἰσχυρὸν ὑθὲν ἔχεσιν ὅτε πιθανὸν ἅτεροι λόγοι, ὡς 0 ἡ δὲ πολιτικὴ ἐλευθέρων καὶ ἴσων ἀρχή. ὁ μὲν ἦν δεσπός 
ἡ δεῖ τὸ βέλτιον κατ᾽ ἀρετὴν ἄρχειν καὶ δεσπόζειν. ὅλως τῆς οὐ λέγεται κατ᾽ ἐπιστήμην, ἀλλὰ τῷ τοιόσδ᾽ εἶναι" 
δ᾽ ἀντεχόμενοί τινες, ὡς οἴονται, δυκαΐς τινός (ὁ γὰρ νόμος ὁμοίως δὲ καὶ ὁ δοῦλος καὶ ὁ ἐλεύθερος. ἐπιςήμη δ᾽ ἂν 
δίκαιόν τὸ τὴν κατὰ πόλεμον δουλείαν τιθέασι δικαίαν, 
ν ᾿» κῇγ “ ᾿) ᾽ , ᾽ δ ἅμα δ᾽ οὗ φασιν. τήν τε γὰρ ἀρχὴν ἐνδέχεται μὴ δι- 

εἴη καὶ δεσποτικὴ καὶ δουλική, δολικὴ μὲν οἷαν περ ὁ ἐν 

Συρακούσαις ἐπαίδευεν" ἐκεῖ γὰρ λαμβάνων τις μισθὸν 

καίαν εἶναι τῶν πολέμων, καὶ τὸν ἀνάξιον δουλεύειν ὁδα- Ὁ ἐδίδασκε τὰ ἐγκύκλια διακονήματα τοὺς παῖδας. εἴη δ᾽ 

μῶς ἂν φαΐη τις δόλον εἶναι" εἰ δὲ μή, συμβήσεται τὸς 
εὐγενες τες εἶναι δοκῦντας δύλες εἶναι καὶ ἐκ δίλων, ἐὰν 
συμβὴ πραθῆναι ληφθέντας. διόπερ αὐτοὺς οὐ βούλονται 

ἀν καὶ ἐπὶ πλεῖον τῶν τοιούτων μάθησις, οἷον ὀψοποιοιὴ 

καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα γένη τὴς διακονίας. ἔς, γὰρ ἕτερα 

ἑτέρων τὰ μὲν ἐντιμότερα ἔργα τὰ δ᾽ ἀναγκαιότερα, καὶ 

λέγεν δόλες,, ἀλλὰ τὸς βαρβάρες. καίτοι ὅταν τῦτο λέ- κατὰ τὴν παροιμίαν δοῦλος πρὸ δούλε, δεσπότης πρὸ δὲ- 

γωσιν, οὐθὲν ἄλλο ζητοῦσιν ἢ τὸ φύσει δοῦλον, ὅπερ ἐξ 30 σπότυ. αἱ μὲν ἕν τοιαῦται πᾶσαι δυλικαὶ ἐπιςῇμαί εἰσι, 

ἀρχῆς εἴπομεν" ἀνάγκη γὰρ εἶναί τινας φάναι τοὺς μὲν δεσποτικὴ δ᾽ ἐπιςήμη ἐςὶν ἡ χρηςικὴ δούλων" ὁ γὰρ δε- 
τανταχὺ δύλες τοὺς δ᾽ ὑδαμῦῇ. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ σπότης ὑκ ἐν τῷ κτᾶσθαι τὸς δύλες, ἀλλ᾽ ἐν τῷ χρῆσθαι 
περὶ εὐγενείας" αὐτὸς μὲν γὰρ ὁ μόνον παρ᾽ αὐτοῖς εὖὐγε- δούλοις. ἔξι δ᾽ αὕτη ἡ ἐπιςήμη οὐδὲν μέγα ἔχυσα οὐδὲ 

γῆς ἀλλὰ πανταχᾷ νομίζυσιν, τὺς δὲ βαρβάρες οἶκοι μό- σεμνόν" ἃ γὰρ τὸν δοῦλον ἐπίςασθαι δεῖ ποιεῖν, ἐκεῖνον δεῖ 

γον, ὡς ὅν τι τὸ μὲν ἁπλῶς εὐγενὲς καὶ ἐλεύθερον τὸ δ᾽ 35 ταῦτα ἐπίςασθαι ἐπιτώττειν. διὸ ὅσοις ἐξυσία μὴ αὐτοὺς 
οὐχ ἁπλῶς, ὥσπερ ἡ Θεοδόιτε λέφνη φησὶ 

θείων. δ᾽ ἀπ᾿ ἀμφοῖν ἔκγονον ῥιζωμάτων 
“ ἃ Η ΄ , 

τίς ὧν προσειπεῖν ἀξιώσειεν λάτριν; 

ὅταν δὲ τῦτο λέγωσιν, ὀθενὶ ἀλλ᾽ ἢ ἀρετῇ καὶ κακίᾳ διο- 

κακαχαθεῖν, ἐπίτροπος λαμβάνει ταύτην τὴν τιμήν, αὐτοὶ 

δὲ πολιτεύονται ἢ φιλοσοφῦσιν. ἡ δὲ κτητικὴ ἑτέρα ἀμ 
,ὔ ΄ φ - ΄ ΄ὔ Ρ. ὰ Σ φοτέρων τύτων, οἷον ἡ δικαία, πολεμική τις ὅσα ἢ θηρευ- 

τική, περὶ μὲν οὖν δύλε καὶ δισπότυ τῦτον διωρίσθω τὸν 
ρίζουσι τὸ δοῦλον καὶ ἐλεύθερον καὶ τὸς εὐγενεῖς καὶ τὸς 20 τρόπον. 

ὅ. καὶ ροϑὲ τις οπὶ 37.. 1} 7. δὲ ΜΠ’. ΠΟ 8. γράφοντα δ,. ἢ 9, εἴ οἱ Τ'. ἢ 20. ἕτεροι 1,75, ἄπροι δ᾽, ἢ 2΄, ἅμα] ὅλως 1Μ9Π᾽ 
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4256 ᾿ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

8᾽ Ὅλως δὲ περὶ πέσης κτήξεως καὶ χρηματιςικῆς θεω- πηλείας πορίζονται τὴν τροφήν, νόμαδικός, γεωργοιές, χες 
βήσωμεν κατὰ τὸν ὑφηγημένον τρόπον, ἐπείπερ καὶ ὁ δῷ- ςρικός, ἀλιευτικόᾳ, θηρεντικός" οἱ δὲ καὶ μιγνύντες ἐκ τύ 

λος τῆς κτήσεως μέρος τι ἦν. πρῶτον μὲν οὖν ἀπορήσειεν τῶν ἡδίως ζῶσι, προσαναπληρῦντες τὸν ἐνάεές «τον βίω, ἦ 
ἄν τις πότερον ἡ χρηματιςνεὴ ἡ αὐτὴ τῇ οἰκονομικῇ ἐξὶν τυγχάνει ἐλλείπων πρὸς τὸ αὐτάρκης εἶναι, οἷον οἱ μὰ 

ἢ μέρος τι ἢ ὑπηρετική, καὶ εἰ ὑπαρετική, πότερον ὡς ἡ 5 νομαδικὲν ἅμα καὶ λῃςρικόν, αἱ δὲ γεωργικὸν καὶ θηρεν» 

κερκιδυποιικὴ τῇ ὑφαντικῇ ἢ ὡς ἡ χαλκουργικὴ τῇ ἀν- τριόν, ὁμοίῳς δὲ καὶ περὶ τοὺς ἄλλους, ὡς ἀν ἡ χρίᾳ 
δριαντοποιίᾳ" ὁ γὰρ ὡσαύτως ὑπηρετῆσιν, ἀλλ᾽ ἡ μὲν ὅρ- συναναγκαζῃ, τῶτον τὸν τρόπον διάγεσιν, ἡ μὲν ἶν τοιαύτη 
γανα παρέχει, ἡ δὲ τὴν ὕλην. λέγω δὲ ὕλην τὸ ὑποκες κτῆσις ὑτ᾽ αὐτῆς φαίνεται τῆς φύσεως διδομένη πᾶσα, 

μανον, ἐξ ἦ τι ἀποτελεῖται ἔργον, οἷον ὑφάντῃ μὲν ἔρια, ὥσπερ κατὰ τὴν πρώτην γένεσιν εὐθύς, οὕτω καὶ τελειω- 

ἀνδριαντοποιῷ δὲ χαλκόν. ὅτι μὲν ἦν ὑχ ἡὶ αὐτὴ ἡὶ οἰκο- το θεῖσιν. καὶ γὼρ κατὰ τὴν ἐξ ἀρχὰς γίνσιν τὰ μὲν συν» 
ναμικὴ τῇ χρηματιςικῇ. δῆλον. τῆς μὲν γὰρ τὸ πορίσω- τίκτει τῶν ζῴων τοσαύτην τροφὴν ὡς ἱκανὴν εἶναι μέχρμε 

σθαι, τῆς δὲ τὸ χρήσασθαι" τίς γὰρ ἔσται ἡ χρησομέη οὗ ὧν δύνηται αὐτὸ αὐτῷ πορίζειν τὸ γεννηθέν, οἷον ὅτε 

τοῖς κατὰ τὴν οἰκίαν παρὰ τὴν οἰκονομικήν; πότερον δὲ σκωληκοτοκεῖ ἢ φοτοκεῖ" ὅσα δὲ ζῳοτοκεῖ, τοῖς γινομένμε 
μέρος αὐτῆς ἐςί τι ἢ ἕτερον εἶδος, ἔχει διαμφισβήτησν. ἔχει τραφὴν ἐν αὐτοῖς μέχρι τινός, τὴν τῷ καλεμένε γά- 

εἰ γώρ ἐςι τῷ χρηματιςικῇ ϑεωρῆσαι πόθεν χρήματα καὶ ́ῷ λακτος φύσιν, ὥξε ὁμοίως δῆλον ὅτι καὶ γενομένοις εἶν 

κτῆσις ἔσται, ἡ δὲ κτῆφξις πολλὰ περιείληφε μέρη καὶ ὁ τέων τά τε ᾧντᾷ τῶν ζῴων ἕνεκεν εἶναι καὶ τῶλλα ζῶο 
πλῦτος, ὥςε πρῶτον ἡ γεωργικὴ πότερον μέρος τι τὴς χρη- τῶν ἀνθρώπων χάριν, τὰ μὲν ἥμερα καὶ διὼ τὴν χρῆν 
ματιςικῆς ἢ ἕτερόν τι γόνος, καὶ καθόλν ἡ περὶ τὴν τρο. καὶ διὰ τὴν τροφήν, τῶν δ᾽ ὠγρίων, εἰ μὴ πάντα, ἀλλὰ 
φὲν ἐπιμέλεια καὶ κτῆσις; ὠλλᾷ μὴν εἶδη γε πολλὰ τρο- τά γε πλεῖξα τῆς τροφῆς καὶ ἄλλης βοηθείας ἕνεκεν, δὰ 

φὴς, διὸ καὶ βίοι πολλοὶ καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν ἀνθρώπων Ὁ καὶ ἐσθὴς καὶ ἄλλα ὄργανα γῴηται ἐξ αὐτῶν. εἰ εὖν ἡ 

εἰσίν" οὐ γὰρ οἷόν τε ζὴν ἄνεν τροφῆς, ὥςε αἱ διαφοραὶ φύφις μηδὲν μήτε ἀτελὴς ποιεῖ μήτε μάτην, ἀναγκαῖν 
τῆς τροφῆς τὸς βίους πεποιήκασι διαφέροντας τῶν ζῴων. τῶν ἀνθρώπων ἕνεκεν αὐτὰ πάντα πεποινρκέναι τὴν φύτο. 
τῶν τε γὰρ θηρίων τὰ μὲν ἀγελαῖα τὰ δὲ σποραδικώ ἐς, διὸ καὶ ἡ πολεμικὴ φύσει κτητική πως ἔς αι. ἡ γὰρ ὅδ 
ὁποτέρως συμφέρει πρὸς τὴν τροφὴν αὐτοῖς, διὰ τὸ τὰ μὲν ρευτικὴ μέρος αὐτῆς, ἢ δεῖ χρῆσθαι πρός τε τὰ θηρία, καὶ 
ζφοφαγα τὰ δὲ καρεοφάγα τὰ δὲ παμφάγα αὐτῶν εἶναι" 15 τῶν ἀνθρώπων ὅσοι πεφυκότες ἄρχεσθαι μὴ θέλουσιν, ὡς 
ὥςε πρὸς τὰς ῥαςώνας καὶ τὴν αἵρεσιν τὴν τότων ἡὶ φύσις τὸὴς φύσει δίκαιον τῦτον ὄντα τὸν πόλεμον. ἣν μὲν οὖν εἰδὸς 
βάς αὐτῶν διώρισεν. ἐπεὶ δ᾽ ὁ ταὐτὸ ἑκάςῳ ἡδὺ κατὰ φύ- κτητυιῶς κατὰ φύσιν τῆς οἰκονομικῆς μέρος ἐστίν" ὃ δὲ 

σι ἀλλ᾽ ἕτερα ἑτέροις, καὶ «αὐτῶν τῶν ζῳοφώγων καὶ τῶν ὅτοι ὑπάρχειν ἢ πορίζειν αὐτὴν ὅπως ὑπάρχη, ὧν ἐκὶ ἐπ 

καρποφαάγων οἱ βίοι πρὸς ἄλληλα διεςᾶσιν. ὁμαίως δὲ σαυρισμὸς χρημάτων πρὸς ζωὴν ὠνωγκαίων καὶ χρησίμων 

καὶ τῶν ἀνθρώπων" πολι γὰρ διαφέρυσιν οἱ τούτων βίοι. 30 εἷς κοινωνίαν πόλεως ἢ οἰκίας. καὶ ἔοικεν ὅ γ' ἀληδνὰ 
οἱ μὲν ἕν ἀργότατοι νομάδες εἰσίν" ἡ γὰρ ἀπὸ τῶν ἡμές πλοῦτος ἐκ τούτων εἶναι. ἡ γὰὼρ τῆς τοιαύτης κτήσεων 
βων τροφὴ ζῴων ἄνευ πόνε γίνεται σχολάζυσιν" ἀναγκαίς αὐτάρκεια πρὸς ἀγαθὴν ζωὴν ἐκ ἀπειρός ἐςιν, ὥσπερ ΣΙ 
δ᾽ ὄντος μεταβάλλειν τοῖς κτήνεσι διὰ τὼς νεμὰς καὶ λων φησὶ ποιήσας “πλύτα δ᾽ ὑθὲν τέρμα πεφασμώον ἐν 
αὐτοὶ ἀναγκάζονται συνακολνυθεῖν, ὥσπερ γεωργίαν ζῶσαν δράσι κεῖται" κεῖται γὰρ ὥσπερ καὶ ταῖς ἄλλαις τέχναι' 
γεωργῆντες, οἱ δ᾽ ἀπὸ θήρας ζῶσι, καὶ θήρας ἕτεροι ἑτέ- 35 ἐδὲν γὰρ ὄργανον ἄπειρον ἐδεμιῶς ἐςὶ τέχνης ὅτε πλῆΐκ 
βας, οἷον οἱ μὲν ἀπὸ λῃςείας, οἱ δ᾽ ἀφ᾽ ἁλιείας, ὅσοι λία οὔτε μεγέθει, ἡ δὲ πλοῦτος ὀργάνων πλῆθός ἐςιν οἶκον» 

μνας καὶ ἔλη καὶ ποταμὺς ἢ θάλατταν τοιαύτην προσοι- μικῶν καὶ πολιτικῶν. ὅτι μὲν τοίνυν ἔστι τις κτητοῖὶ 
κῶσιν, οἱ δ᾽ ὠπ᾽ ὀρνίθων ἢ θηρίων ἀγρίων. τὸ δὲ πλεῖξον κατὰ φύσιν τοῖς οἰκονόμοις καὶ τοῖς πολιτικοῖς, καὶ δ᾽ 
γένος τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τῆς γὴς ζῇ καὶ τῶν ἡμέρων καρ. ἣν αἰτίαν, δῆλον. ; 
“ὧν. οἱ μὲν ὃν βίοι τοσῦτοι σχεδὸν εἰσιν, ὅσοι γε αὐτό- 30 Ἔςι δὲ γώος ἄλλο κτητικῆς, ἣν μάλιστα καλοῦσοϑ 

φυτὸν ἔχεσι τὴν ἐργασίαν καὶ μὴ δι᾽ ἀλλαγῆς καὶ κα- καὶ δίκαιον αὐτὸ καλεῖν, χρηματιςικήν, δι᾽ ἣν οὐδὲν δοκεῖ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 4. : 425] 

σύας εἶναι πλούτου καὶ κτήσιως᾽ ἣν ὡς μίαν καὶ τὴν ρισότος ἦν ἤδη νομίσματος ἐκ τῆς ἀναγκαίας ἀλλαγῆς 
αὐτὴν τῇ λεχϑείνῃ πολλοὶ νομίζουσι διὰ τὴν γειτνίασιν. θάτερον εἶδος τῆς χρηματιςικῆς ἐγένετό, τὸ καπηλικέν, τὸ 
ἕξι δ᾽ ὅτε καὶ αὐτὴ τῇ εἰρημένῃ ὅτε πόρρω δαίνης. ἔςι δ᾽ μὲν πρῶτον ἁπλῶς ἴσως γινέμενον, εἶτα δ᾽ ἐμπειρίας ἤδη 
ἡ μὲν φύσει ἡ δ᾽ οὐ φύσει αὐτῶν, ἀλλὰ δὶ ἐμπειρίας τεχνικώτερον, πόθεν καὶ κῶς μεταβαλλόμενον πλεῖντεν 

τοὸς καὶ τέχνης γίνεται μᾶλλον. λάβωμεν δὲ περὶ αὐτῆς 4 ποιήσει κέρδος. διὸ δοκεῖ ἡ χρηματιςικὴ μάλιςα περὶ τὸ 
τὴν ἀρχὴν ἐντεῦθεν. ἑκώςν γὰρ κτήματος διττὴ ἡ χρῆσίς νόμισμα, εἶναι, καὶ ἔργον αὐτῆς τὸ δύνασθαι θεωρῆσαι κό- 
ἐξ, ἐμφύτεραι δὲ καθ᾽ αὐτὸ μὲν ἀλλ᾽ ὑχ ὁμοίως καθ᾿ θὲν ἔςαι πλῆθος χρημάτων" ποιητρεὴ γὰρ εἶναι τὸ πλύτε 
αὑτό, ἀλλ᾽ ἡ μὲν οὐτείᾳ ἡ δ᾽ ὡς οἰκείυ τοῦ πράγματος, καὶ χρημάτων. καὶ γὰρ τὸν πλῦτον πολλάκις τιθέασι νο- 

. δὲν ὑποδήματος ἥ τε ὑπύδισις καὶ ἡὶ μεταβλητοιή. ὠἀμ- μίσματος πλῆθος, διὼ τὸ περὶ τῦτ᾽ εἶναι τὴν χρηματις υκὴν 
φίτφαι γὰρ ὑποδήματος χρήσεις. καὶ γὰρ ὁ ἀλλαττό- το καὶ τὴν καπηλικήν. ὁτὲ δὲ πάλιν λῆρος εἶναι δυκεῖ τὸ 
νος τῷ διομένῳ ὑπρδήματος ἀντὶ νομίσματος ἢ τροφὴς νόμισμα καὶ νόμος παντάπασι, φύσει δ᾽ ἀϑέν, ὅτι μετα- 

χρῆται τῷ ὑποδήματι ᾧ ὑπέδημα, ἀλλ᾽ οὐ τὴν οἰκείαν θεμένων τε τῶν χρωμένων ὑθενὸς ὠξιον ὁδὲ χρήσιμον πρὸς 
χρῆσιν" οὐ γὰρ ἀλλαγῆς δνεκεν γέγονεν. τὸν αὐτὸν δὲ ὑδὶν τῶν ἀναγκαίων ἐξί, καὶ νομίσματος πλυτῶν πολλα- 
τρόπον ἔχει καὶ περὶ τῶν ἄλλων κτημάτων. ἔστι γὰρ ἡ κις ἀπορήξει τὴς ἀναγκαίας τροφῆς" καίτοι ἄτοπον τοῖῶτον 
μιταβλητικὴ πάντων, ἀρξαμένη τὸ μὲν πρῶτον ἐκ τοῦ ι5 εἶναι κλῆτον ὦ εὐπορῶν λιμῷ ἀπολεῖται, καθάπερ καὶ τὸν 
κατὰ φύσιν, τῷ τὰ μὲν πλείω τὼ δὲ ἐλάττω τῶν ἱκανῶν Μίδαν ἐκεῖνον μυθολογῆσι διὰ τὴν «πληστίαν τῆς εὐχῆς 
ἔχεν τὸς ἀνθρώπνς. ἧ καὶ δῆλον ὅτι οὐκ ἔςξι φύσει τῆς πάντων αὐτῷ γιγνομένων τῶν παρατιθεμένων 'χρυσῶν. διὸ 

χρηματιςικῆς ἡ καπηλμιή᾽ ὅσον γὰρ ἱκανὸν αὐτοῖς, ἀνωγ. ζητῦσιν ἕτερόν τι τὸν πλῶτον καὶ τὴν χρημωτιςιπήν, ὀρθῶς 
πεὴν ἦν ποιεῖσθαι τὴν ἀλλαγήν. ἐν μὲν οὖν τῇ πρώτῃ ζητέντες. ἔςι γὰρ ἑτέρα ἡ χρηματιςροὴ καὶ ὁ πλῦτος ὁ . 
κοινωνίᾳ, (τῦτο δ᾽ ἐςὶν οἰκία) φανερὸν ὅτι ὑδὲν ἐςιν ἔργον Ὁ κατὰ φύσιν, καὶ «αὕτη μὲν οἰκονομική, ἡ δὲ καπηλοιὴ 

μὐτῆς, ἀλλ᾽ ἤδη πλείονος τῆς κοινωνίας ὕσης, οἱ μὲν γὰρ ποιητικὴ χρηματων, ἡ πάντως ὠλλ᾽ ἢ διὼ χρημάτων με- 
τῶν αὐτῶν ἐκοινώνεν πάντων, υἱ δὲ κἀχωρισμένοι πολλῶν ταβολῆς. καὶ δοκεῖ περὶ τὸ νόμισμα αὕτη εἶναι" τὸ γὰρ 
πάλιν καὶ ἑτέρων" ὧν κατὰ τὸς δεήσεις ἀναγκαὰν ποιεῖ νόμισμα ςουχεὼν καὶ πέρας τὴς ἀλλαγῆς ἐςν. παὶ ἄπει 

εθαι τὰς μεταδύσεις, καθάπερ ἔτι πολλὰ ποιεῖ καὶ τῶν ρὸς δὴ οὗτος ὁ πλῦτος ὁ ἀκὸ ταύτης τῆς χρηματιστικῆς. 
βιμβαρικῶν ἐθνῶν, κατὰ τὴν ἀλλαγήν. αὐτὼ γὰρ τὰ 15 ὥσπερ γὰρ ἡ ἰατρικὴ τοῦ ὑγμιεν εἰς ἀπειρύν ἐστι καὶ 
χρήσιμα πρὸς αὐτὼ καταλλιίττονται, ἐπὶ πλέον δ᾽ οὐθέ, ἑκαΐςη τῶν τεχνῶν τῷ τέλνς εἰς ἄπειρον (τι μάλιζα γὰρ 
ἣν εἶυν πρὸς σῖτον διδόντες καὶ λαμβάνοντες, καὶ τῶν ἐκεῖνο βύλοντιοι αοιεῖνλ, τῶν δὲ πρὸς τὸ τέλος ὑκ εἰς ἄπει- 

ἕλλων τῶν τοιύτων ἔκαιον, κἡὶ μὲν ὧν τιιαύτη μεταβλη- ρὸν (πέρως γὰρ τὸ τώως πάσαις), σὕτω καὶ ταύτης τῆς 
τοὶ ὅτε παρὰ φύσιν ὅτι χρημωτιςοἱῆς ἐςὶν εἶδος οὐδέν᾽ χρηματις υἱῆς ἐκ ἔςι τὸ τέλυς πέραφ, τέλος δὲ ὁ τοιῶτος 
ἐς ἀναπλήρωσιν γὰρ τῆς κατὼ φύσιν αὐταρκείας ἦν. ἐκ Ὁ πλῦτος καὶ χρημαίτων κτῆσις, τῆς δ᾽ οἰκονομικῆς, ὦ χρη- 
μέτοι ταύτης ἐγένετ᾽ ἐκείνη πατὰ λόγον. ξενικωτέρας γὰρ ματιξικὴς ἔστι πέραξ᾽ ὁ Ὑὰρ τῦτο τῆς οἰκονομικῆς ἔργον. 
γοεμώνηης τῆς βοηθείας τῷ εἰσώγενθαι ὧν ἐνδεεῖς καὶ ἐκ- διὸ τῇ μὲν φαίνεται ἐναγκκῖον εἶναι παντὸς πλύτε πέρας, 
ψέμχοιν ὧν ἐκλεύναζεν, ἐξ ἀνάγκης ἡ τῷ νομέσματις ἐπο- ἐπὶ δὲ τῶν γινομένων ὁρῶμεν συμιβαῖνον τιναντίον" πάντες 
βγθη χρῆσις. ὦ γὰρ εὐβώς ὠκτον ἔκωςον τῶν κατὰ φύειν γὰρ εἰς ἄπειρον αὔξουσιν οἱ χρηματζόμενοι τὸ νόμισμα. 
ἐναγκαίων" διὸ πρὸς τὰς ὠλλαᾶγὼς τυροῦτόν τι συνέθεντο 5 αἴτοον δὲ τὸ σύνεγγυς αὐτῶν. ἐκαλλάττει γὰρ ἡ χρῆσις 
αρὸς σφᾶς αὐτὺς διδέναι καὶ λαμβάνειν, ὃ τῶν χρησίμων τῷ αὐτῷ σα ἑκατέρα τῆς χρηματις ιχῆς. τῆς γὰρ αὐτῆς 
αὐτὸ ὃν εἶχε τὴν χρείαν εὐμεταχείριςεν πρὸς τὸ ζῆν, οἷν ἐξὶ χρήσεως κτῆσις, ἀλλ᾽ ἡ κατὰ ταὐτόν, ἀλλὰ τῆς μὲν 
σίδηρος καὶ ἄργυρος, κἂν εἴ τι τοῦτεν ὅτερον, τὸ μὲν πρῶ. ἕτερεν τέλος, τῆς δ᾽ ἡ αὔξησις. ὥςε δοκεῖ τισὶ τῦτ᾽ εἶναι 
τον ἰπλῶς ὁρισϑὲν μεγέθει καὶ ξαϑμῷ, τὸ δὲ τελενταῖον τῆς οἰκονομικῆς ἔργον, καὶ διατελοῦσιν ἢ σώζειν οἰόμενοι 
καὶ χαρικτῆρα ἐπιβαλλόντων, ἦα ἀκολύνῃ τῆς μετρής κα δεῖν ἢ αὔξειν τὴν τὸ νομόσμωτος ὑσίαν εἰς ἄπειρον. αἴτιον 
σιως αὐτός" ὁ γὰρ χαρακτὴρ ἐτέθη τῷ ποσὺ σημεῖον. πο- δὲ ταύτης τῆς διαθέσεως τὸ σπνδαζειν περὶ τὸ ζῆν, ἀλλὰ 
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μὴ τὸ εὖ ζῶν" εἰς ἄπειρον ἵν ἐκείνης τῆς ἐπιθυμίας ἴσης, δὲ μεταβλητικῆς ψεγομένης δικαίως (οὐ γὰρ κατὰ φύσν 

καὶ τῶν ποιητικῶν ὠπείρων ἐπιθυμῖσιν. ὅσοι δὲ καὶ τὸ εὖ ἀλλ᾽ ὠπ᾿ ἀλλήλων ἐς), εὐλογώτατα μισεῖται ἡ ὀβιλο- 

Ὧᾶν ἐπιβάλλονται, τὸ πρὸς τὰς ἀπολαύσεις τὰς σωματι- ςατικὴ διὼ τὸ ὠπ᾽ αὐτῷ τοῦ νομίσματος εἶναι τὴν κτὴεὴ 
Ἄς - Ἶν» 3 3 “,χ«ὡῳ.»» - ὔ ΄ ε ᾽,ὔ ν᾿» γεν»Ὲὺ ᾽ ,ὔ “ ν ,» », , 

κας ζητῆσιν, ὥς᾽ ἐπεὶ καὶ τετ᾿ ἐν τῇ κτήσει φαίνεται ὑπαρ- καμὠ ὑκ ἐφ᾽ ὅπερ ἐπορίσθη. μεταβολῆς Ὑαρ εγίνετο χάρυ, 

Χχειν, πᾶσα ἡ διατριβὴ περὶ τὸν χρηματισμόν ἐςι, καὶ τὸ 5 ὁ δὲ τόκος αὐτὸ ποιεῖ πλέον. ὅθεν καὶ τύνομα τῶτ᾽ εἴληφσ' 

ἕτερον εἶδος τὴς χρηματιςικῆς διὰ τῦτ᾽ ἐλήλυθεν. ἐν ὑπερ- ὕμοια γὰρ τὰ τικτόμενα τοῖς γεννῶσιν αὐτά ἐστιν, ὁ δ 

βολῇ γὼρ οὔσης τὴς ἀπολαύσεως, τὴν τῆς ἀπολαυστικῆς τόκος γίνεται νόμισμα νομίσματος" ὥςε καὶ μάλιςα ταρὲ 

ὑπερβολῆς ποιητικὴν ζητῶσιν" κἄν μὴ διὰ τῆς τις! ἦσιν οὗτος τῶν ατισμῶν ἐστίν. ρ μ χρημα χρηματισμῶν 
κῆς δύνωνται πορίζειν, δὶ ἄλλης αἰτίας τοῦτο πειρῶνται, Ἐπεὶ δὲ τὰ πρὸς τὴν γνῶσιν διωρίκαμεν ἱκανῶς, τὰ 
ε , 

ἑκάστῃ χρώμενοι τῶν δυνάμεων οὐ κατὰ φύσιν. ἀνδρίας 10 πρὸς τὴν χρῆσιν δεὶ διελθεῖν. πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα τὸ 
Ν νι ’’ -. Σ Δ ᾿ , ΄΄ ᾽ν Δ “ 

γὰρ ὃ χρήματα ποιεῖν ἐςὶν ἀλλα θάρσος, ἐδὲ ςρατηγικῆς 

καὶ ἰατρικῆς, ἀλλὰ τῆς μὲν νίκην τῆς δ᾽ ὑγίειαν. οἱ δὲ 

πάσας ποιοῦσι χρηματιςικάς, ὡς τῦτο τέλος ὄν, πρὸς δὲ 
Ν.,.Δ μη ΄ ᾽ Ἂ» ᾿ ᾽ - , τὸ τέλος ἅπαντα δέον ἀπαντᾶν. περὶ μὲν ἦν τῆς τε μὴ 

μὲν θεωρίαν ἐλεύθερον ἔχει, τὴν δ᾽ ἐμπειρίαν ἀναγκαίαν. 
ἔςι δὲ χρηματιςικῆς μέρη χρήσιμα τὸ περὶ τὰ κτήματε 

ἔμπειρον εἶναι, ποῖα λυσιτελέξατα καὶ ποῦ καὶ πῶς, οἷν 

ἵππων κτῆσις ποία τις ἢ βοῶν ἢ προβάτων, ὁμοίως δὲ καὶ 
» ῃ “- » ΄ . Υ͂ , 

ἀναγκαίας χρηματιςικῆς, καὶ τίς, καὶ δι᾽ αἰτίαν τίνα ἐν τι τῶν λοιπῶν ζῴων. δεῖ γὰρ ἔμπειρον εἶναι πρὸς ἀλληλέ 

χρείᾳ ἐσμὲν αὐτῆς, εἴρηται" καὶ περὶ τῆς ἀναγκαίας, ὅτι 
τὰν 3 ον ᾽ Ἂς Ν . . ΄ « ν 
ἑτέρα μὲν αὐτῆς οἰκονομικὴ δὲ κατὰ φύσιν ἡ περὶ τὴν 

, ᾽ » ᾿ ἃ ἋἊΓ ᾿ ᾽ - 

τροφην, υχ ὡσπὲρ αὐτὴ ἀπειρος, ἀλλ ἔχεσα ρον. 

Δῆλον δὲ καὶ τὸ ἀπορόμενον ἐξ ἀρχῆς, πότερον τοῦ 
᾽ » . »“ν γ»»" ε ν ὦ γ ᾽ Ν 

οἰκονομικῦ καὶ πολιτικῷ ἐςὶν ἡ χρηματιςικὴ ἢ οὐ, ἀλλὰ 

δεῖ τῦῶτο μὲν ὑπάρχειν᾽ ὥσπερ γὰρ καὶ ἀνθρώπες ὁ ποιεῖ 

ἡ πολιτική, ἀλλὰ λαβοῦσα παρὰ τῆς φύσεως χρῆται 
᾿ » μ᾿ " ᾿ Ἀ ’ὔ ΒΥ “ “ ΓῊ 

αὐτοῖς, ὕτω καὶ τροφὴν τὴν φύσιν δεὶ παραδοῦναι γῆν ἢ 

θάλατταν ἢ ἄλλο τι" ἐκ δὲ τότων, ὡς δεῖ, ταῦτα διαθεῖ- 

τε τούτων τίνα λυσιτελέςατα, καὶ ποῖα, ἐν ποίοις τόποι" 
Υ ᾿ » ἄλλα γὰρ ἐν ἄλλαις εὐθηνεῖ χώραις. εἶτα περὶ γεωργία, 

Υ͂ -“ 

καὶ ταύτης ἤδη ψιλῆς τε καὶ πεφυτευμένης, καὶ μελπ- 
,, -»“ Υ » -Ὗ ΓῚ “ 

τυργίας, καὶ τῶν ἄλλων ζῴων τῶν πλωτῶν ἢ πτηνῶν, ἀφ᾽ 

2 ὅσων ἔς! τυγχάνειν βοηθείας. τῆς μὲν ἦν οἰκειοτάτης χρ 

ματιςικῆς ταῦτα μόρια καὶ πρῶτα, τῆς δὲ μεταβλατοῖς 

μέγιστον μὲν ἐμπορία (καὶ ταύτης μέρη τρία, ναυκληρία 
φορτηγία παράςασις" διαφέρει δὲ τύτων ἕτερα ἑτέρων τῷ 
τὰ μὲν ἀσφαλέςερα εἶναι, τὰ δὲ πλείω πορίζειν τὴν ἐπε 

ναι προσήκει τὸν οἰκονόμον. οὐ γὰρ τὰς. ὑφαντικῆς ἔρια 5 καρπίαν), δεύτερον δὲ τοκισμός, τρίτον δὲ μισθαρνία. ταῦ: 

ποιῆσαι, ἀλλὰ χρήσασθαι αὐτοῖς, καὶ γνῶναι δὲ τὸ ποῖον 
, ᾽ ΄ μ᾿ » ᾽ ,ὔ Νν 

χρηςὸν καὶ ἐπιτήδειον ἢ φαῦλον καὶ ἀνεπιτήδειον. καὶ γὰρ 

ἀπορήσειεν ἄν τις διὰ τί ἡ μὲν χρηματιστικὴ μόριον τῆς 

οἰκονομίας, ἡ δ᾽ ἰατρικὴ ὁ μόριον" καίτοι δεὶ ὑγιαίνειν τὸς 

τῆς δ᾽ ἡ μὲν τῶν βαναύσων τεχνῶν, ἡ δὲ τῶν ἀτέγωω 

καὶ τῷ σώματι μόνῳ χρησίμων. τρίτον δὲ εἶδος χρῆμά 
-“ , , » ͵ὔ ἦ᾽ Ν ἰ νῇ τιςικῆς μεταξὺ ταύτης καὶ τῆς πρώτης. ἔχει γὰρ καὶ τῷ 

κατὰ φύσιν τι μέρος καὶ τῆς μεταβλητικῆς, ὅσα ὠτὴ Υὴς 
᾿ ν ». Υ κ" Δ ν - ᾽ , ) »“» .Ὸ» ,ὕ ,» ,ὔ ὰ 

κατὰ τὴν οἰκίαν, ὥσπερ ζὴν ἡ ἀλλο τι τῶν ἀναγκαίων. 3) καὶ τῶν ἀπὸ γῆς γυομένων, ἀκάρπων μὲν χρησίμων 

ἐπεὶ δ᾽ ἔςι μὲν ὡς τῷ οἰκονόμυ καὶ τὸ ἄρχοντος καὶ περὶ 
ὑγιείας ἰδεῖν, ἔςι δ᾽ ὡς οὗ, ἀλλὰ τῷ ἰατρῷ, τω καὶ περὶ 

τῶν χρημάτων ἔς μὲν ὡς τῷ οἰκονόμε, ἔςι δ᾽ ὡς ὅ, ἀλλὰ 

οἷον ὑλοτομία τε καὶ πᾶσα μεταλλευτική. αὕτη δὲ τολλὲ 

ἤδη περιείληφε γένη" πολλὰ γὰρ εἶδη τῶν ἐκ γὴς μεῖον» 

λευομένων ἐς ἵν. περὶ ἑκάςυν δὲ τύτων καθόλν μὲν εἴρηται 

τῆς ὑπηρετικῆς" μάλιςα δέ, καθάπερ εἴρηται πρότερον, δεῖ καὶ νῦν, τὸ δὲ κατὰ μέρος ἀκριβολογεῖσθαι χρήσιμον μὸ 
φύσει τῦτο ὑπάρχειν. φύσεως γάρ ἐςιν ἔργον τροφὴν τῷ 35 πρὸς τὼς ἐργασίας, φορτικὲν δὲ τὸ ἐνδιατρίβειν. εἰσὶ ἃ 
γεννηθέντι παρέχειν" παντὶ γὰρ ἐξ οὗ γίεται, τροφὴ τὸ τεχνικώταται μὲν τῶν ἐργασιῶν ὅπι ἐλάχιςον τῆς τύχκχι, 
λειπόμενόν ἐστιν. διὸ κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ χρηματιστικὴ βαναυσόταται δ᾽ ἐν αἷς τὰ σώματα λωβῶνται μάλιστα, 
πᾶσιν ἀπὸ τῶν καρπῶν καὶ τῶν ζῴων. διπλῆς δ᾽ οὖσης δυλικώταται δὲ ὅπε τῷ σώματος πλεῖςαι χρήσεις, ἀγονέ 
αὐτῆς, ὥσπερ εἴπομεν, καὶ τῆς μὲν καπηλικῆς τῆς δ᾽ οἶκος ςαται δὲ ὅτε ἐλάχιςον προσδεῖ ἀρετῆς. ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶν πίε 

νομικῆς, καὶ ταύτης μὲν ἀναγκαίας καὶ ἐπαινυμένης, τῆς (0 γεγραμμένα περὶ τούτων, οἷον Χάρητι δὴ τῷ Παρίῳ καὶ 

8. χρηματικῆς Ὁ. 11 47. αὐτοῖς ΤΙ, 1" καὶ 5275, ἢ] 20. χρηματικὴ 75, 1] 21. ποιεῖν Ο. ἡ 832. ἀλλὰ -- 33. οἵα 75. 1 32. τὸ 
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ΠΟΑΙΤ 

᾿Ατολλοδώρῳ τῷ ΔΛημνίῳ περὶ γεωργίας καὶ ψιλῆς καὶ 
πιφυτευμένης, ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλοις περὶ ἄλλων, ταῦτα 
μὲν ἐκ τούτων θεωρείτω ὅτῳ ἐπιμελές" ἔτι δὲ καὶ τὼ λε- 

γόμενα σποράδην, δὶ ὧν ἐπιτετυχήκασιν ἔνιοι χρηματιζό- 
μοι, δεῖ συλλέγειν. πάντα γὰρ ὠφέλιμα ταῦτ᾽ ἐςὶ τοῖς 
τιμῶσι τὴν χρηματις ικήν. οἷον καὶ τὸ Θάλεω τῷ Μιλησίε" 

τοῦτο γώρ ἐστι κατανόημά τι χρηματιςικόν, ἀλλ᾽ ἐκείνῳ 
μὲν διὰ τὴν σοφίαν προσάπτουσι, τυγχάνει δὲ καϑόλε τι 
ὄν. ὀνειδιζόντων γὰρ αὐτῷ διὰ τὴν πενίαν ὡς ἀνωφελοῦς 
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γυναικὸς μὲν πολιτικῶς, τέκνων δὲ βασιλικῶς" τό τε γὰρ 
ἄρρεν φύσει τοῦ θήλεος ἡγεμονικώτερον, εἰ μή που συνέ- 

ΙΚΩΝ Α. 

ξηκε παρὼ φύσιν, καὶ τὸ πρεσβύτερον καὶ τέλειον τῷ νεω» 

τέρε καὶ ἀτελὰς. ἐν μὲν οὖν ταῖς πολιτικαῖς ἀρχαῖς ταῖς 

5 πλείςαις μεταβάλλει τὸ ἄρχον καὶ τὸ ἀρχόμενον" ἐξ ἴσν 

γὼρ εἶναι βούλεται τὸν φύσιν καὶ διαφέρειν μηθέν. ὕμως 

δέ, ὅταν τὸ μὲν ἄρχῃ τὸ δ᾽ ἄρχηται, ζητεῖ διαφορὰν εἶναι; 

καὶ σχήμασι καὶ λόγοις καὶ τιμαῖς, ὥσπερ καὶ ΓΔμασις 
᾿ ν λ» » ΄ ᾿ ν᾿» Ψ ᾿ ΝῚ 

εἶπε τὸν περὶ τὸ ποδανιπτῆρος λόγον. τὸ δ᾽ ἄρρεν ἀεὶ πρὸς 
τῆς φιλοσοφίας ὕσης, κατανοήσαντά ᾧασιν αὐτὸν ἐλαιῶν ιο τὸ θήλν τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. ἡ δὲ τῶν τέκνων ἀρχὰ 
; Ρ] “ ᾽ -“Ὕ ΝΥ Ν ᾿ 

φορὰν ἐσομένην ἐκ τῆς ὠστρολογίας, ἔτι χειμῶνος ὄντος, βασιλική" τὸ γὰρ γεννῆσαν καὶ κατὼ φιλίαν ἄρχον καὶ 
εὐπορήσαντα χρημάτων ὀλίγων ἀρραβῶνας διαδοῦναι τῶν 
ἐλαικργίων τῶν τ᾽ ἐν Μιλήτῳ καὶ Χίῳ πάντων, ὀλίγα μι- 

εθωσάμενον ἅτ᾽ οὐθενὸς ἐπιβάλλοντος" ἐπειδὴ δ᾽ ὁ καιρὸς 

κατὰ πρεσβείαν ἐς ν, ὅπερ ἐςὶ βασιλικῆς εἶδος ἀρχῆς. δὶὸ 

καλῶς Ὅμηρος τὸν Δία προσηγόρευσεν εἰπὼν “πατὴρ ἀν- 

δρῶν τε θεῶν τε, τὸν βασιλέᾳ τύτων ἁπάντων. φύσει γὰρ 
ὧμ, πολλῶν ζητεμώων ἅμα καὶ ἐξαίφνης, ἐκμισθῆντα ὃν 15 τὸν βασιλέα διαφέρειν μὲν δεῖ, τῷ γένει δ᾽ εἶναι τὸν αὐτόν" 

τρόπον ἠβούλετο, πολλὰ χρήματα συλλέξαντα ἐπιδεῖξαι 
ὅτι ῥῴδιόν ἐς: πλετεῖν τοῖς φιλοσόφοις, ὧν βέλωνται, ἀλλ᾽ 

ὅπερ πέπονθε τὸ πρεσβύτερον πρὸς τὸ νεώτερον καὶ ὁ γε»- 
νήσας πρὸς τὸ τέκνον. 

ὁ τῦτ᾽ ἐςὶ περὶ ὃ σπυδαζεσιν. Θαλῆς μὲν ἦν λέγεται τῦτον Φανερὸν τοίνυν ὅτι πλείων ἡ σπουδὴ τῆς οἰκονομίας 1 
τὸν τρόπον ἐπίδειξιν ποιήσασθαι τὴς σοφίας" ἔς! δ᾽, ὥσπερ περὶ τοὺς ἀνθρώπους ἢ περὶ τὴν τῶν ἀψυχων κτῆσιν, καὶ 
εἴπομεν, καθόλε τὸ τοῦτον χρηματιςικάν, ἐάν τις δύνηται 20 περὶ τὴν ἀρετὴν τότων ἢ περὶ τὴν τῆς κτήσεως, ὃν καλῦμεν 
μονοπωλίαν αὐτῷ κατασκευάζειν. διὸ καὶ τῶν πόλεων ἔνιαι πλῦτον, καὶ τῶν ἐλευθέρων μᾶλλον ἢ δούλων. πρῶτον μὲν 
τῦτον ποίῶνται τὸν πόρον, ὅταν ὠπορῶσι χρημάτων" μονο- οὖν περὶ δούλων ἀπορήσειεν ἄν τις, πότερόν ἐστιν ἀρετή τις ἢ 

τωλίαν γῶὼρ τῶν ὠνίων ποιῶσιν. ἐν Σικελίᾳ δέ τις τεθέυτος δίέλε παρὰ τὰς ὀργανικὰς καὶ διακονικὼς ἄλλη τιμιωτέρα 
παρ᾿ αὐτῷ νομίσματος συνεπρίατο πάντα τὸν σίδηρον ἐκ τύτων, οἷον σωφροσύνη καὶ ἀνδρία καὶ δικαιοσύνη καὶ τῶν 
τῶν σιδηρείων, μετὰ δὲ ταῦτα ὡς ἀφίκοντο ἐκ τῶν ἐμπο- 25 ἄλλων τῶν τοιούτων ἔξεων, ἢ οὐκ ἔςιν οὐδεμία. παρὰ τὰς 
βίων οἱ ἔμποροι, ἐπώλει μόνος, ἃ πολλὴν ποιήσας ὑπερβο- 

λὴν τῆς τιμῆς" ἀλλ᾽ ὅμως ἐπὶ τοῖς πεντήκοντα, ταλάντοις 
᾿ « ΄ »" Ὰ ἫΝ. « ,ὔ 2 ΄ ΝῚ 
ἐπέλαβεν ἑκατόν. τῶτο μὲν ἕν ὁ Διονύσιος αἰσθόμενος τὰ 
μὲν χρήματα ἐκέλευσεν ἐκκομίσασθαι, μὴ μώτοι γ᾽ ἔτι 

ν « ,ὔ Ψ᾿ ν ᾽ ὔ ᾽ , 4 σωματικῶς ὑπηρεσίας. ἔχει γὰρ ἀπορίαν ὠἀμφοτέρως. εἶτε 
ν Ψ ΄ὔ ,΄ ἂν. ᾽ ΄ ν Ψ»Ὲ ψ γὰρ ἔστι, τί διοίσουσι τῶν ἐλευθέρων; εἴτε μή ἐστιν ὄντων 

᾽ ἢ ,ὔ{ ’ Υ ν 

ἀνθρώπων καὶ λόγου κοινωνούντων, ἄτοπον. σχεδὸν δὲ 
» ,) » ν ΄“ ᾿ ᾿ , 

ταὐτόν ἐστι τὸ ζητούμενον καὶ περὶ γυναικὸς καὶ παιδός, 

μένειν ἐν Συρακούσαις, ὡς πόρους εὑρίσκοντα τοῖς αὐτοῦ 3) πότερα καὶ τούτων εἰσὶν ἀρεταί, καὶ δεῖ τὴν γυναῖκα εἶναι 
πράγμασιν ἀσυμφόρες. τὸ μέντοι ὅραμα Θάλεω καὶ τῦτο 
ταὐτόν ἐστιν᾿ ἀμφότεροι γὰρ ἑαυτοῖς ἐτέχνασαν γενέσθαι 

μῳοκωλίαν. χρήσιμον δὲ γνωρίζειν ταῦτα, καὶ τοῖς πολι- 

τρκοῖς" πολλαῖς γὰρ πόλεσι δεὶ χρηματισμξ καὶ τοιύτων 

σώφρονα καὶ ἀνδρείαν καὶ δικαίαν, καὶ παῖς ἐςὶ καὶ ἀκό- 

λαςας καὶ σώφρων, καὶ ὅ; καὶ καθόλε δὴ τὰτ᾽ ἐςὶν. ἐπισκε- 
“τέον περὶ ἀρχομών φύσει καὶ ἄρχοντος, πότερον ἡ αὐτὴ 

ἀρετὴ ἢ ἑτέρα. εἰ μὲν γὰρ δεῖ ἀμφοτέρυες μετέχειν καλο- 

πόρων, ὥσπερ οἰκία, μᾶλλον δέ, διόπερ τινὲς καὶ πολι- 35 κὠγαθίας, διὰ τί τὸν μὲν ἄρχειν δέοι ὧν τὸν δὲ ἄρχεσθαι 
΄ ΧΩ .-“ ὔ 

τεύονται τῶν πολιτευομένων ταῦτα μόνον. καθάπαξ; οὐδὲ γὰρ τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον οἷόν τε διαφέ- 
12 Ἐπεὶ δὲ τρία μέρη τῆς οἰκονομικῆς ἦν, ἂν μὲν δὲ- ρειν᾽ τὸ μὲν γὰρ ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν εἶδει διαφέρει, τὸ 

σποτριή, περὶ ἧς εἴρηται πρότερον, ἣν δὲ πατρική, τρίτον δ δὲ μᾶλλον καὶ ἧττον οὐδέν. εἰ δὲ τὸν μὲν δεῖ τὸν δὲ μή, 

γαμική" καὶ γὰρ γυναικὸς ἄρχειν καὶ τέκνων, ὡς ἐλευθές θαυμαςόν. εἴτε γὰρ ὁ ἄρχων μιὴ ἔςαι σώφρων καὶ δίς 
ρων μὲν ἀμφοῖν, ὁ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον τῆς ἀρχῆς, ἀλλὰ  καίος, πῶς ἄρξει καλῶς; εἴθ᾽ ὁ ἀρχόμενος, πῶς ἀρχβή- 
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᾿αὐδὸ ΠΟΔΙΤΙΊΚΩΝ ἃ Β. 

σεῖὰ καλῶς! ὠνόλαστος γὰρ ὧν καὶ δολὸς οὐδὲν πονήσει χίτης ἀφωρισμένην τοὶ ἔχαι δυλοίαν'" καὶ ὁ μὲν δεῦλς 

τῶν προσηκόντων. φανερὸν τοίνυν ὅτι ἀνάγκη μὲν μετέχειν τῶν Φύσει, σαυτοτόμος δ᾽ ὑθείς, ἐδὲ τῶν ἄλλων τεχγηῶκ 
ἀμφοτέρους ἀρετῆς, ταύτης δ᾽ εἶναι διαφοράς, ὥσπερ. καὶ φανερὸν τοίνυν ὅτι τῆς τοιαύτης ἀρετὴς αἴτιον εἶναι διὶ τῷ 
τῶν φύσει ἀρχομένων. καὶ τῦτο εὐϑὺς ὑφήγηται περὶ τὴν δούλῳ τὸν δισπότην, ἀλλ᾽ ὁ τὴν διδασκαλικὴν ἔχοντα, τῶ 

ψυχήν" ἐν ταύτῃ γώρ ἐστι φύσει τὸ μὲν ἀρχὸν τὸ δὲ α ἌΘΩ δεσποτικήν. διὲ λέγυσιν ὁ καλῶς οἱ λόγε τὸς δθωι 
ἀρχόμενον, ὧν ἑτέραν φαμὲν εἶναι ἀρετήν, οἷον τοῦ λόγον ἀποςερῆντες καὶ φασοοντες ἐπιτάξει χρῆσθαι μένν' νῶν 

ἔχοντος καὶ τοῦ ὠλέγυ. δῆλον τοίνυν ὅσι τὸν αὐτὸν τρόπον τητέον γὰρ μᾶλλον τὺς δούλυς ἢ τὺς παϊδαφ. 

ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ὥστε Φύσει τὼ πλείω ἄρχοντῶ ᾿Αλλὰ περὶ μὲν τύτων διωρίφϑω τὸν τρόπον τῖτεν' τῷ 

καὶ ἀρχόμενα. ἄλλον γὼρ Ἰρόκον τὸ ἐλεύθερον τοῦ δούλν δὲ ἀνδρὸς καὶ γυναριὸς καὶ τέκνων καὶ πατρός, τῆς τ ταὶ 
ἄρχει καὶ τὸ ἄρρεν τῇ θήλεος καὶ ἀνὴρ παιδός" καὶ κῶσιν τὸ ἕκαςον αὐτῶν ἀρετῆς, καὶ τῆς κρὸς σφᾶς αὐτοὺς ὁμιλίᾳ 
ἐνυπάρχει μὲν τὰ μόρια τῆς ψυχῆς, ἀλλ᾽ ἐνυπάρχει δια- τί τὸ καλῶς καὶ μὴ καλῶς ἐς, καὶ πῶς δεῖ τὸ μὲν εὖ δύ 

φιρόντως. ὁ μὲν γὰρ δοῦλος ὅλως ὑκ ἔχει τὸ βελευτικόν, κειν τὸ δὲ κακῶς φεύγειν, ἐν τοῖς περὶ τὰς πολιτείας ἀν» 
τὸ δὲ θῆλυ ἔχει μέν, ἀλλ᾽ ἄκυρον" ὁ δὲ παὶς ἔχει μέν, καῖον ἐπελθεῖν" ἐπεὶ γὰρ οἰκίω μὲν πκῶσω μέρος πώς, 
ἀλλ᾽ ἀτελές. ὁμοίως τοίνυν ἀναγκαῖον ἔχειν καὶ περὶ τὰς ταῦτα δ᾽ οἰκίως, τὴν δὲ τὸ μέρες πρὸς τὴν τὸ ὅλν ϑεὶ βλῴ 

ἡϑικὰς ἀρετάς" ὑκοληπτέον δὴν μὲν μετέχαιν πάνταν, ἃ5 πεῖν ἀρετήν, ἀναγκαὶὼὸν πρὸς τὴν πολιτείαν βλέκχυνταϊ ταν 

ἀλλ᾽ οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀλλ᾽ ὅσον ἑκάςῳ πρὸς τὸ ἀὐτὰ ϑεύειν καὶ τοὺς παῖδας καὶ τὰς γυναῖκας, εἴπερ τι διὰ φέρε 

ἔργον. διὸ τὸν μὲν ἄρχοντα τελέαν ἔχειν δεῖ τὴν ἠθικὴν πρὸς τὸ τὴν πόλιν εἶναι σπυδαίαν καὶ τὸς παῖδας εἶναι σενλαίη 
ἀρετήν (τὸ γὰρ ἔργον ἐστὶν ἁπλῶς τοῦ εἰρχιτέετονος, ὁ δὲ καὶ τὼς γυναῖκας σανδαίως. ἀναγκαῖον δὲ διωφέρειν᾽ αἱ μὲν 
λόγος ἀρχιτέκτων), τῶν δ᾽ ἄλλων ἕκαςξον, ὅσον ἐπιβάλλει γὰρ γυναῖκες ἥμισυ μέρος τῶν ἐλευθέρων, ἐκ. δὲ τῶν παδδω ὦ 

αὐτοῖς. ὥστε φανερὸν ὅτι ἐστὶν ἠθικὴ ἀρετὴ τῶν εἰρημένων 1 κοινωνοὶ γίνονται τὰς πολιτείας. ὥς ἐπεὶ περὶ μὲν τύτων δῶν 
᾿ ἄαάντων, καὶ οὐχ ἡ αὐτὴ σωφρυσύνη γυναικὸς καὶ ἀνδρός, καὶ, πυρὶ δὲ τῶν λοικῶν ἐν ἄλλοις λεκτέον, ἀφώτες ὡς τὸς 

ἐδ᾽ ἀνδρία καὶ δικαιοσύνη, καθάπερ ᾧετο Σωκράτης, ἀλλ' ἔχοντας τὸς νῦν λόγυς, ἄλλην ἀρχὴν ποιησάμενοι λόγωμπ, 
ἡ μὲν ἀρχικὴ ἀνδρία, καὶ δ᾽ ὑπυρετική, ὁμοίως δ᾽ ἔχει καὶ καὶ πρῶτον ἐπισκεψώμεθα περὶ τῶν ἀποφηναμένων τὶ ἰξ 

περὶ τὰς ἄλλας. δῆλον δὲ τοῦτο. καὶ κατὰ μέρος μᾶλλον πολιτείας τῆς ἀρίξης, 

ἐπισκοπῦσιν" καθόλυ γὰρ οἷ λέγοντες ἐξαπατῶσιν ἑαυτύς͵ ἃς : 
ὅτι τὸ εὖ ἔχειν τὴν ψυχὴν ἀρετή, ἢ τὸ ὀρϑοπραγεὶν, ἥ τι Β. 

τῶν τοιούτων" πολὺ γαρ ἄμεινον λέγυσιν οἱ ἐξαριϑμοῦντες Ἐπεὶ δὲ προαισόμεθα θεωρῆσαι περὶ τῆς κοινωνάωος τὴς 
τὰς ἀρετάς, ὥσπερ Τ᾿οργίας, τῶν ἕτως ὁριζομένων. διὸ δεῖ, πολιτικῆς, ἢ κρατίςη πασῶν τοῖς δυναμένοις ζὴν ὅτι μάλ» 

ὥσπερ ὁ ποιητὴς εἴδηκε περὶ γυναριός, ὕτω νομίζειν ἔχειν στα κατ᾽ εὐχήν, δεῖ καὶ τὼς ἄλλας ἐχισκέψασθαι πολ» 

χερὶ πάντων" “γυναικὶ κόσριον ἡ δεγὴ φέρει," ἀλλ᾽ ἀνδρὶ τ τείας, αἷἦἶὸ τε χρῶνταί τινες τῶν πόλεων τῶν εὐνομιῶδα 

ὑκέτι τῦτο, ἐπεὶ δ᾽ ὁ παῖς ἀτελής, δῇλον ὅτι τότε μὲν καὶ λεγομίνω», κἀν εἶ τινες ἕτεραι τυγχάνωσιν ὑπὸ τινῶν ἐγξ 
ἡ ἀρετὴ ὑκ αὐτῷ πρὸς αὐτόν ἐςξιν, ἀλλὰ πρὸς τὸν τόλυιον μίναι καὶ δυκῦσαι κωλῶς ἔχαιν, ἵνα τό τ᾿ ὀρθῶς ἔχον ἐφῆ 

καὶ τὸν ἡγόμενον. ὁμοίως δὲ καὶ δώλι πρὸς δεσπότην. ἔθε. καὶ τὸ 'χρήσνριον, ἔτι δὲ τὸ ζητεῖν τι παρ᾽ κὐτὰς ἔφερον μὲ 

μεν δὲ πρὸς τἀναγκαῖα χρήσιμον εἶναι τὸν δῦλον, ὥς δε δικῇ πάντως εἶναι “οφίζεσθαι βυλομώων, ἀλλὰ διὰ τὸ μὲ 

ψὰ ὅτι καὶ ἀρετῆς δεῖται μικρῶς, καὶ τοσαύτης ὅτως μήτε τς κωλῶς ἔχεν τὰύτας τὰς νῦν ὑπαρχόσας, διὰ τῦτο ταῦτ 
δι’ ἀκολασίαν μήτε διὰ δειλίαν ἐλλείψγι τῶν ἔργων. ἀπο- δοκῶμεν ἐπιβαλέσθιει τὴν μέθοδον. ὠρχὸὴν δὲ πρῶτον πεῖν 
ρἥσειε δ᾽ ἄν τις, τὸ νῦν εἰρημένον εἰ ἀληϑές, ὦρα καὶ τοὺς τῶν ἥπερ πέφυκεν ἀρχὴ ταύτης τὰς σκέψεως. ἀνάγα 

τεχνίτας δεήσει ἔχειν ἀρετήν" πολλάκις γὰρ δὲ ὠκολασίαν γὰρ ἤτοι πάντας πάντων κοινωνεῖν τὸς πολίτας, ἢ μηδινέᾳ 
ἐλλείπυσι τῶν ἔργων. ἢ διαφέρει τῦτο πλεὶςον. ὁ μὲν γὰρ ἢ τινῶν μὲν τινῶν δὲ ριή, τὸ μὲν ὧν μηδενὸς κοιφωνεῖν φ4ν 
δοῦλος κοινωνὸς ζωῆς, ὁ δὲ πορρώτερον, καὶ τοσοῦτον ἐπι- 0 νερὸν ὡς ὠδύνατον᾽ ἡ γὰρ πολιτεία Χοινωνία, τίς ἐστι, καὶ 

βάλλει ἀρετῆς ὅσον περ καὶ δελείας' ὁ γὰρ βάναυσος τε- πρῶτον ἀνάγκη τῷ τόπε κοινωνεῖν" ὁ μὲν γὰρ τόπος εἷς ὁ τῆς 

10. ἄρχειν «55, ἢ 44. ὁμοῖον δ ΤΆ, ἢ 26, 3] καὶ 0, οτὰ Ζόδέτιε, ἢ 92, τὸ τέλος ΟΥλ 5576, ἢ 36. δειλείαν ΤΊ, ἡ 39. τέτων Τὸ, 
2. φύσεων ΤΊ, φύων δ᾽. ἢ 6. ννθετίον 59. ᾿ 13, οἰκεῖα 56, 1} 21. λέγομεν 5... ἢ 28, βουλομώοις 1’. ὃ 36. δικῶ ἔπ, 1 88. μ᾿ 

δενῶν 53, ογαϊδαὶβ ἢ τυῶν. 41. εἷς ὁ τῆς] ἰσότης οοάΐοεα, 
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μιᾶς πόλεως, οἱ δὲ πολῖται νεινωνοὶ τῆς μιᾶς πόλεως, 
ἰλλὰ πότερον ὕσων ἐνδέχεται κοινωνῆσαι, πάντων βέλτιον 

ποινωνεῖν τὴν μέλλνυσαν οἰκήσεσθαι πόλιν καλῶς, ἢ τινῶν 

μὰν τινῶν δ᾽ ὁ βέλτιον; ἐνδέχεται γὰρ καὶ τέμνων καὶ γυ- 
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φύσιν ἴσυς εἶναι πάντας, ἅμα δὲ καὶ δίκαιον, εἴτ᾽ ἀγαθὸν 
εἶτε φαῦλον τὸ ἄρχειν, πάντας αὐτὴ μετέχειν, ἐν τούτοις 

δὲ μιμεῖσθαι τὸ ἐν μέρει τοὺς ἴσους εἴκειν ὁμοίως τοῖς ἐξ 

ἐρχλς. οἷ μὲν γὰρ ἄρχεσιν οἱ δ᾽ ἄρχονται παρὰ μέρος, 

ναικῶν καὶ χτημάτων κοινωνεῖν τὸς πολίτας ἀλλήλοις, ὥσ- 4 ὥσπερ ἦν ἄλλοι γενόμενοι. τὲν αὐτὸν δὲ τρόπον ἀρχόντων 

περ ἐν τῇ πολιτείῳ τῇ Πλάτωνος" ἐκεῖ γὰρ ὁ Σωκράτης 

φησὶ δεὺ κοινὰ τὰ τέκνα καὶ τὰς γυναῖκας εἶναι καὶ τὼς 
κτήσεις. τῦτο δὴ πότερον ὡς νῦν ὕτω βέλτιον ἔχειν, ἢ κατὰ 

ἕτεροι ἑτέρας ἄρχυσιν ἀρχρίς. φανερὸν τοίνυν ἐκ τύτων ὡς 

ὅτε πέφυκε μίαν ὕτως εἶναι τὴν πόλιν ὥσπερ λέγεσί τινες, 
καὶ τὸ λεχθὶν ὡς μέγιςον ἀγαθὸν ἐν ταῖς πόλεσιν ὅτι τὰς 

2 τὸν ἐν τῇ πολιτείς γεγραμμένον νόμον; ἔχει δὲ δυσχερείας πόλεις ἀναιρεῖ" καίτοι τό γε ἑκάςν ὠγαθὸν σώζει ἕκαςον, 
ἄλλας τε πολλὰς τὸ πάντων εἶναι τὰς γυναῖκας κοινάς, το ἔςι δὲ καὶ κατ᾽ ἄλλον τρόπον φανερὸν ὅτι τὸ λίαν ἑνὴν ἴῃ» 
καὶ δι᾽ ἣν αἰτίαν φησὶ δεῖν νενομοθετῆσθαι τὸν τρέπον τῶτον τεῖν τὴν πόλιν ὑκ ἔςιν ἄμεινον. οἰκία μὲν γὰρ αὐταρκές :- 
ὁ ἸΞωκράτης, ὁ φαίνεται συμβαῖνον ἐκ τῶν λόγων. ἔτι δὲ μον ἑνός, πόλις δ᾽ οἰκίας" καὶ βῴλεταί γ᾽ ἦδη τότε εἶναι πόε 

πρὸς τὸ τέλος ὅ φησι τῇ πόλει δεὶν ὑπάρχαιν, ὡς μὲν εἴρη λις, ὅταν αὐτάρκη συμβᾳίνῃ τὴν κρινωνίαν εἶναι τῷ πλήθους, 

ται νῦν ἀδύνατον, πῶς δὲ δεῖ διελεῖν, ἀἐδὲν διώριξαι. λέγω εἶπερ ἵν αἰρετιότερον τὸ αὐταρκέςερον, καὶ τὸ ἧττον ἣν τοῦ 

δὲ τὸ μίαν εἶναι τὴν πόλιν πᾶσαν ὡφ ἄριςον ὅτι μάλιστα" 15 μᾶλλον αἱρετώτερον. 

λαμβάνει γὰρ ταύτην ὑπόθεσιν ὁ Ἰξωκράτης. καΐτοι ᾧανε- ᾿Αλλὰ μὲν ὑδ᾽ εἰ τῶτο ἄριστόν ἐςι, τὸ μίαν ὅτι μά 3 
μόν ἐςιν ὡς προϊοῦσα καὶ γινομένη μία μᾶλλον ὁδὲ πόλις λις' εἶναι τὴν κοινωνίαν, οὐδὲ τοῦτ᾽ ὠποδείκνυσϑαι φαίνεται 
ἔξαι" πλῆθος γάρ τι τὴν φύσιν ἐςὶν ἡ τόλις, γινομένη τε κατὰ τὸν λόγον, ἐὰν πάντες ἅμα λέγωσι τὸ ἐμὸν καὶ τὸ 
μία μᾶλλον οἰκία μὲν ἐκ πόλεως, ἄνθρωπος δ᾽ ἐξ οἰκίας μὲ ἐμόν" τῶτο γὰρ οἴεται ὁ Ἰξωχράώτης σημεῖον εἶναι τῇ τὴν 

ἄς «ι' μᾶλλον γὰρ μίαν τὴν οἰκίαν τῆς πόλεως φαΐιμεν ἄν, Ὁ πόλιν τελέως εἶναι μίαν. τὸ γὰρ πάντες διττόν. εἰ μὲν οὖν 
καὶ τὸν ἕνα τῆς οἰκίας’ ὥστ᾽ εἰ καὶ δυνατός τις εἴς τοῦτα ὡς ἕκαστος, τάχ᾽ ἄν εἴη μᾶλλον ὃ βέλεται ποιεῖν ὃ Ξω» 

δρᾶν, οὐ ποιητέον" ἀναιρήσει γὰρ τὴν πόλιν. ὁ μόνον δ᾽ ἐκ χράτης" ἕκαςος γὰρ υἱὸν ἑαυτοῦ φήσει τὸν ἀἠτὸν καὶ γυν 
πλειόνων ἀνθρώπων ἐστὶν ἡ πόλις, ἀλλὰ καὶ ἐξ εἴδει δια- ναῖκα δὰ τὴν αὐτήν, καὶ περὶ τῆς ὑσίας καὶ περὶ ἑκάστου 

, Φερόντων" ὦ γὰρ γίνεται πόλις ἐξ ὁμοίων. ἕτερον γὰρ συμ- δὰ τῶν συμβαινόντων ὡσαντως. νῦν δ᾽ ἀχ ὕτω φήσεσιν οἱ 
μαχία καὶ πόλις" τὸ μὲν γὰρ τῷ ποσῷ χρήσιμον, κἂν ἢ 1 κοιναῖς χρώμενοι ταῖς γυναιξὶ καὶ τοῖς τέκνοις, ἀλλὰ παν 
τὸ αὐτὸ τῷ εἴδει" βοηθείας γὰρ χάριν ἡ συμμαχία πέφυ- τες μέν, ὑχ ὡς ἕκαςος δ᾽ αὐτῶν. ὁμαίως δὲ καὶ τὴν ὑσίαν 
κεν, ὥσπερ ὧν εἰ σταθμὸς πλεῖον ἑλκύσῃ. διοίσει δὲ τῷ πάντες μέν, ἐχ ὡς ἔκαςος δ᾽ αὐτῶν. ὅτι μὲν τοίνυν παρα- 

τοιύτῳ καὶ πόλις ἔθνος, ὅταν μὴ κατὼ κώμας ὦσι κεχωρι- λογισμός τίς ἐς! τὸ λέγειν πάντας, φανερόν. τὸ γὰρ παΐν- 
μισμένοι τὸ πτλᾶϑος, ἀλλ᾽ οἷον ᾿Αρκάδες. ἐξ ὧν δὲ δεὶ ἣν τες καὶ ὠμφότερα καὶ περιττὰ καὶ ἄρτια διὼ τὸ διττὸν καὶ 
γενέσθαι, εἴδει διαφέρει. διόπερ τὸ ἴσον τὸ ὠντιπεπονθὸς 30 ἐν τοῖς λόγοις ἐριςικὸς ποιρῖ συλλογισμός" διὸ ἐςὶ τὸ παάν- 
σώζει τὸς πόλεις, ὥσπερ ἐν τοῖς ἡδιοῖς, εἴρηται πρότερον" τας τὸ αὐτὸ λέγειν ὡδὶ μὲν καλόν, ἀλλ᾽ οὐ δυνατόν, ὡδὲ΄ 
ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς ἐλευθέροις καὶ ἴσοις ἀνάώγμη τῆτ᾽ εἶναι" ἅμα δ᾽ ὑδὲν ὁμονοητικόν. πρὸς δὲ τότοις ἑτέραν ἔχει βλάβην τὸ 

γὰρ οὐχ οἷόν τε πάντας ἄρχειν, ἀλλ᾽ ὃ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἃ λεγόμενον. ἥκιστα γὰρ ἐπιμελείας τυγχάνει τὸ πλείστων 

κατώ τινα ἄλλην τάξιν ἢ χρόνον. καὶ συμβαίνει δὴ τὸν κοινόν" τῶν γὰρ ἰδίων μάλιςα φροντίζεσιν, τῶν δὲ κοινῶν 
τρόπον τῦτον ὥςε πώντας ἄρχειν. ὥσπερ ἂν εἰ μετέθαλλον 5 ἧττον, ἢ ὅσον ἑκάσῳ ἐπιβάλλει. πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις ὡς 

οἷ σκυτεῖς καὶ οἱ τέκτονες καὶ μὴ οἱ αὐτοὶ ἀεὶ σκυτοτόμοι ἑτέρε φροντίζοντος ὀλνγωρῦσι μᾶλλον, ὥσπερ ἐν ταῖς οἶκε» 
καὶ τέκτονες ἦσαν. ἐπεὶ δὲ βέλτιον ὕτως ἔχειν καὶ τὰ περὶ τικαῖς διακονίαις οἱ πολλοὶ θεράποντες ἐνίοτε χεῖρον ὑππρε- 
γὴν κοινωνίαν τὴν πολιτικήν, δῆλον ὡς τὸς αὐτὺς ἀεὶ βέλ- τῶσι τῶν ἐλαττόνων. γίνονται δ᾽ ἑκάςῳ χίλιοι τῶν πολιτῶν 

τιον ἄρχειν, εἰ δυνατόν" ἐν οἷς δὲ μὴ δυνατὸν διὰ τὸ τὴν υἱοί, καὶ οὗτοι ἐχ ὡς ἑκάςν, ἀλλὰ τὸ τυχόντος ὁ τυχρὶν 

ῷ. ὅσον ΤΆ, ἢ 3. κοινωνεῖ 03. ἢ ἃ. μὲν τινῶν ογχ ὅ7Ψ. ἢΠ| καὶ τέκμνν -ο 5. ποικωνεῖι ἴῃ τηδτρίης Οὗ. ἢ 5. γνῷ ὑχοέροι μα τωχρο 
οτα Ὁ. ἢ 6. πολιτείᾳ τῇ πολιτείῳ τῇ 05 ὕ. ἢ 9. δὴ “ΟΊ. ΤΗσλ, ἡ 4. τομοθετῆσθαι σ". ᾿" 13. δᾶ 05. 1 14. διαλθεν 1047 9, 

45. εἴδνυς Ο5 ΤΆ, εἰδείως 75, 26. τῶ αὐτῷ ΟΥ̓ΤΑζῦο, ἢ 27. διοίσοι 7. αὶ 35. ὥςε πάντας ἄρχειν οὐῃ Ζ7). ἢ 36. οἱ ρμοεῖ καὶ οαι ὅ7), 
3. οἰκεῖν 1.75, 1] ὁμοίνς 15, ἢ τοῖς οπὶ 273. ἢ ἡ. παρὰ] κατὰ ὈὙΤΊο, Ὃ 5. δὴ] δὲ τὸν 05. ἢ 13. τὴν οαι ὅ). κα 14. τὸ αὐταρκέ- 

φέρον οὐχὰ 7), Π 22. φύσει 78, ἃ 26. ὁμοίως -- 27. αὐτῶν ογὰ 9575. 1 80. ἔζη 157, ἢ 33. πλεῖξον τὸ 73. ἢ 85. ὅσων ΤΆ, 
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ὁμοίως ἐξὶν υἱός" ὥςε πάντες ὁμοίως ὀλυγωρήσασιν. ἔτι ὅτως δὰς ἢ τοῖς φύλαξιν" ἧττον γὰρ ἔσται φιλία κοινῶν ἵντων 

ἕκαςος ἐμὸς λέγει τὸν εὖ πράττοντα τῶν πολιτῶν ἢ κακῶς, τῶν τέκνων καὶ τῶν γυναικῶν, δεῖ δὲ τοιότως εἶναι τὸς ἐρ- 

ὁπόςος τυγχάνει τὸν ἀριθμὸν ὦν, οἷον ἐμὸς ἢ τῷ δεῖνος, τῦ- χομένους πρὸς τὸ πειθαρχεῖν καὶ μὴ νεωτερίζειν. ὅλως ἃ 
τὸν τὸν τρόπον λέγων καθ᾽ ἕκαστον τῶν χιλίων, ἢ ὅσων ἡ συμβαίνειν ἀνάγκη τὐναντίον διὰ τὸν τοιῶτον νόμον ὧν τρε- 

πόλις ἐςί, καὶ τῦτο διςαζων" ἄδηλον γὰρ ᾧ συνέβη γενέ- 5 σήκει τὸς ὀρθῶς κειμένες νόμες αἰτίους γίνεσθαι, καὶ δὴ ν 
σθαι τέκνον καὶ σωθῆναι γενόμενον. καίτοι πότερον οὕτω αἰτίαν ὁ Σωκράτης ὕτως οἴεται δεῖν τάττειν τὰ περὶ τὰ τί 

κρεῖττον τὸ ἐμὸν λέγειν ἕκαςον, τὸ αὐτὸ μὲν προσαγορεύον- κνά καὶ τὰς γυναῖκας. φιλίαν τε γὰρ οἰόμεθα μέγιστιν 

τας δισχιλίων καὶ μυρίων, ἢ μᾶλλον ὡς νῦν ἐν ταῖς πόλεσι εἶναι τῶν ἀγαθῶν ταῖς πόλεσιν (ὕτω γὰρ ἂν ἅἄκιςα ςατιώ- 

τὸ ἐμὸν λέγεσιν; ὁ μὲν γὰρ υἱὸν αὐτὰ ὁ δ᾽ ἀδελφὲν αὐτῷ ζζοιεν), καὶ τὸ μίαν εἶναι τὴν πόλιν ἐπαινεῖ μάλισθ᾽ ὁ Σιν. 
προσαγορεύει τὸν αὐτόν, ὁ δ᾽ ἀνεψιόν, ἢ κατ᾽ ἄλλην τινὼ 1τ0 κράτης" ὃ καὶ δυκεῖ κἀκεῖνος εἶναί φησι τῆς φιλίας ἔργα, 

συγγένειαν, ἢ πρὸς αἵματος, ἢ κατ᾽ οἰκειότητα καὶ κηδείαν καθάπερ ἐν τοῖς ἐρωτικοῖς λόγοις ἴσμεν λέγοντα τὸν ᾿λρν 

αὐτὰ πρῶτον ἢ τῶν αὐτῇ, πρὸς δὲ τότοις ἕτερον φράτορα ἢ ςοφάνην ὡς τῶν ἐρώντων διὰ τὸ σφόδρα φιλεῖν ἐπιθυμύμ 

φυλέτην᾽ κρεῖττον γὰρ ἴδιον ἀνεψιὸν εἶναι ἢ τὸν τρόπον τῦ- των συμφῦναι καὶ γενέσθαι ἐκ δύο ὄντων ἀμφοτέρες ὗν, 
τὸν υἱόν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὑδὲ διαφυγεῖν δυνατὸν τὸ μή τιας ἐνταῦθα μὲν ἦν ἀνάγκη ἀμφοτέρες ἐφθάρθαι ἢ τὸν ἔνα ὃ 

ὑπολαμβάνειν ἑαυτῶν ἀδελφύς τε καὶ παῖδας καὶ πατέρας (5 δὲ τῇ πόλει τὴν φιλίαν ἀναγκαῖον ὑδαρὰ γίνεσθαι διὰ τὺ 
καὶ μητέρας" κατὰ γὼρ τὰς ὁμοιότητας αἱ γίνονται τοῖς κοινωνίαν τὴν τοιαύτην, καὶ ἥκιστα λέγειν τὸν ἐμὸν ἢ υὴν 

τέκνοις πρὸς τοὺς γεννήσαντας, ἀναγκαῖον λαμβάνειν περὶ πατέρα ἢ πατέρα υἱόν. ὥσπερ γῶρ μικρὸν γλυκὺ εἰς πολὺ 

ἀλλήλων τὰς πίςεις. ὅπερ φασὶ καὶ συμβαίνειν τινὲς τῶνω ὕδωρ μιχθὲν ὠναίσθητον ποιεῖ τὴν κρᾶσιν, οὕτω συμβαδα 

τὰς τὴς γὺς περιόδους πραγματευομένων" εἶναι γάρ τισι καὶ τὴν οἰκειότητα τὴν πρὸς ἀλλήλους τὴν ἀπὸ τῶν ὀνομώ» 

τῶν ἄνω Λιβύων κοινὰς τὰς γυναῖκας, τὰ μέντοι γενόμενῳ 29 των τύτων δια φροντίζειν ἥκιςα ἀναγκαῖον ὃν ἐν τῇ πολπήᾳ 
τόινα διαιρεῖσθαι κατὰ τὰς ὁμοιότητας. εἰσὶ δέ τινες καὶ τῇ τοιαύτῃ, ἢ πατέρα ὡς υἱῶν ἢ υἱὸν ὡς κατρός, ἢ ὑς 

γυναῖκες καῇ τῶν ἄλλων ζῴων, οἷον ἵπποι καὶ βόες, αἱ ἀδελφὰς ἀλλήλων. δύο γάρ ἐςιν ἃ μάλιςα ποιεῖ κήδισθαι 

σφόδρα πεφύκασιν ὅμοια ἀποδιδόναι τὰ τέκνα τοῖς γονεῦ-: τὸς ἀνθρώπες καὶ φιλεῖν, τό τε ἴδιον καὶ τὸ ἀγαπητόν ὧ 

ἀσιν, ὥσπερ ἡ ἐν Φαρσάλῳ κληθεῖσα Δικαία ἵππος. ἔτι δὲ οὐδέτερον οἷδν τε ὑπάρχειν τοῖς ὅτω πολιτευομένοις, ἀλλὼ 

καὶ τὰς τοιαύτας δυσχερείας οὐ ῥάδιον εὐλαβηθῆναι τοῖς 5 μὴν καὶ περὶ τῷ μεταφέρειν τὰ γινόμενα τέκνα, τὰ μὲν ἃ 

ταύτην κατασκευαζεσι τὴν κοινωνίαν, οἷον αἰκίας καὶ φόνες τῶν γεωργῶν καὶ τεχνιτῶν εἰς τὸς φύλακας, τὰ δ᾽ ἐκ τῷ 

ἀκυσίες, τοὺς δὲ ἑκουσίους, καὶ μάχας καὶ λοιδορίας" ὧν των εἰς ἐκείνες, πολλὴν ἔχει ταραχήν, τίνα ἔσται τρότο!" 

ὀδὲν ὅσιόν ἐςι γίνεσθαι πρὸς πατέρας καὶ μητέρας καὶ τοὺς καὶ γινώσκειν ἀναγκαῖον τοὺς διδόντας καὶ μεταφέροντες 

μὴ πόρρω τῆς συγγενείας ὄντας, ὥσπερ πρὸς τοὺς ἄπωθεν" τίσι τίνας διδόασιν. ἔτι δὲ καὶ τὰ πάλαι λεχθέντα μᾶλλον 
ἀλλὰ καὶ πλεῖον συμβαίνειν ἀναγκαῖον ὠγνούντων ἢ γνω- 30 ἐπὶ τύτων ἀναγκαῖον συμβαΐειν, οἷον αἰκίας ἔρωτας φένα" 

ριζόντων, καὶ γενομένων τῶν μὲν γνωριζόντων ἐνδέχεται τὰς ἀ γὰρ ἔτι προσαγορεύεσιν ἀδελφὲς καὶ τέκνα καὶ πατέρα! 

νομιζομένας γίνεσθαι λύσεις, τῶν δὲ μηδεμίαν. ἄτοπον δὲ καὶ μητέρας τὸς φύλακας οἴ τε εἰς τὸς ἄλλες πολῖας ὃν 

καὶ τὸ κοινὸς ποιήσαντα τὸς υἱὸς τὸ συνεῖναι μόνον ἀφε- θώτες καὶ πάλιν οἱ παρὰ τοῖς φύλαξιν εἰς τὺς ἄλλυς το 

λεῖν τῶν ἐρώντων, τὸ δ᾽ ἐρὰν μὴ κωλῦσαι, μηδὲ τὰς χρή- λίτας, ὥς᾽ εὐλαβεῖσθαι τῶν τοιύτων τι πράττειν διὰ τὴ 

σεις τὰς ἄλλας, ἂς πατρὶ πρὸς υἱὸν εἶναι παντων ἐστὶν ἃς συγγένειαν. περὶ μὲν ἦν τῆς περὶ τὰ τέχνα καὶ τὼς γυναῖκα! 
ἀπρεπέςατον καὶ ἀδελφῷ πρὸς ἀδελφόν" ἐπεὶ καὶ τὸ ἐρᾶν κοινωνίας διωρίσθω τὸν τρόπον τῦτον. 

μόνον. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ τὴν συνυσίαν ἀφελεῖν δι’ ἄλλην Ἐχόμενον δὲ τότων ἐςξὶν ἐπισκέψασθαι περὶ τῆς κτεῦ 

μὲν αἰτίαν μηδεμίαν, ὡς λίαν δ᾽ ἰσχυρᾶς τὴς ἡδονῆς γινο- σεως, τίνα τρόπον δεῖ κατασκευάζεσθαι τοῖς μέλλυσι πολ 
μέης᾽ ὅτι δ᾽ ὁ μὲν πατὴρ ἢ υἱός, οἱ δ᾽ ἀδελφοὶ ἀλλήλων, τεύεσθαι τὴν ἀρίςην πολιτείαν, πότερον κοινὴν ἢ μὴ κοπὴν 

μηθὲν οἴεσθαι διαφέρειν. ἔοικε δὲ μᾶλλον τοῖς γεωργοῖς ( εἶναι τὴν κτῆσιν. τῦτο δ᾽ ὧν τις καὶ χωρὶς σκέψαιτο ἀπὲ 

εἶναι χρήσιμον τὸ κοινὰς εἶναι τὼς γυναῖκας καὶ τὸς παῖ- τῶν περὶ τὰ τέκνα καὶ τὰς γυναῖκας νενομοθετημέων, λέγω 

3. ὁπόσος ΤΊ. ᾿! τῶν ἀριθμῶν ρτ ΟΣ εἰ τὸ 75, τῶν ἀρθμῶν ΤΊ, ἢ ὧν οπὶ ΟΉ ΤΡ) εἰ οουτ 75. ἢ καὶ οὐχ Ὁ». ἢ 5. ὡς ΟἿΑΙ 

Ἴ. προσαγορευτέον τὰς δισχιλίων 58. 12. ἢ αἰίαγαπι οπὶ “0 7ΉΌ , καὶ 16, ἃ ΤΊ, ἢ 27. τοὺς δὲ ἐκουσίενς οτὰ 15. 

ἀ, συμβαύει Τὸ ζϑ, 1 10. φασι 05. 13. ἀμφοτέροις ὕ), 



ΠΟΔΙΤΙΚΩΝ Β. 

δὲ τὰ περὶ τὴν κτῆσιν, πότερον κἂν ἢ ἐκεῖνα χωρίς, καθ᾽ 
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αὐτὸν αὐτὸς ἔχει φιλίαν ἕκαςος, ἀλλ᾽ ἧςι τοῦτο φυσοκιόν. 
ο' -«- Ἂς 

ὃν νῦν τρόπον ἔχει πᾶσι, τάς τε κτήσεις κοινὼς εἶναι βέλ- τὸ δὲ φίλαυτον εἶναι ψέγεται δικαίως" ὑκ ἔς! δὲ τοῦτο τὸ 
τιον καὶ τὰς χρήσεις, οἷον τὰ μὲν γήπεδα χωρίς, τοὺς δὲ 
καρποὺς εἰς τὸ κοινὸν φέροντας ἀναλίσκειν (ὅπερ ἕνια ποιεῖ 

φιλεῖν ἑαυτόν, ἀλλὰ τὸ μᾶλλον ἢ δεῖ φιλεῖν, καθάπερ 
καὶ τὸν φιλοχρήματον, ἐπεὶ φιλοῦσί γε πάντες ὡς εἰπεῖν 

τῶν ἐθνῶν), ἢ τὐναντίον τὴν μὲν γῆν κοινὴν εἶναι καὶ γεωρ- 5 ἕκαστον τῶν τοιούτων. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ χαρίσασθαι καὶ 
γεῖν κοινῇ, τὸς δὲ καρπὲς διαιρεῖσθαι πρὸς τὼς ἰδίας χρή- βοηθῆσαι φίλοις ἢ ξένοις ἢ ἑταίροις ἥδιστον" ὃ γίνεται τῆς 

σεις (λέγονται δέ τινες καὶ τοῦτον τὸν τρόπον κοινωνεῖν τῶν κτήσεως ἰδίας ὅσης. ταῦτά τε δὴ ἀ συμβαύει τοῖς λίαν ἣν 
,ὔ ΩῚ ᾿ ν ͵ ) Ἁ Ἁ , ε ἐ »“ ᾿ ΄ ) Ν ,, ᾽ “ " 

βαρβάρων), ἣ καὶ τὼ γήπεδα καὶ τὸς καρπὺς κοινός. τές ποιοῦσι τὴν πόλιν͵ καὶ πρὸς τούτοις ἀναιροῦσιν ἔργα δυοῖν 

ρὼν μὲν ὧν ὄντων τῶν γεωργόντων ὦλλος ὧν εἴη τρόπος καὶ ὠρεταῖν φανερῶς, σωφροσύνης μὲν τὸ περὶ τὼς γυναῖκας 
ῥῴων, αὐτῶν δ᾽ αὑτοῖς διαπονούντων τὰ περὶ τὼς κτήσεις 10 (ἔργον γὰρ καλὸν ἀλλοτρίας οὔσης ἀπέχεσθαι διὰ σωφρο-᾿ 

“λείες ἀν παρέχοι δυσκολίας" καὶ γὰρ ἐν ταῖς ὠπολαύσεσι σύνην), ἐλευθεριότητος δὲ τὸ περὶ τὰς κτήσεις" ὅτε γὰρ ἔς αι 
καὶ ἐν τοῖς ἔργοις μὴ γινομένων ἴσων ἀναγκαῖον ἐγκλή- φανερὸς ἐλευθέριος ὦν, ὅτε πράξει πρᾶξιν ἐλευθέριον οὐδὲ- 
μάνα γίνεσθαι πρὸς τὰς ἀπολαύοντας μὲν ἢ λαμβάνοντας 
πολλαί, ὀλίγα δὲ πονῦντας, τοῖς ἐλάττω μὲν λαμβάνουσι 
πλείω δὲ πονῦσιν. ὅλως δὲ τὸ συζῆν καὶ κοινωνεῖν τῶν ἀν- 15 
θρωπικῶν πάντων χαλεκόν, καὶ μάλιστα τῶν τοιούτων. 
δηλοῦσι δ᾽ αἱ τῶν συναποδήμων κοινωνίαι" σιχεδὲν γὼρ οἱ 

πλεῖςοι διαφερόμενοι ἐκ τῶν ἐν ποσὶ καὶ ἐκ μικρῶν προσ- 
,ὔ κρόοντες ἀλλήλοις, ἔτι δὲ τῶν θεραπόντων τύτοις μάλιστα 

μίαν" ἐν γὰρ τῇ χρήσει τῶν κτημάτων τὸ τῆς ἐλευθεριότης 
τος ἔργον ἐς ν. 

Εὐπρόσωπος μὲν οὖν ἡ τοιαύτη νομοθεσία καὶ φιλάν- 
θρωπος ὧν εἶναι δόξειεν" ὁ γὰρ ἀκροώμενος ἄσμενος ὠποδέ- 
χεται, νομίζων ἔσεσθαι φιλίαν τινὰ θαυμαςὴν πᾶσι πρὸς 
ἅπαντας, ὥλλως τε καὶ ὅταν κατηγορῇ τις τῶν νῦν ὑπαρ- 
χόντων ἐν ταῖς πολιτείαις κακῶν ὡς γινομένων διὰ τὸ μὴ 

προσκρέομεν, οἷς πλεῖςα προσχρώμεθα πρὸς τὼς διακονίας 20 κοινὴν εἶναι τὴν οὐσίαν, λέγω δὲ δίκας τε πρὸς ἀλλήλους 
τὰς ἐγκυκλίας. τὸ μὲν ἂν κοινὼς εἶναι τὰς κτήσεις ταύτας 
τε καὶ ἄλλας τοιαύτας ἔχει δυσχερείας, ὃν δὲ νῦν τρόπον 

ἔχει καὶ ἐπικοσμηθὲν ἔθεσι καὶ τάξει νόμων ὀρθῶν, οὐ μὲ- 
κρὸν ἂν διενέγκαι" ἔξει γὰρ τὸ ἐξ ἀμφοτέρων ὠγαθόν. 

περὶ συμβολαίων καὶ ψευδομαρτυριῶν κρίσεις καὶ πλεσίων 
κολακείας. ὧν οὐδὲν γίνεται διὰ τὴν ὠκοινῳχησίαν ἀλλὰ 
διὰ τὴν μοχθηρίαν, ἐπεὶ καὶ τὸς κοινὰ κεκτηβένες καὶ κοι- 
νωνέντας πολλῷ διαφερομένες μᾶλλον ὁρῶμεν ἢ τὸς χωρὶς 

λέγω δὲ τὸ ἐξ ἀμφοτέρων τὸ ἐκ τῷ κοινὰς εἶναι τὼς κτή- 295 τὸς ὑσίας ἔχοντας" ἀλλὰ θεωρῦμεν ὀλίγος τὸς ἐκ τῶν κοι- 
σεις καὶ τὸ ἐκ τῷ ἰδίας. δεῖ γὰρ πῶς μὲν εἶναι κοινάς, ὅλως 

ἘΣ ε ᾿ ᾿) ἢ Λ ν»» ΄, δ᾽ ἰδίας. αἱ μὲν γὰρ ἐπιμέλειαι διηρημέναι τὰ ἐγκλήματα 
«ρὸς ἀλλήλες ὁ ποιήσυσιν, μᾶλλον δ᾽ ἐπιδώσουσιν ὡς πρὸς 

ἴδιον ἑκάςε προσεδρεύοντος" δὶ ὠρετὴν δ᾽ ἔς αἱ πρὸς τὸ χρὴ- 

νωνιῶν διαφερομένες πρὸς πολλὺς συμβάλλοντες τὰς κεκτη- 

μένς ἰδίᾳ τὼς κτήσεις. ἔτι δὲ δίκαιον μὴ μόνον λέγειν 

ὅσων στερήσονται κακὼν κοινωνήσαντες, ἀλλὰ καὶ ὅσων 
ἀγαθῶν. φαίνεται δ᾽ εἶναι πάμπαν ἀδύνατος ὁ βίος. αἴτιον 

σθαι κατὰ τὴν παροιμίαν κοινὰ τὰ φίλων. ἔςι δὲ καὶ νῦν 3 δὲ τῷ Σωκράτει τῆς παρακρύσεως χρὴ νομίζειν τὴν ὑπόθε- 
τὸν τρόπον τοῦτον ἐν ἐνίαις πόλεσιν ἕτως ὑπογεγραμμένον 
ὡς ὑκ ὃν ἀδύνατον, καὶ μάλιςα ἐν ταῖς καλῶς οἰχυμώαις 

ν » ψ , Δ , ,γ- γ8., Ν᾽ " Ν “ 
τὰ μὲν ἧςι τὰ δὲ γώοιτ᾽ ἄν. ἰδίαν γὼρ ἕκαςος τὴν κτῆσιν 

ἔχων τὼ μὲν χρήσιμα ποιεῖ τοῖς φίλοις, τοῖς δὲ χρῆται 

σιν οὐκ οὖσαν ὀρθήν. δεῖ μὲν γὼρ εἶναί πως μίαν καὶ τὴν 
οἰκίαν καὶ τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ ἡ πάντως, ἔςι μὲν γὰρ ὡς ὑκ 
ἔςαι προϊοῦσα πόλις, ἔςι δ᾽ ὡς ἔςαι μίν, ἐγγὺς δ᾽ ἴσα τῇ 

᾿μὴ πόλις εἶναι ἔσται χείρων πόλις, ὥσπερ κἀν εἴ τις τὴν 

κοινοῖς, οἷον καὶ ἐν Λακεδαίμονι τοῖς τε δούλοις χρῶνται 35 συμφωνίαν ποιήσειεν ὁμοφωνίαν ἣ τὸν ῥυθμὸν βαΐσσιν μίαν. 
τοῖς ἀλλήλων ὡς εἰπεῖν ἰδίοις, ἔτι δ᾽ ἵπποις καὶ κυσίν, κἂν 

δεηθῶσιν ἐφοδίων ἐν τοῖς ὠγροῖς κατὰ τὴν χώραν. φανερὸν 
τούυν ὅτι βέλτιον εἶναι μὲν ἰδίας τὼς κτήσεις, τῇ δὲ χρή- 

σε! ποιεῖν κοινάς. ὅπως δὲ γίνωνται τοιῦτοι, τῷ νομοθέτου 

ἀλλὼ δεῖ πλῆθος ὄν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, διὰ τὴν παι-- 
δείαν κοινὴν καὶ μίαν ποιεῖν" καὶ τόν γε μέλλοντα "παιδείαν 
εἰσάγειν, καὶ νομίζοντα διὰ ταύτης ἔσεσθαι τὴν πόλιν σπν- 

δαίαν, ἄτοπον τοῖς τοιούτοις οἴεσθαι διορθῶν, ἀλλὰ μεὴ τοῖρ 

φῦτ᾽ ἔργον ἴδιόν ἐςιν. ἔτι δὲ καὶ πρὸς ἡδονὴν ὠμύθητον ὅσον 20 ἔθεσι καὶ τῇ φιλοσοφίᾳ καὶ τοῖς νόμοις, ὥσπερ τὰ περὶ 
διαφέρει τὸ νομίζειν ἴδιόν τι’ μὴ γὼρ οὐ μώτην τὴν πρὸς -τῶς κτήσεις ἐν Λακεδαίμονι καὶ Κρήτῃ τοῖς συσσιτίοις ὁ 

6. διαιρᾷσθαι 778. 13. μὲν ἢ λαμβάνοντας οἵα Ζ75. ἢ 22. τοιαύτας οι Ζ7.. ΠΠ 24. διοέγκας 75, ἢ Δ. τὴν οτχ 5. 

3. τὸ οὐχ ΤΆ 77} εἴ ρν 15. ἢ 5. ἕκαστος ΤΠ ΤΆ 78, 1} 6. τῆς οπι 75, ἢ 22. κολακείαις ΟὙ ΤΆ, ἢ 25. τὸς} τῶν Οὁ 5, ἢ 21. λέ- 

γεν -ο 29, φαίνεται οἵα 7Τ'. ἢ 34. ἔσται οτχρ 75057’, 

Οοο 
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νομοθέτης ἐκοίνωσεν. δεῖ δὲ μηδὲ τῦτο αὐτὸ ἀγνοεῖν, ὅτι χρὴ 
: ἥ ί 

προσέχειν τῷ πολλῷ χρόνῳ καὶ τοῖς πολλοῖς ἔτεσιν, ἐν οἷς 
᾽ Ἀν, ᾽ » Ἂν - Ἂ “ νΝ δὲὶ 

οὐκ ἂν ἔλαθεν εἰ ταῦτα καλῶς εἶχεν πάντα γὰρ σχεδὸν 

εὕρηται μέν, ἀλλὰ τὰ μὲν Κὁὶ συνῆκται, τοῖς δ᾽ καὶ χρῶνται 
γινώσκοντες. μάλιςα δ᾽ ὧν γένοιτο φανερόν, εἴ τις τοῖς ἔρ- 5 

γοις ἴδοι τὴν τοιαύτην πολιτείαν κατασκευαζομένην" ὁ γὰρ 

δυνήσεται μὴ μερίζων αὐτὰ καὶ χωρίζων ποιῆσαι τὴν πό-. 

λιν, τὰ μὲν εἰς συσσίτια, τὼ δὲ εἰς φρατρίας καὶ φυλάς. 

ὥςε ὑδὲν ἄλλο συμβήσεται νενομοθετημένον πλὴν μὴ γεωρ- 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Β. 

μὲν εἴ γε τὰς μὲν γυναῖκας ποιήσει κοινὼς τὰς δὲ κτήσεις 
ἰδίας, τίς οἰκονομήσει ὥσπερ τὰ ἐπὶ τῶν ὠγρῶν οἱ ἄνδρες 

αὐτῶν; [κἀν εἰ κοιναὶ αἱ κτήσεις καὶ αἱ τῶν γεωργῶν γυ- 

ναῖκε.] ὦτοπον δὲ καὶ τὸ ἐκ τῶν θνρίων ποιεῖσθαι τὴν τα- 

ραβολήν, ὅτι δεῖ τὰ "αὐτὰ ἐπιτηδεύειν τὼς γυναῖκας τοῖς 

ἀνδράσιν, οἷς οἰκονομίας ὑδὲν μέτεςιν. ἐπισφαλὲς δὲ καὶ 

τὸς ἄρχοντας ὡς καθίςησιν ὁ Σωκράτης" ἀεὶ γὰρ ποιεῖ τὸς 

αὐτὺς ἄρχοντας. τῦτο δὲ ςάσεως αἴτιον γίνεται καὶ ταρὰ 

τοῖς μηδὲν ἀξίωμα κεκτημένοις, ἥ πού γε δὴ παρά γε θυ» 

γεῖν τὸς φύλακας" ὅπερ καὶ νῦν Λακεδαιμόνιοι ποιεῖν ἐπι- 10 μοειδέσι καὶ πολεμικοῖς ἀνδράσιν. ὅτι δ᾽ ἀναγκαῖον αὐτῷ 
χειρῶσιν. ὦ μὴν ἀλλ᾽ ὑἐδὲ ὁ τρόπος τῆς ὕλης πολιτείας τίς 

ἔσται τοῖς κοινωνῆσιν, οὔτ᾽ εἴρηκεν ὁ Σωκράτης οὔτε ῥάδιον 

εἰπεῖν. καίτοι σχεδὸν τό γε πλῆθος τῆς πόλεως τὸ τῶν ἀλ- 

λων πολιτῶν γίνεται πλῆθος, περὶ ὧν ἀδὲν διώριςαι, πότε- 

ποιεῖν τὸς αὐτὸς ἄρχοντας, φανερόν᾽ ὁ γὰρ ὁτὲ μὲν ἄλλος 
ὁτὲ δὲ ἄλλοις μέμικται ταῖς ψυχαῖς ὁ παρὰ τῷ θεὰ χρυ- 
σός, ἀλλ᾽ ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς. φησὶ δὲ τοῖς μὲν εὐθὺ γυομξ 

νοις μῖζαι χρυσόν, τοῖς δ᾽ ἄργυρον, χαλκὸν δὲ καὶ σίδηρον 
᾿" Ἄν - μι - ΡΥ 

ρὸν καὶ τοῖς γεωργοῖς κοινὰς εἶναι δεῖ τὰς κτήσεις ἢ καὶ ι5 τοῖς τεχνίταις μέλλουσιν ἔσεσθαι καὶ γεωργοῖς. ἔτι δὲ καὶ 

καθ᾽ ἕκαςον ἰδίας, ἔτι δὲ καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας ἰδίους 
μ᾽] ν ν ΄, ΄ ῤ 
ἢ κοινός. εἰ μὲν γὰρ τὸν αὐτὸν τρόπον κοινὼ πάντα πάν- 

ΒΕ, ᾿ πὰ " ι΄, 
των, τί διοίσεσιν οὗτοι ἐκείνων τῶν φυλάκων; ἥ τί πλεῖον 

-Φ τἔ δ). 1 . » «ὦ ἃ » , « 'ς 
τοῖς ὑπομένεσι τὴν ἀρχὴν αὐτῶν; ἢ τί μαθόντες ὑπομενῦσι 

τὴν εὐδαιμονίαν ἀφαιρόέμενος τῶν φυλάκων, ὅλην φησὶ δὲἦ 
᾿ ΄ -- . Λ " , »ᾺΛ 

εὐδαίμονα ποιεῖν τὴν πόλιν τὸν νομοθέτην. ὠδύνατον δὲ 
3 -, Ύ ν κηρὶ ’ με Ἁ ’,ὔ -. ἃ 

εὐδαιμονεῖν ὕλην, μὴ τῶν πλείςων ἢ ΜΉ πάντων μέρων ἵ 

τινῶν ἐχόντων τὴν εὐδαιμονίαν. ὦ γὰρ τῶν αὐτῶν τὸ εὐδαν- 
’ ’ - .- " » 

τὴν ἀρχήν, ἐὰν μή τι σοφίζωνται τοιοῦτον οἷον Κρῆτες; 2) μονεῖν ὧνπερ τὸ ἄρτιον" τοῦτο μὲν γὰρ ἐνδέχεται τῷ ὅλῳ 
Ν , , 

ἐκεῖνοι γὰρ τῶλλα ταὐτὰ τοῖς δούλοις ἐφέντες μόνον ὠπει- 
, Ν ,ὔ " ν ἰ ΠΙΡΣ, ὁ Ἂν Σ Ὁ, ρήκασι τὼ γυμνάσια καὶ τὴν τῶν ὅπλων κτῆσιν. εἰ δέ, κα- 

γ , 
θώπερ ἐν ταῖδ ἄλλαις πόλεσι, καὶ παρ᾽ ἐκείνοις ἔσται τὰ 

.“- Ψ .- .“ 

τοιαῦτα, τίς ὁ τρόπος ἔςαι τῆς κοινωνίας; ἐν μιᾷ γὰρ πό- 

ὑπάρχειν, τῶν δὲ μερῶν μηδετέρῳ, τὸ δὲ εὐδαιμονεῖν ἀδ- 

νατον. ἀλλὰ μὲν εἰ οἱ φύλακες μὴ εὐδαίμονες, τες ἕτε 

ροι; ἃ γὰρ δὴ οἵ γε τεχνῖται καὶ τὸ πλῆθος τὸ τῶν βαναύ- 

σων. ἡ μὲν ὧν πολιτεία περὶ ἧς ὁ Ἰξωκράτης εἴρηκεν, ταύτας 

λει δύο πόλεις ἀναγκαῖον εἶναι, καὶ ταύτας ὑπεναντίας 25 τε τὼς ἀπορίας ἔχει καὶ τύτων ἐκ ἐλάττες ἑτέρας. 
ἀλλήλαις. ποιεῖ γὰρ τὸς μὲν φύλακας οἷον φρυρύς, τὰς δὲ 
γεωργὲς καὶ τὸς τεχνίτας καὶ τὸς ἄλλες πολίτας. ἐγκλή- 
ματα δὲ καὶ δίκαι, καὶ ὅσα ἄλλα ταῖς πόλεσιν ὑπάρχειν 
φησὶ κακά, πάνθ᾽ ὑπάρξει καὶ τύτοις. καίτοι λέγει ὁ Σω- 

Σχεδὸν δὲ παραπλησίως καὶ περὶ τὸς νόμες ἔχει ταῦ 

ὕςερον γραφέντας" διὸ καὶ περὶ τῆς ἐνταῦθα, πολιτείας ἐπε 
σκέψασθαι μικρὰ βέλτιον. καὶ γὰρ ἐν τῇ πολιτείᾳ ταὶ 
ὀλίγων παμπαν διώρικεν ὁ ἸΣωκράτης, περί τε Ὑγυναιχῶν 

κράτης ὡς ὁ πολλῶν δεήσονται νομίμων διὰ τὴν παιδείαν, 3) καὶ τέκνων κοινωνίας, πῶς ἔχειν δεῖ, καὶ περὶ κτήσεως, 

οἷον ἀστυνομικῶν καὶ ἀγορανομικῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν 

τοιότων, ἀποδιδὰὸς μόνον τὴν παιδείαν τοῖς φύλαξιν. ἔτι δὲ 

κυρίους ποιεῖ τῶν κτημάτων τὲς γεωργὸὲς ἀποφορὰν φέρον- 

«τας ἀλλὼ πολυ μᾶλλον εἰκὸς εἶναι χαλεπὸς καὶ φρονη- 

τῆς πολιτείας τὴν τάξιν. διαιρεῖται γὰρ εἰς δύο μέρ τὲ 
πλῆθος τῶν οἰκύντων, τὸ μὲν εἰς τὸς γεωργός, τὸ δὲ εἰς τὸ 
προπολεμὲν μέρος" τρίτον δ᾽ ἐκ τότων τὸ βελευόμενον καὶ 

κύριον τῆς πόλεως. περὶ δὲ τῶν γεωργῶν καὶ τῶν τεχνιτῶν, 
μάτων πλήρεις ἢ τὼς παρ᾽ ἐνίοις εἱλωτείας τε καὶ πενες εἴας 35 πότερον ὑδεμιῶς ἢ μετέχυσί τινος ἀρχῆς, καὶ πότερον ὅπλα 

καὶ δουλείας. ἀλλὰ γὰρ εἶτ᾽ ἀναγκαῖα ταῦθ᾽ ὁμοίως εἴτε 
΄ » ᾽ ᾽ δὲ ΄ Ὶ -“ ᾽ ,  ε μή, νῦν γ᾽ οὐδὲν διώρισται. καὶ περὶ τῶν ἐχομένων, τίς ἡ 

 τότων τε πολιτεία καὶ παιδεία, καὶ νόμοι τίνες. ἔςι δ᾽ ὅθ᾽ 
΄ γ Ν Σ 

εὑρεῖν ῥᾷδιον, ὅτε τὸ διαφέρον μικρόν, τὸ ποιός τινας εἶναι 

δεῖ κεκτῆσθαι καὶ τύτυς καὶ συμπολεμεῖν ἢ μή, περὶ τοῦ 
τῶν οὐδὲν διώρικεν ὁ Σωκράτης, ἀλλὰ τὰς μὲν γυναῖκας 

οἴεται δεῖν συμπολεμεῖν καὶ παιδείας μετέχειν τὴς αὐτῆς 
τοῖς φύλαξιν, τὰ δ᾽ ἄλλα τοῖς ἔξωθεν λόγοις πεπλήρωκε 

τότος πρὸς τὸ σώζεσθαι τὴν τὼν φυλάκων κοινωνίαν. ἀλλὰ 40 τὸν λόγον καὶ περὶ τῆς παιδείας, ποίαν τινὰ δεῖ γύεσθαι 

8. φατρίας 15, } 15. καὶ ροεὶ ἢ οπι 95. ᾿ὶ 21. ἀφέντες ΟὙΤΊῊῦλ, 1 84. εἰκὸς οτὰ 7), ἢ 835. εἰλωτίας 15, ἢ πεπςείας ΜΤ͵ΝῚ 

87. ἐρχομένων 73, 11 38. τε οἵὰ 7. 

ὅ. αὐτὰ] αὐτὰ καὶ Ζ6. 1} 9. ἅπουθεν δὴ 1.775 7... ἢ 12. πεὶ ΤΆ, αὶ τὰ. χρηςόν 7), {ΠΕ16. ἀφ μεωος ὅ, ἢ 49. ὅ 5, 1 20. 

ὥσπερ το 15, 30. καὶ τέκνων καὶ κοινωνίας Οὐ ΤΊΈΞ 78, ἢ Δ0. γοώσκεσθαι 1, 
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τῶν φυλάκων. τῶν δὲ νόμων τὸ μὲν πλεῖξον μέρος νόμοι 
τυγχάνεσιν ὄντες, ὀλίγα δὲ περὶ τῆς πολιτείας εἴρηκεν. καὶ 

ταύτην βυλόμενος κοινοτέραν ποιεῖν ταῖς πόλεσι, κατὰ μι- 

κρὸν περιάγει πάλιν πρὸς τὴν ἑτέραν πολιτείαν. ἔξω γὰρ 

ν. ν} ᾿ ὅτι δοκεῖ τῦτο καὶ νῦν συμβαίνειν περὶ τὰς πόλεις. δεῖ δὲ 

τοῦτ᾽ ὑχ ὁμοίως ἀκριβῶς ἔχειν περὶ τὰς πόλεις τότε καὶ νῦν" 
.ω“ ἢ 4 ς δι ῃ ὺ ἂν δι ̓ , ἤτον ᾽ γυν μὲν γὰρ ὑδεὶς ὠπορεῖ διὼ τὸ μερίζεσθαι τὼς ἀσίας εἰς 
ὁποσονὰν πλῆθος, τότε δ᾽ ἀδιαιρέτων ὑσὼν ἀνάγκη τὰς πα- 

τῆς τῶν γυναικῶν κοινωνίας καὶ τῆς κτήσεως, τὰ ἄλλα 5 ράζυγας μηδὲν ἔχειν, ἐάν τ᾿ ἐλάττες ὦσι τὸ πλῆθος ἐαν τε 
ταὐτὰ ἀποδίδωσιν ὠμφοτέραις ταῖς πολιτείαις" καὶ γὰρ πλείας. μᾶλλον δὲ δεῖν ὑπολάβοι τις ἂν ὡρίσθαι τῆς ὑσίας 5, ἐν «εαϑνὰ 
παιδείαν τὸὴν αὐτήν, καὶ τὸ τῶν ἔργων τῶν ἀναγκαίων ἀπε- τὴν τεκνοποιίαν, ὥςε ἀριθμῖ τινὸς μὴ πλείονα γεννῶν" ττο ὑπιι δι συ δ᾽ ἐε κ 

« ᾽ “ ᾿ Ε [ » δ΄ 

χομένες Ὧῶν, καὶ περὶ συσσιτίων ὡσαύτως" πλὴν ἐν ταύτῃ δὲ τιθέναι τὸ πλῆθος ὠποβλέποντα πρὸς τὰς τύχας, ἂν Ξων υρθῳ ἢ ΤῊ 
ἧς » ἂς νον 

φησὶ δεῖν εἶναι συσσίτια καὶ γυναικῶν, καὶ τὴν μὲν χιλίων συμβαίνῃ τελευτῶν τινὰς τῶν γεννηθέντων, καὶ πρὸς τὴν “: ἵν ᾿ 
«{νψύκ. 

τῶν ὅπλα κεκτημένων, ταύτην δὲ πεντακισχιλίων. τὸ μὲν ιοὸ τῶν ἄλλων ἀτεκνίαν. τὸ δ᾽ ἀφεῖσθαι, καθάπερ ἐν ταῖς ἌΡΗΝ « σἕ ἘΠ 

εὖν περιττὲν ἔχουσι πάντες οἱ τοῦ ἸξΣωκράτες λόγοι καὶ τὸ 

κομψὸν καὶ τὸ καινοτόμον καὶ τὸ ζητητικόν, καλῶς δὲ 

πάντα ἴσως χαλεπόν, ἐπεὶ καὶ τὸ νῦν εἰρημένον πλῆθος δεῖ 
μὴ λανθάνειν ὅτι χώρας δεήσει τοῖς τοσύτοις Βαβυλωνίας 

πλείς αιἰς πόλεσι, πενίας ἀναγκαῖον αἴτιον γίνεσθαι τοῖς πο- 
λίταις, ἡ δὲ πενία στάσιν ἐμποιεῖ ναὶ κακυργίαν. Φείδων 

ΨΨ -» ᾽ μὲν οὖν ὁ Ἱορίνϑιος, ὧν νομοθέτης τῶν ἀρχαιοτάτων, τοὺς 
Ψ Γ᾽ ν, δ » Γι ν “ “ .«- οἶκας ἴσας ὠήθη δεῖν διαμένειν καὶ τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν, 

ἥ τινος ἄλλης ἀπεραντου τὸ πλῆθος, ἐξ ἧς ἀργοὶ πεντακι- ι5 καὶ εἰ τὸ πρῶτον τὸς κλήρες ἀνίσυς εἶχον πάντες κατὰ μές ὦ 
σχίλιοι θρέψονται, καὶ περὶ τύτους γυναικῶν καὶ θερωπόν- 

των ἕτερος ὄχλος πολλαπλάσιος. δεῖ μὲν οὖν ὑποτίθεσθαι 
κατ᾽ εὐχήν, μηδὲν μέντοι ἀδύνατον" λέγεται δ᾽ ὡς δεῖ τὸν 

νομοθέτην πρὸς δύο βλέποντα τιθέναι τοὺς νόμους, πρός τε 

γεθος" ἐν δὲ τοῖς νόμοις τύτοις τἐναντίον ἐςΐν. ἀλλὰ περὶ 
μὲν τότων πῶς οἰόμεθα, βέλτιον ἂν ἔχειν, λεκτέον ὕστερον" 
ἐλλέλειπται δὲ τοῖς νόμοις τούτοις καὶ τὰ περὶ τὸς ἄρχον- ν 

τας, ὅπως ἔσονται διαφέροντες τῶν ἀρχομένων" φησὶ γὼρ Ἂς χον ἥ τ υ 

τὴν χώραν καὶ τοὺς ἀνθρώπους, ἔτι δὲ καλῶς ἔχει προσθεῖ- Ὁ δεῖν, ὥσπερ ἐξ ἑτέρου τὸ στημόνιον ἐρίς γίνεται τὴς κρόκης, 

νὰ! καὶ πρὸς τοὺς γειτνιῶντας τόπους, εἰ δεὶ τὴν πόλιν ζῆν 
βίον πολιτικόν" ὁ γὰρ μόνον ἀναγκαῖόν ἐςὶν αὐτὴν τοιέτοις 

χρῆσθαι “πρὸς τὸν πόλεμον ὅπλοις ἃ χρήσιμα κατὰ τὴν 
οἰκείαν χεύραν ἐς ΐν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ἔξω τόπους. εἰ δέ 

ὕτω καὶ τὸς ἄρχοντας ἔχειν δεῖν πρὸς τὸς ἀρχομώνς. ἐπὲ ἀφ χομτ γε 

δὲ τὴν πᾶσαν ὑσίαν ἐφίησι γίνεσθαι μείζονα μέχρι πεντα- 
πλασίας, διὰ τί τοῦτ᾽ οὐκ ἂν εἴη ἐπὶ τῆς γὴς μέχρι τινός; 
καὶ τὴν τῶν οἰκοπέδων δὲ διαίρεσιν δεῖ σκοπεῖν, μή ποτ᾽ κα 

τις μὴ τοιοῦτον ἀποδέχεται βίον, μήτε τὸν ἴδιον μήτε τὸν 25 συμφέρῃ πρὸς οἰκονομίαν" δύο γὰρ οἰκόκεδα ἑκάςῳ ἔνειμε 
κοινὸν τῆς πόλεως, ὅμως ὁδὲν ἧττον δεῖ φοβερὸς εἶναι τοῖς 

πολεμίοις, μὴ μόνον ἐλθοῦσιν εἰς τὴν χώραν, ἀλλὼ καὶ 
διελὼν χωρίς, χαλεπὸν δὲ οἰκίας δύο οἰκεῖν. ἡ δὲ σύνταξις 

ὅλη βύλεται μὲν εἶναι μήτε δημοκρατία μήτε ὀλιγαρχία, 

ἀπελθῶσιν. καὶ τὸ πλῆθος δὲ τῆς κτήσεως ὁρᾶν δεῖ, μήχοτε μέση δὲ τύτων, ἣν καλοῦσι πολιτείαν" ἐκ γὰρ τῶν ὁπλι- 

βέλτιον ἑτέρως διορίσαι τῷ σαφῶς μᾶλλον" τοσαύτην γὰρ , γε ᾽ .- , ΄, ᾽ 
τευοντῶν ἐς!ν. εἰ μὲν νν ὡς Χοινοτάατην ταυτὴν κατασχευᾶ» 

ὧν φησι δεῖν ὥςε Ὧῶν σωφρόνως, ὥσπερ ἂν εἴ τις εἶπεν ἢ) ζει ταῖς πόλεσι τῶν ἄλλων πολιτείαν, καλῶς εἴρηκεν ἴσως, 
ὥςε Κἂν εὖ' τῦτο γάρ ἐςι καθόλε μᾶλλον, ἔτι δ᾽ ἔςι σω- 
φρόνως μὲν ταλαιπώρως δὲ ζῆν. ἀλλὰ βελτίων ὄρος τὸ 

σωφρόνως καὶ ἐλευθερίως (χωρὶς γὰρ ἑκάτερον τὸ μὲν τῷ 
τρυφᾶν ἀκολουθήσει, τὸ δὲ τῷ ἐπιπόνως), ἐπεὶ μόναι γ᾽ 

εἰ δ᾽ ὡς ἀρίςην μετὰ τὴν πρώτην πολιτείαν, ἡὁὶ καλῶς" τάχα 
γὰρ τὴν τῶν Λακώνων ὧν τις ἐπαινέσειε μᾶλλον, ἢ κἂν 

ἄλλην τινὰ ὠριςοκρατικωτέραν. ἔνιοι μὲν ἦν λέγυσιν ὡς δεῖ 
ΝῚ .», ὔ » ε -““"  , ΕΣ »“Ὄ - 

τὴν ὠρίςην πολιτείαν ἐξ ὡπασῶν εἶναι τῶν πολιτειῶν μεμι- 

εἰσὶν ἔξεις αἱρεταὶ περὶ τὴν τὴς οὐσίας χρῆσιν αὗται, οἷον ἃς γμένην, διὸ καὶ τὴν τῶν Λακεδαιμονίων ἐπαινοῦσιν" εἶναι 
οὐσίᾳ πράως ἢ ἀνδρείως χρῆσθαι ἕκ ἔςιν, σωφρόνως δὲ καὶ 
ἐλευθερίως ἧςιν, ὥςε καὶ τὰς χρήσεις ἀναγκαῖον περὶ αὐτὴν 

εἶναι ταύτας. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ τὼς κτήσεις ἰσαάζοντα τὸ 
περὶ τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν μὴ κατασκευάζεν, ἀλλ᾽ ἀφεῖ- 

γὰρ αὐτὴν οἱ μὲν ἐξ ὀλιγαρχίας καὶ μοναρχίας καὶ δημο- 
κρατίας φασίν, λέγοντες τὴν μὲν βασιλείαν μοναρχίαν, τὸν 
δὲ τῶν γερόντων ἀρχὴν ὀλιγαρχίαν, δημοκρατεῖσθαι δὲ 
κατὰ τὴν τῶν ἐφόρων ἀρχὴν διὰ τὸ ἐκ τῷ δήμνε εἶναι τοὺς 

γαι τὴν τεκνοποιίαν ἀόριςον ὡς ἱκανῶς ὧν ὁμαλισθησομένην 40 ἐφόρους" οἱ δὲ τὴν μὲν ἐφορείαν εἶναι τυραννίδα, δημοκρα- 

εἰς τὸ αὐτὸ πλῆθος διὰ τὼς ἀτεκνίας ὁσωνοῦν γεννωμένων, 
. 

᾿τεῖσθαι δὲ κατώ τε τὰ συσσίτια καὶ τὸν ἄλλον βίον τὸν 

6. δίδωσιν 775, ἢ Υ. τῶν ἀναγκαίων οἵη 15. ἢ 18. μηδὲν οἵα Ο. ἢ 34. τῷ] τὸ ΤῊ, ἢ 35, ἀρεταὶ 70 ΤΡ, 1 36. ἐκέτι ), ἢ 
σύφρονος Τὸ, ἢ 1. ἑποῖῖν 75, ἴσων τν Τὸ, 

24. δεῖ ΤΡ, ᾿ὶ 34. τῶν οτὰ 55, " 25. συμφέρει μν 15. }} 84. πολιτῶν ΤΆ, ἢ 40. ἐφορείαν 15: οοἰοτγὶ ἐφορίαι, 

Οοο2 
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ἡμέραν. ἐν δὲ τοῖς νόμοις εἴρηται τότοις ὡς δέον συγ- δὲ κατοικιζομέναις μὲν εὐθὺς οὐ χαλεπὸν ᾧετο ποιεῖν͵ τὰς 
κεῖσθαι τὴν ἀρίςην πολιτείαν ἐκ δημοκρατίας καὶ τυραννίς δ᾽ ἤδη κατοικουμένας ἐργωδέςερον μέν, ὅμως δὲ τάχις᾽ ἂν 
δὸς, ἂς ἢ τὸ παράκαν ἐκ ἄν τις θείη πολιτείας ἢ χειρίξας ὁμαλισθῆναι τῷ τὰς προῖκας τοὺς μὲν πλυσίες διδόναι μὲν 
πασῶν. βέλτιον ἵν λέγεσιν οἱ πλείως μιγνύντες" ἡ γὰρ ἐκ λαμβάνειν δὲ μή, τὸς δὲ πένητας μὴ διδόναι μὲν λαμβά- 
πλειόνων συγκειμένη πολιτείᾳ βελτίων. ἔπειτ᾽ οὐδ᾽ ἔχεσα ὁ νειν δέ, Πλάτων δὲ τοὺς νόμους γρώφων μέχρι μέν τοῦς 
φαίνεται μοναρχικὸν ὑδέν, ἀλλ᾽ ὀλιγαρχριὰ καὶ δημοκρα- 
τικά μᾶλλον δ᾽ ἐγκλίνειν βούλεται πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν. 
δῆλον δ᾽ ἐκ τῆς τῶν ἀρχόντων κατας ἀσεως" τὸ μὲν γὰρ 
ἐξ αἱρετῶν κληρωτὸς κοινὸν ἀμφοῖν, τὸ δὲ τοῖς μὲν εὐπορω- 

ᾧετο δεῖν ἐᾶν, πλεῖον δὲ τοῦ πενταπλασίαν εἶναι τῆς ἐλα- 
χίςης μηδενὶ τῶν πολιτῶν ἐξεσίαν εἶναι κτήσασθαι, καβώ- 
περ εἴρηται καὶ πρότερον. δεῖ δὲ μηδὲ τῦτο λανθάνειν τοὺς 
Ψ “᾿ς ὰ ΄,ὔ -,“ ςοὔἷο΄ νιν, ν.ἤ , 
ὕτω νομοθετῦντας, ὃ λανθάνει νῦν, ὅτι τὸ τῆς ἐσίας τάττιν- 

τέροις ἐπάναγκες ἐκκλησιάζειν εἶναι καὶ φέρειν ἄρχοντας το τὰς πλῆθος προσήκει καὶ τῶν τέινων τὸ πλῆθος τάττεπ' 
ἥ τι ποιεῖν ἄλλο τῶν πολιτικῶν, τὺς δ᾽ ἀφεῖσθαι, τῦτο δ᾽ 

ὀλιγαρχικόν, καὶ τὸ πειρᾶσθαι πλείες ἐκ τῶν εὐπόρων εἶναι 
τὸς ἄρχοντας, καὶ τὼς μεγίςας ἐκ τῶν μεγίςων τιμημά- 
των. ὀλιγαρχικὴν δὲ ποιεῖ καὶ τὴν τῆς βυλῆς αἰρεσιν' αἱρῦν- 

ἐὰν γὰρ ὑπεραίρῃ τῆς ὑσίας τὸ μέγεθος ὁ τῶν τένων ἀριβ- 
μός, ἀνάγκη τόν γε νόμον λύεσθαι, καὶ χωρὶς τῆς λύσεως 
φαῦλον τὸ πολλοὺς ἔκ πλουσίων γίνεσθαι πένητας" ἔργιν 
γὰρ μὴ νεωτεροποιὸς εἶναι τοὺς τοιότυς. διότι μὲν οὖν ἔχε 

ται μὲν γὼρ πάντες ἐπάναγκες, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ πρώτυ τιμή 15 τινὰ δύναμιν εἰς τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν ἡ τῆς ἐσίας ὁμα- 
ματος, εἶτα πάλιν ἶσες ἐκ τὰ δευτέρα, εἶτ᾽ ἐκ τῶν τρίτων. 

» - μ᾿ πλὴν ὁ πᾶσιν ἐπάναγκες ἦν τοῖς ἐκ τῶν τρίτων ἢ τετάρτων, 
ΩΣ , 4 

ἐκ δὲ τῷ τετάρτε τῶν τετάρτων μόνοις ἐπάναγκες τοῖς πρώ- 
“" 4.» ΄ ᾽ 5 ι.» 685 » ΄ τοις καὶ τοῖς δευτέροις. εἶτ᾽ ἐκ τότων ἴσον ἀφ᾽ ἱκάςν τιμή- 

ἐκ τῶν μεγίςων τιμημάτων καὶ βελτίους διὰ τὸ ἐνίες μὴ 
αἱρεῖσθα, τῶν δημοτικῶν διὰ τὸ μὴ ἐπκαναγκες. ὡς μὲν ὅν 
ἐκ ἐκ δημοκρατίας καὶ μοναρχίας "δεῖ συνιςάναι τὴν τοιαύ- 
τὴν πολιτείαν, ἐκ τότων φανερὸν καὶ τῶν ὕςερον ῥηθησομέ- 

λότας, καὶ τῶν πάλαι τινὲς φαίνονται διεγνωκότες, οἷον καὶ 

ἸΞόλων ἐνομοθέτησεν, καὶ παρ᾽ ἄλλοις ἐςὶ νόμος ὃς κωλύα 

κτῶσθαι γὴν ὁπόσην ἂν βούληταί τις. ὁμοίως δὲ καὶ τὸν 
;» 7. - .« ΄ 2 ᾽ -.,. ᾿ 

οὐσίαν πωλεῖν οἱ νόμοι κωλνουσιν, ὠσπερ ἕν Λοκροῖς νῦμός 

ματος ὠποδεῖξαί φησι δεῖν ἀριθμόν. ἔσονται δὴ πλείος οἷ ἢ ἐςὶ μὴ πωλεῖν, ἐὰν μὴ φανερὰν ἀτυχίαν δείξῃ συμβεβη- 
κυΐαν. ἔτι δὲ τὸς παλαιὸς κλήρες διασώζειν. τῦτο δὲ λυθὶν 
καὶ περὶ Λευκάδα δημοτικὴν ἐποΐσε λίαν τὴν πολιτείαν 
αὐτῶν" ἃ γὰρ ἔτι συνέβαινεν ἀπὸ τῶν ὡρισμένων τιμημά- 
των εἰς τὰς ἀρχὰς βαδίζειν. ἀλλ᾽ ἔστι τὴν ἰσότητα μὲν 

γων, ὅταν ἐπιβάλλῃ περὶ τῆς τοιαύτης πολιτείας ἡ σκέψις" 25 ὑπάρχειν τῆς οὐσίας, ταύτην δ᾽ ἢ λίαν εἶναι πολλήν, ὦστε 

ἔχει δὲ καὶ περὶ τὴν αἵρεσιν τῶν ἀρχόντων τὸ ἐξ αἱρετῶν 
αἱρετὸς ἐπικίνδυνον" εἰ γώρ τινες συςῆναι θέλεσι καὶ μέτριοι 
τὸ πλῆθος, ἀεὶ κατὰ τὴν τύτων αἱρεθήσονται βούλησιν. τὰ 

τρυφᾶν, ἢ λίαν ὀλίγην, ὥστε Ὧῶν γλίσχρως. δῆλον οὖν ὡς 
ὄχ, ἱκανὸν τὸ τὰς ὑσίας ἴσας ποιῆσαι τὸν νομοθέτην, ἀλλὰ 

τοῦ μέστε ςοχαςέον. ἔτι δ᾽ εἴ τις καὶ τὴν μετρίαν τάζειν 

᾿μὲν οὖν περὶ τὴν πολιτείαν τὴν ἐν τοῖς νόμοις τοῦτον ἔχει ἐσίαν πᾶσιν, οὐδὲν ὄφελος" μᾶλλον γὰρ δεῖ τὰς ἐπιθυμίας 
30 ὁμαλίζειν ἢ τὰς οὐσίας, τῦτο δ᾽ οὐκ ἔςι μὴ παιδενομύοις : τὸν τρόπον. 

ο Εἰσὶ δέ τινες πολιτεῖαι καὶ ἄλλαι, αἱ μὲν ἰδιωτῶν αἱ ἱκανῶς ὑπὸ τῶν νόμων. ἀλλ᾽ ἴσως εἴποι ὧν ὁ Φαλέας ὅτι 
δὲ φιλοσόφων καὶ πολιτικῶν, πᾶσαι δὲ τῶν καθεςηκυιῶν, ταῦτα τυγχάνει λέγων αὐτός" οἴεται γὼρ δυοῖν τύτοιν ἰσύ- 

καὶ 55, τ πολιτεύονται νῦν, ἐγγύτερόν εἰσι τότων ἀμφο- τῆτα δεν ὑπάρχειν ταῖς πόλεσιν, κτήσεως καὶ παιδείας, 
τέρων'" ἀδεὶς γὼρ ὅτε τὴν περὶ τὰ τέκνα κοινότητα καὶ τὰς ἀλλὰ τήν τε παιδείαν ἥτις ἔσται δεῖ λέγειν, καὶ τὸ μίαν 
γυναῖκας ἄλλος κεκαινοτόμηκεν, ὅτε περὶ τὰ συσσίτια τῶν 35 εἶναι καὶ τὴν αὐτὴν οὐδὲν ὄφελος" ἔςι γὰρ τὴν αὐτὴν μὲ 
γυναικῶν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἀναγκαίων ἄρχονται μᾶλλον. 
δυκεῖ γάρ τισι τὸ περὶ τὰς οὐσίας εἶναι μέγιστον τετάχθαι 

»ἭἪ ν ΄ - Ν ΄, ΄ καλῶς" περὶ γὼρ τούτων ποιεῖσθαΐ φασι τὼς ςάσεις πάν- 
τας, διὸ Φαλέας ὁ Χαλκηδόνιος τοῦτ᾽ εἰσήνεγκε πρῶτος" 

εἶναι καὶ μίαν, ἀλλὰ ταύτην εἶναι τοιαύτην ἐξ ἧς ἔσονται 

προαιρετικοὶ τῷ πλεονεκτεῖν ἢ χρημάτων ὴ πιμῆς ̓  συναμ- 

Φοτέρων. ἔτι φασιάζουσιν. οὐ μόνον διὰ τὴν ἀνισότητα τῆς 
κτήσεως, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν τῶν τιμῶν. τοὐναντίην δὲ τῷ 

φησὶ γὰρ δεῖν ἴσας εἶναι τὼς κτήσεις τῶν πολιτῶν. τοῦτο 40 ἑκάτερον" οἱ μὲν γὰρ πολλοὶ διὰ τὸ περὶ τὼς κτήσεις ἀνε 

4. δ εἰ σι, ἢ 8. χειρίγυς Ζῆν ἢ 15. μὲν γὰρ] δὲ Ο5. ἢ 23. συνεσάναι τα 15. ἢ] 26. τὸ οἵα 75. 1 27. αἱρετὰς 75. 1 39. τρῖ- 
τον Ο. ἢ ἀ0. γὰρ οι 53. 

2.. δ᾽ ἤδη ἰῃΐογρνεβ: οοάϊοεβ δὴ, 1 ἃ. τὸς -- 

4. ἔστι] εἰς Ο.ΤΊΈ, εἰς τὸ 75 εἰ ρν 15. 

ἃ, δέ οἷα 7. Π 12. τὸν γενόμενον ζ7᾽, ΠῸ18, ὁπόςην ΤΆ, ἢ 19. νόμος] νόμοις ε1 
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σον, οἱ δὲ χαρίεντες περὶ τῶν τιμῶν, ἐὰν ἴσαι" ὅθεν καὶ “ἐν ἡ πονηρίᾳ τῶν ἀνθρώπων ἄπληςον, καὶ τὸ πρῶτον μὲν ἑκα- 
δὲ ἢ τιμῇ ἡμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσθλός. οὐ μόνον δ᾽ οἱ νὸν διωβολία μόνον, ὅταν δ᾽ ἤδη τῦτ᾽ ἤ πάτριον, ἀεὶ δέον-- 

ἄνθρωποι διὰ τἀναγκαῖα ἀδικοῦσιν, ὧν ἄκος εἶναι νομίζει ταῖ τῷ πλείονος, ἕως εἰς ἄπειρον ἔλθωσιν" ἄπειρος γὰρ ἡ 

τὴν ἰσύτητα τῆς οὐσίας, ὥςε μὴ λωποδυτεῖν διὰ τὸ ῥιγῦν ἢ τῆς ἐπιθυμίας φύσις, ἧς πρὸς τὴν ἀναπλήρωσιν οἷ πολλοὶ 

πεινῆν, ἀλλὰ καὶ ὅπως χαίρωσι καὶ μὴ ἐπιθυμῶσιν" ἐὼν 5 ζῶσιν. τῶν ὧν τοιότων ἀρχή, μᾶλλον τῷ τὰς ὑσίας ὁμα- 

γὰρ μείζω ἔχωσιν ἐπιθυμίαν τῶν ἀναγκαίων, διὰ τὴν λίζειν, τὸ τὸς μὲν ἐπιεικεῖς τῇ φύσει τοιότες παρασκευά- 

ταύτης ἰατρείαν ἀδικήσουσιν. οὐ τοίνυν διὰ ταύτην μόνον, ἵειν ὥςε μὴ βόλεσθαι πλεονεκτεῖν, τὸς δὲ φαύλες ὥςε μὴ 

ἀλλὰ καὶ ὧν ἐπιθυμοῖεν, ἵνα χαίρωσι ταῖς ἄνευ λυπῶν δύνασθαι" τοῦτο δ᾽ ἐςίν, ἂν ἥττους τε ὦσι καὶ μὴ ἀδικῶν- 

ἡδοναῖς. τί ἕν ὦκος τῶν τριῶν τότων; τοῖς μὲν ὑσία βρα- ται. ὁ καλῶς δ᾽ ἐδὲ τὴν ἰσότητα τῆς ὑσίας εἴρηκεν" περὶ 

χεῖα καὶ ἐργασία, τοῖς δὲ σωφροσύνη" τρίτον δ᾽, εἴ τινες 10 γὰρ τὴν τῆς γὴς κτῆσιν ἰσάζει μόνον, ἔςι δὲ καὶ δούλων 
βύλοιντο δι' αὑτῶν χαίρειν, ὧς ἂν ἐπιζητοῖεν εἰ μὴ παρὰ καὶ βοσκημάτων πλῦτος καὶ νομίσματος, καὶ κατασκευὴ 
φιλοσοφίας ἄκος" αἱ γὰὼρ ἄλλαι ἀνθρώπων δέονται. ἐπεὶ πολλὴ τῶν καλυμένων ἐπίπλων. ἢ πάντων ὧν τύτων ἰσό- 
ἀδικοῦσί γε τὰ μέγιςα͵ διὰ τὰς ὑπερβολάς, ἀλλ᾽ οὐ διὰ 
τὰ ἀναγκαῖα, οἷον τυραννῶσιν ὁχ να μὴ ῥιγῶσιν. διὸ καὶ 

τῆταὰ ζητητέον ἢ τάξιν τινὰ μετρίαν, ἢ πάντα ἐατέον. φαΐ- 
νεται δ΄ ἐκ τῆς νομοθεσίας κατασκευάζων τὴν πόλιν μι-- 

αἱ τιμαὶ μεγάλαι, ἂν ἀποκτείνῃ τις οὐ κλέπτην ἀλλὰ 15 κράν, εἴ γ᾽ οἱ τεχνῖται πάντες δημόσιοι ἔσονται καὶ μὴ 
τύραννον. ὥςε πρὸς τὰς μικρὰς ἀδικίας βοηθητικὸς μόνον 
ὁ τρόπος τῆς Φαλέον πολιτείας. ἔτι τὰ πολλὼ βούλεται 

κατασκευάζειν ἐξ ὧν τὰ πρὸς αὐτὸς πολιτεύσονται καλῶς, 
δεῖ δὲ καὶ πρὸς τοὺς γειτνιῶντας καὶ τὸς ἔξωθεν πάντας. 

πλήρωμά τι παρέξονται τῆς πόλεως. ἀλλ᾽ εἴπερ δεῖ δὴ- 
μοσίες εἶναι τοὺς τὼ κοινὰ ἐργαζομένους, δεῖ καθάπερ ἐν 
᾿Ἐπιδάμνῳ τε, καὶ ὡς Διόφαντός ποτε κατεσκεύαζεν ᾿Αθή- 
νησι, τῦτον ἔχειν τὸν τρόπον. περὶ μὲν ὄν τῆς Φαλές πο- 

ἀναγκαῖον ἄρα τὴν πολιτείαν συντετάχθαι πρὸς τὴν πολε- 2 λιτείας σχεδὸν ἐκ τέτων ὧν τις θεωρήσεμν, εἴ τι τυγχά- 
μικὴν ἰσχύν, περὶ ἧς ἐκεῖνος οὐδὲν εἴρηκεν. ὁμοίως δὲ καὶ εψει καλῶς εἰρηκὼς ἢ μὴ καλῶς. 

περὶ τῆς κτήσεως" δεῖ γὰρ οὐ μόνον πρὸς τὰς πολιτικὰς 
Ἄ ε ᾿. ε ΄ ᾽ ΝῚ Ὶ Ἁ χρήσεις ἱκανὴν ὑπάρχειν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸς ἔξωθεν κιν- 

δύνους. διόπερ οὔτε τοσοῦτον δεῖ πλῆθος ὑπάρχειν ὧν οἱ καὶ περὶ τὸν ἄλλον βίον περιττότερος διὰ φιλοτιμίαν ὅτως 
αλησίον καὶ κρείττους ἐπιθυμήσυσιν, οἱ δ᾽ ἔχοντες ὠμύνειν 25 ὥςε δοκεῖν ἐνίοις ζὴν περιεργότερον τριχῶν τε πλήθει καὶ 
αὶ δυνήσονται τὸς ἐπιόντας, ἴθ᾽ ὕτως ὀλίγην ὥςε μὴ δύνα- κόσμῳ πολυτελεῖ, ἔτι δὲ ἐσθῆτος εὐτελῶς μὲν ἀλεεινῆς δὲ 

σθαι πόλεμον ὑπενεγκεῖν μηδὲ τῶν ἴσων καὶ τῶν ὁμοίων. ὑκ ἐν τῷ χειμῶνι μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ τὸς θερινὸς χρό- 
ἐκεῖνος μὲν ὧν ὑδὲν διώρικεν, δεῖ δὲ τῶτο μὴ λανθάνειν, ὅτι νους, λόγιος δὲ καὶ περὶ τὴν ὅλην φύσιν εἶναι βυλόμενος, 

συμφέρει πλῆθος ὑσίας. ἴσως ὄν ἄριςος ὅρος τὸ μὴ λυσι- πρῶτος τῶν μὴ πολιτευομένων ἐνεχείρησέ τι περὶ πολιτείας 
- - « - ᾽ » » φ- -- -σόαν..-αγ-σεοννν στ τσ τπο ον . » τελεῖν τοῖς κρείττοσι διὰ τὴν ὑπερβολὴν πολεμεῖν, ἀλλ᾽ ἢ εἰπεῖ τὴς ἀρίστης. κατεσκεύαζε δὲ τὴν πόλιν τῷ πλήθει 

ὕτως ὡς ἂν καὶ μὴ ἐχόντων τοσαύτην ὁσίαν. οἷν Εὖβυ- μὲν μυρίανδρον, εἰς τρίω δὲ μέρη διηρημένην᾽ ἐποίει γὰρ 
λος Αὐτοφραδάτε μέλλοντος ᾿Αταρνέα πολιορκεῖν ἐκέλευ- ἂν μὲν μέρος τεχνίτας, ἂν δὲ γεωργός, τρίτον δὲ τὸ προ- 

, 3 ͵ » ὔ ,ὔ ΄ }Ὶ ’ὔ ὯΝ ν-οσ ΄ ᾽ ; Υ Ν 
σεν αὐτόν, σκεψάμενον ἐν πόσῳ χρόνῳ λήψεται τὸ χωρίον, πολεμῦῶν καὶ τὰ ὅπλα ἔχον. διήρει δ᾽ εἰς τρία μέρη τὴν 

λογίσασθαι τῷ χρόνε τότυ τὴν δαπάνην" ἐθέλειν γὰρ ἔλατ- χώραν, τὴν μὲν ἱεράν, τὴν δὲ δημοσίαν, τὴν δ᾽ ἰδίαν" ὅθεν 
τὸν τούτου λαβὼν ἐκλιπεῖν ἤδη τὸν ᾿Αταρνέα. ταῦτα δ᾽ 35 μὲν τὼ νομιζόμενα ποιήσυσι πρὸς τὸς θεός, ἱεράν, ἀφ᾽ ὧν 

εἰκὼν ἐποίησε τὸν Αὐτοφραδάτην σύννεν γενόμενον παύσα- 

σθαι τῆς πολιορκίας. ἔςι μὲν οὖν τι τῶν συμφερόντων τὸ 
τὰς ὑσίας εἶναι ἴτας τοῖς πολίταις πρὸς τὸ μὴ ςασιάζειν 
χρὸς ἀλλήλες, ὁ μὴν μέγ᾽ ἐδὲν ὡς εἰπεῖν. καὶ γὰρ ἀν οἱ 

δ᾽ οἱ προπολεμῖντες βιώσονται, κοινήν, τὴν δὲ τῶν γεωργῶν 

ὕβριν βλώβην θάνατον. ἐνομοθέτει δὲ καὶ δικαςήριον ἣν τὸ 

χαρίεντες ἀγανακτοῖεν ὧν ὡς ἀκ ἴσων ὄντες ἄξιοι, διὸ καὶ 40 κύριον, εἰς ὃ πάσας ἀνώγεσθαι δεῖν τὼς μὴ καλῶς κεκχρί- 
φαίνονται πολλάκις ἐπιτιθέμενοι καὶ ςασιάζοντες. ἔτι δ᾽ σθαι δοκόσας δίκας" τοῦτο δὲ κατεσκεύαζεν ἐκ τινῶν γε- 

2. ἡ μὶν κακὸς ἡ δὲ 76, 1} 18. πολιτεύονται 75, 11 24.- πλῆθος -το οἱ ογα 74, ἃ 35. λαβεῖν 58, ἢ αὐταρνία Τ', 

10. καὶ δούλων οὐα 7), [Π16, δεῖ] δὴ ΤῊ, Ἱ 18. ὡς οαα 705 775, || 20. τι τις Ζ 0275 75ὲ, 1] 26. ἔτι δὲ ογα ΤΆ, || 28. 

λόγος 775, ἢ 31. διηρημέων Τό, | 82. μὲν ογὰ 05. ᾿ὶ 85. ἱερά 0515 αἰ ργ Ζ6, ἀρ. ὠγάγεσθα: 9. 

Ἱππόδαμος δὲ Ἑὐρυφῶντος Μιλήσιος, ὃς καὶ τὴν τῶν 8 
πόλεων διαίρεσιν εὗρε καὶ Τὸν Πειραιᾷ κατέτεμεν, γενόμενος. 
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ρόντων αἱρετῶν. τὰς δὲ κρίσεις ἐν τοῖς δικαςηρίοις οὐ διὼ 
ΝῚ 

ψυφοφερίας ᾧετο γίνεσθαι δεῖν, ἀλλὰ φέρειν ἔκαςον τπι- 
᾿: -“ Ν 3 

νάκιον, ἐν ᾧ γοάφειν, εἰ καταδικαάζοι ἁπλῶς τὴν δίκην, εἰ 
᾽ - ,ὔ Ν Α .“- 

δ᾽ ἀπολύοι ἁπλῶς, κενόν" εἰ δὲ τὸ μὲν τὸ δὲ μή, τοῦτο 
“ γ “ .“ ἤ 

διορίζειν. νῦν γὰρ ὑκ ᾧετο νενομοθετῆσθαι καλῶς" ἀναγκά- 
ΕῚ “Ἥ Ἄ - ᾿ Δ 

ζειν γὰρ ἐπιορκέϊνν ἢ ταῦτα ἢ ταῦτα δικάζοντας. ἐτίθει δὲ 

νόμον περὶ τῶν εὑρισκόντων τι τῇ πόλει συμφέρον, ὅπως μο Ρ Ρ φέρον, 
Ὁ »"» ᾽ ΄«- 

τυγχάνωσι τιμῆς, καὶ τοῖς καισὶ τῶν ἐν τῷ πολέμῳ τε- 
,ὔ 2 μι 

λευτώντων ἐκ δημοσίς γίνεσθαι τὴν τροφήν, ὡς ὕπω τῦτο 

ΙΚΩΝ Β. 

ἕκαςος γεωργήσει δύο οἰκίας, καὶ τίνος ἕνεκεν οὐκ εὐθὺς 

ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῶν αὐτῶν κλήρων αὑτοῖς τε τὴν τροφὴν 
λήψονται καὶ τοῖς μαχίμοις παρέξεσιν; ταῦτα δὴ τάντο 
πολλὴν ἔχει ταραχήν. ὁ καλῶς δ᾽ ὑδ᾽ ὁ περὶ τῆς κρίσεως 

5 ἔχει νόμος, τὸ κρίνειν ἀξιῶν διαιρῦντα τῆς κρίσεως ὡτλῶς. 

ΠΡ Έ μος, καὶ γίνεσθαι τὸὶ τὸν δικαςὴν διαιτητήν. τῦτο δ᾽ 

ἐν μὲν τῇ διαίτῃ καὶ πλείοσ πλείοσιν ἵν ἐνδέχεται (χοινολογοῦνται 
γὰρ ἀλλήλοις περὶ τῆς κρίσεωφ), ἐν δὲ τοῖς δικαςυρίοις ἐκ 

ἔςιν, ὠλλὰ καὶ τοὐναντίον τότῳ τῶν νομοθετῶν οἱ τολλὲ 

παρ' ἄλλοις ἘΠ μεθρ μέσ: ἔςι δὲ καὶ ἐν ᾿Αθήναις ὅτος (0 παρασκευάζουσιν ὅπως οἱ δικαςαὶ μιὴ κοινολογῶνται τρὸς 
ὁ νόμος γῦν καὶ ἐν ἑτέραις τῶν πόλεων. τὰς δ᾽ ἄρχοντας 

αἱρετὺς ὑπὸ τοῦ Ὁ δήμου εἶναι πάντατ' δῆμον δ᾽ ἐποίει τὰ 

τρία μέρη τῆς πόλεως" τὲς δ᾽ αἱρεθέντας ἐπιμελεῖσθαι κοι- 
- .» ὧ δ. ᾿ Ψ᾽ 

γῶν καὶ ξενικῶν καὶ ὀρφάνικῶν. τὰ μὲν οὖν πλεῖςα καὶ 

ἀλλήλυς. ἔκειτα πῶς ἐκ ἔςαι ταραχώδης ἡ κρίσις, τω 

ὀφείλειν μὲν ὁ δικαςὴς οἴηται, μὴ τοσῖτον δ᾽ ὅσον ὁ ἂν 
καζόμενος; ὁ μὲν γὰρ εἴκοσι μνᾶς, ὁ δὲ δικαστὰς κρίνῃ 
δέκα μνᾶς, ἢ ὁ μὲν πλέον, ὁ δ᾽ ἔλαστον, ἄλλος δὲ τότε, 

τὰ μάλιστα ἀξιόλογα τῆς Ἱπποδάμε᾽ τάξεως ταῦτ᾽ ἐς ν, 15 ὁ δὲ τέτταρας" καὶ τῦτον δὴ τὸν τρόπον δῆλον ὅτι μερῇν» 

ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις πρῶτον μὲν τὴν διαίρεσιν τῷ πλήθους 
᾿ « 

τῶν πολιτῶν, οἵ τε γὰρ τεχνῖται καὶ οἱ γεωργοὶ καὶ οἱ 
τὰ ὅπλα ἔχοντες κοινωνοῦσι τὴς πολιτείας πάντες͵ οἱ μὲν 

γεωργοὶ ὑκ ἔχοντες ὅπλα, οἱ δὲ τεχνῖται ὅτε γὴν ὅτε ὅπλα, 

σιν, οἱ δὲ πάντα καταδικάσυσιν, οἱ δ᾽ ἀδέν. τίς ἵν ὁ τρ- 

πος ἔςαι τῆς διαλογὴς τῶν ψήφων; ἔτι δ᾽ ὑδεὶς ἐπιορκῶ 
ἀναγκάζει τὸν ἁπλῶς ἀποδικάσαντα ἢ καταδικάσωτα, 
εἶτερ ἁπλῶς τὸ ἔγκλημα γέγραπται δικαίως" ὦ γὰρ μα 

ὥςε γίνονται σχεδὸν δοῦλοι τῶν τὰ ὅπλα κεκτημένων. με- Ὁ δὲν ὀφείλειν ὁ ὠποδικάσας κρίνει, ἀλλὰ τὰς εἴκοσι μνᾶρ' 
τέχειν μὲν ὗν πασῶν τῶν τιμῶν ἀδύνατον" ἀνάγκη γὰρ ἐκ ἀλλ᾽ ἐκεῖνος ἤδη ἐπιορκεῖ ὁ καταδικάσας μὴ νομίζων ὀφέί 

τῶν τὰ ὅπλα ἐχόντων καθίςασθαι καὶ ςρατηγὸς καὶ πο- λεῖιν τὰς εἴκοσι μνῶς. περὶ δὲ τῷ τοῖς εὐρίσκυσί τι τῇ τῷ 

λιτοφύλακας καὶ τὰς κυριωτάτας ἀρχὰς ὡς εἰπεῖν" “μὴ λει συμφέρεν ὡς δεῖ γίνεσθαί τινα τιμήν, ὁκ ἔςιν ἀσφι 
μετέχοντας δὲ τῆς πολιτείας πῶς οἷόν τε φίλθιος ἔχειν. 

πρὸς τὴν πολιτείαν; “ἀλλὰ δεῖ κρείττως εἶναι τὲς τὰ ὅπλα “5 γὰρ συκοφαντίας καὶ κινήσεις, ἂν 
νπα δύσι σοος 

γε κεκτημένες ἀμφοτέρων τῶν μερῶν' τῦτο δ᾽ ὁ ῥᾳδιον μὴ 

πολλὺς ὄντας. εἰ δὲ τῦτ᾽ ἔςαι, τί δεῖ τὸς ἄλλες μετέχειν 

τῆς πολιτείας καὶ ἸΩΝ εἶναι τῆς τῶν ἀρχόντων κατας ὡ- 

σεως; ἔτι οἱ γεωργοὶ τί χρήσιμοι τῇ πόλει; τεχνίτας μὲν 

λὲς τὸ νομοθετεῖν, ἀλλ᾽ εὐόφθαλμον ἀκῦσαι μόνον" ἔχε 
χΧῊ. πολιτείας. ἐμ 

πίπτει δ᾽ εἰς ἄλλο πρόβλημα καὶ σκέψιν ἑτέραν" ἀτοῦσι 
γάρ τινες πότερον βλαβερὸν ἢ συμφέρον ταῖς πόλεσι τὶ 
κινεῖν τὺς πατρίες νόμες, ἀν ἢ τις ἄλλος βελτίων. διέτῳ 

ὦ ῥάῴδιον τῷ λεχθέντι ταχὺ συγχωρεῖν, εἶπερ μὲ συμφέ 
γὼρ ἀναγκαῖον εἶναι' πᾶσα γὰρ δεῖται πόλις τεχνιτῶν, 30 ρει κινεῖν. ἐνδέχεται δ᾽ εἰσηγεῖσθαί τινας νόμων λύσιν ἡ 

καὶ δύνανται ἐιαγέγοδυδὶ καθάπερ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλε- 

σιν ἀπὸ τῆς τέχνης " οἱ δὲ γεωργοὶ Ἐί Ρ ει μὲν τοῖς τὰ 

ὅπλα κεκτημένοις τὴν τροφὴν εὐλόγως ἂν ἦσαν τι τῆς 

πόλεως μέρος, νῦν δ᾽ ἰδίαν ἔχεσιν, καὶ ταύτην ἰδία, γεωρ- 

πολιτείας ὡς κοινὸν ἀγαθόν. ἐπεὶ δὲ πεποιήμεθα μνεία, 
μονα Ἐπαυ τι; 

ἔτι μικρὰ περὶ αὐτοῦ διαστείλασθαι. βίλτωων. ἔχε γώ 

ὥσπερ εἴπομεν, ἀπορίαν; καὶ δύξειεν ὦ ἂν βέλτιον εἶναι τὸ 

κινεῖν" ἐπὶ γοῦν τῶν ἄλλων ἐπιςημῶν τοῦτο συνεγήνο ΧΡ, 
“ ᾽ ,“" ΑῚ 

γῦσιν. ἔτι δὲ τὴν κοινήν, ἀφ᾽ ἧς οἱ προπολεμῆντες ἕξουσι ἃς οἷον ἰατρικὴ κινηθεῖσα παρὰ τὼ πάτρια καὶ γυμνασταῖ 
τὴν τροφήν, “εἰ μὲν αὐτοὶ γεωργήσυσιν, ὑκ ἀν εἴη τὸ μά- 

χιμον ἕτερον καὶ τὸ γεωργῶν, βέλεται δ᾽ ὁ νομοθέτης" 

δ᾽ ἕτεροί τινες ἔσονται τῶν τε τὰ ἴδια γεωργόντων καὶ τῶν 
μαχίμων, τέταρτον αὖ μόριον ἔςαι τῦτο τὴς πόλεως, ὑδὲ- 

᾽ 
ει 

καὶ ὅλως αἱ τέχναι πᾶσαι καὶ αἱ δυνάμεις, ὥς᾽ ἐπὲ μίω 

τότων θετέον καὶ τὴν πολιτικήν, δῆλον ὅτι καὶ περὶ ταύτη 

ἀναγκαῖον ὁμοίως ἔχειν, σημεῖον δ᾽ ἂν γεγονέναι φαΐ τῇ 

ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν ἔργων' τὸς γὰρ ἀρχαίες νόμυς λίαν ἁπλῆς 
νὸς μετέχον, ἀλλ᾽ ἀλλότριον τῆς πολιτείας. ὠλλὰ μὴν εἴ εἶναι καὶ βαρβαρικύς. ἐσιδηροφορῶντό τε γὰρ οἱ ἝΝ 

Ν ᾽ ν᾿ Φ ΄ὔ Ν γΧᾺ.2 Ν Ἁ Ἀ τις τοὺς αὐτὸς θήσει τός τε τὴν ἰδίαν καὶ τὺς τὴν κοινὴν 
γεωργῆντας, τό τε πλῆθος ὦπορον ἔφαι τῶν καρπῶν ἐξ ὧν 

νες, καὶ τὰς γυναῖκας ἐωνοῦντο παρ᾽ ἀλλήλων. ἕσα τι 
Ν “ ᾽ ΄ ».»ἷἢ ν. ν»» 2 ,.ὦ 

λοιπά τῶν ἀρχαίων εςὶ πε νομίμων, εὐήθη πάμπαν ἐς, 

8. καταδικάζει ρΓ 76, Π 4. ἀπολύει 05. 1} 11. ἑνέροις 757, ἢ 84, γεωργήσνσιν ΤΟ 7, ἢ 39. αὖ) οὖν Τ', 

12. μὲν ὁ] οοὐϊοες ὁ μὲν. “15, δὴ] δὲ 05 Τ᾽, ἢ 40, τε οα 057". 
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οἷον ἐν Κύμῃ περὶ τὰ φονικὰ νόμος ἐστίν, ἂν πλῆθός τί 
χαράσχηται μαρτύρων ὁ διώκων τὸν φόνον τῶν αὐτῷ συγ- 
γενῶν, ἔνοχον εἶναι τῷ φόνῳ τὸν φεύγοντα. ζητοῦσι δ᾽ 
ὅλως οὐ τὸ πάτριον ἀλλὰ τὠγαθὸν πάντες" εἰκός τε τοὺς 

ὁμοίος εἶναι καὶ τὸς τυχόντας καὶ τὸς ἀνοήτες, ὥσπερ καὶ 
. λέγεται κατὰ τῶν γηγενῶν, ὥς ἄτοπον τὸ μένειν ἔν τοῖς 
τότων δόγμασιν. πρὸς δὲ τύτοις ὑδὲ τὸς γεγραμμένες ἐᾶν 

ἀκινήτους βέλτιον. ὥσπερ γὰρ καὶ περὶ τὰς ἄλλας τέχνας, 

πονεῖ μα 

πρώτες, εἴτε γηγενεῖς ἦσαν εἶτ᾽ ἐκ φθορᾶς τινὸς ἐσώθησαν, 5 

ΟὟ φιίς - 
ει 3,9 πολχητθιὰ 
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σας πόλεις, καίπερ πολεμύσας ἀλλήλαις, μηδεμίαν εἶναι 

σύμμαχον τοῖς ἀφισταμένοις διὰ τὸ μὴ συμφέρειν καὶ 

αὐταῖς κεκτημέναις περιοίκες" τοῖς δὲ - Λάκωσιν οἱ γειτνιῶν- 

τες ἐχθροὶ πάντες ἦσαν, ᾿Αργεῖοι καὶ Μεσσήνιοι καὶ ᾿Αρ- 

κάδες, ἐπεὶ καὶ τοῖς Θετταλοῖς κατ᾽ ἀρχὼς ἀφίςαντο διὰ 

τὸ πολεμεῖν ἔτι τοὶς προσχώροις, ᾿Αχαιοὶς καὶ Περραιβοῖς 

καὶ Νίαγνησιν. ἔοικε δὲ καὶ εἰ μηδὲν ἕτερον, ἀλλὰ τό γε 

τῆς ἐπιμελείας ἐργῶδες εἶναι, τίνα δεῖ πρὸς αὐτὸς ὁμιλῇ 
σαι τρόπον" ἀνιέμενοί τε γὰρ ὑβρίζεσι καὶ τῶν ἴσων ἀξ 

καὶ τὴν πολιτικὴν τάξιν ἀδύνατον ἀκριβῶς πάντα γραφῆ- 10 σιν ἑαυτὸς τοῖς κυρίοις, καὶ κακοπαθῶς ζῶντες ἐπιβελεύνσι 

ναι" καθόλε γὰρ ἀνωγκαῖὸν γραφῆναι, αἱ δὲ πράξεις περὶ 

τῶν καθ᾽ ἕκαςον εἰσιν. ἐκ μὲν ἦν τέτων φανερὸν ὅτι κινη- 

τέοι καὶ τινὲς καὶ ποτὲ τῶν νόμων εἰσίν, ἄλλον δὲ τρόπον 

ἐπισκοπῖσιν εὐλαβείας ἂν δόξειεν εἶναι πολλᾶς, ὅταν γὰρ 

καὶ μισοῦσιν. δῆλον οὖν ὡς οὐκ ἐξευρίσκυσι τὸν βέλτιςον 

τρόπον, οἷς τοῦτο συμβαίνει περὶ τὴν εἱλωτείαν. ἔτι δ᾽ ἡ 

περὶ τς γυναῖκας ἄνεσις καὶ πρὸς τὴν προαίρεσιν τῆς πο- 

λιτείας βλαβερὰ καὶ πρὸς εὐδαιμονίαν πόλεως. ὥσπερ γὼρ 

ἦ τὸ μὲν βέλτιον μικρόν, τὸ δ᾽ ἐθίζειν εὐχερῶς λύειν τὸς 15 οἰκίας μέρος ἀνὴρ καὶ γυνή, δῆλον ὅτι καὶ πόλιν ἐγγὺς 

νόμος φαῦλον, φανερὸν ὡς ἑατέον ἐνίας ὡμαρτίας καὶ τῶν 

γομοθετῶν καὶ τῶν ἀρχόντων" ὦ γὰρ τοσῦτον ὠφελήσεται 

κινήσας, ὅσον βλαβήσεται τοῖς ἄρχουσιν ἀπειθεῖν ἐθισθείς. 

ψεῦδος δὲ καὶ τὸ παράδειγμα τὸ περὶ τῶν τεχνῶν" ὁ γὰρ 

τὸ δίχα διηρῆσθαι δεῖ νομίζειν εἷς τε τὸ τῶν ἀνδρῶν πλῇ- 

θος καὶ τὸ τῶν γυναικῶν, ὥς" ἐν ὅσαις πολιτείαις φαύλως 

ἔχει τὸ περὶ τὰς γυναῖκας, τὸ ἥμισυ τὴς πόλεως εἶναι δεῖ 
νομίζειν ἀνομοθέτητον. ὅπερ ἐκεὶ συμβέβηκεν" "ὅλην γὰρ 

ὅμοιον τὸ κινεῖν τέχνην καὶ νόμον. ὁ γὰρ νόμος ἰσχρὺὶν 20 τὴν πόλιν ὁ νομοθέτης εἶναι βουλόμενοφ καρτεριχκήν, κατὰ 

ὑδεμίαν ἔχει πρὸς τὸ πείθεσθαι πλὴν παρὰ τὸ ἔθος, τῦτο 

δ᾽ ὁ γίνεται εἰ μὴ διὰ χρόνε πλῆθος, ὥςε τὸ ῥᾳδίως με- 
ταβάλλειν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων νόμων εἰς ἑτέρους νόμους 

καινὸς ἀσθενὴ ποιεῖν ἐςὶ τὴν τοῦ νόμυ δύναμιν. ἔτι δ᾽ εἰ 

μὲν τὸς ἄνδρας φανερός ἐςι τοῦτος ὦν, ἐπὶ δὲ τῶν γυνωι- 

κῶν ἐξημέληκεν" ζῶσι γὰρ ἀκολάςως πρὸς ἅπασαν ὠκο- 
λασίαν καὶ τρυφερῶς. ὥς" ἀναγκαῖον ἐν τῇ τοιαύτῃ πολι 

τείᾳ τιμᾶσθαι τὸν πλῦτον, ἄλλως τε κἂν τύχωσι γυναι- 
ἃ ΄ “ 

καὶ κινητέοι, πότερον καὶ πάντες καὶ ἐν πάσῃ πολιτείᾳ, ἢ 25 κοκρατούμενοι, καθάπερ τὼ πολλὰ τῶν στρατιωτικῶν καὶ 
οὖ; καὶ πότερον τῷ τυχόντι ἣ τισίν; ταῦτα γὰρ ἔχει με- 

γάλην διαφοράν. διὸ νῦν μὲν ὠφῶμαν ταύτην τὴν σκέψιν" 

ἄλλων γάρ ἐς! καιρῶν. 

9 Πηφὶ δὲ τῆς Λακεδαιμονίων πολιτείας καὶ τῆς Ἐρη- 

πολεμικῶν γενῶν, ἔξω Κελτῶν ἣ κἀν εἴ τινες ἕτεροι φα- 
νερῶς τετιμήκασι τὴν πρὸς τοὺς ἄρρενας συνουσίαν. ἔοικε 

γὰρ ὁ μυθολογήσας πρῶτος ἐκ ἀλόγως συζεῦξαι τὸν ΓΑρη 
Ἂ ν᾽ ΄ ἃ ν ν Ν “ Ἂς ἃ . πρὸς τὴν ᾿Αφροδίτην' ἥ γάρ πρὸς τὴν τῶν ἀρρένων ὁμιλίαν 

δ. “ -“ ἃ “ “ ᾿ 
τικῆς, σχεδὸν δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων πολιτειῶν, δύο εἰσὶν 3) ἢ πρὸς τὴν τῶν γυναικῶν φαίνονται κατακώχιμοι παντες 

αἱ σκέψεις, μία μὲν εἴ τι καλῶς ἢ μὴ καλῶς πρὸς τὴν 
» 4 γ᾿ - 2 » Ψ Ἀ Ἂ, ἥν ἀρίςν νενομοθέτηται τάξιν, ἑτέρα δ᾽ εἴ τι πρὸς τὴν ὑπό- 

θεσιν καὶ τὸν τρόπον ὑπεναντίως τῆς προκειμένης αὐτοῖς 

πολιτείας. ὅτι μὲν οὖν δεῖ τῇ μελλέσῃ καλῶς πολιτεύε- 

οἱ τοῦτοι. διὸ παρὰ τοῖς Λάκωσι τοῦθ᾽ ὑπῆρχεν, καὶ πολλὼ 

διῳκεῖτο ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἐπὶ τὴς ἀρχὴς αὐτῶν. καίτοι 
{ δὶ , ᾿ γ ἃ Ν Υ .«ΝἩΒ “ τί διαφέρει γυναῖκας ἄρχειν ἅ τοὺς ἄρχοντας ὑπὸ τῶν 

“ Υ ᾿ 

γυναικῶν ἄρχεσθαι; ταὐτὸ γὰρ συμβαίνει. χρησίμου δ᾽ 

θυρίς δω ξ' ς με γῦ.- τὰ, σε, 

σθαι τὴν τῶν ἀναγκαίων ὑπάρχειν σχολήν, ὁμολογόμενόν 35 ὕσης τῆς θρασύτητος πρὸς ὑδὲν τῶν ἐγκυκλίων, ἀλλ᾽ εἴπερ 
᾿ ΄ Ν ΄, . 4 »,..»9 - Ὕ Ν " ΄ ΄ Ν “Δ᾽ ς»ν 
ἐστιν τίνα δὲ τρόπον ὑπάρχειν, οὐ ῥᾷδιον λαβεῖν. ἦ τε πρὸς τὸν πόλεμον, βλαϊβερώταται καὶ πρὸς ταῦθ᾽ αἱ τῶν 

γὰρ Θετταλῶν πενεςεία πολλάκις ἐπέθετο τοῖς Θετταλοῖς, Λακώνων ἦσαν. ἐδήλωσαν δ᾽ ἐπὶ τῆς Θηβαίων ἐμβολῆς" 

ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς Λάκωσιν οἱ Εἴλωτες" ὥσπερ γὰρ ἐφε- χρήσιμοι μὲν γὼρ οὐδὲν ἦσαν, ὥσπερ ἐν ἑτέραις πόλεσιν, 

δρεύοντες τοῖς ἀτυχήμασι διατελῦσιν. περὶ δὲ τὸς Κρῆτας θόρυβον δὲ παρεῖχον πλείω τῶν πολεμίων. ἐξ ἀρχὸς μὲν 

ἀδέν πω τοΐτρν συμβέβηκεν' αἴτιον δ᾽ ἴσως τὸ τὰς γειΖνιώ- 20 ἕν ἔοικε συμβεβηκέναι τοῖς Λάκωσιν εὐλόγως ἡ τῶν γυ- 

ἀ. εἰκότες τοὺς Ο5 75. 1] 1. τὸ οὰ ΟἾΤΆ, ἢ 1λ. ἂν οχχὰ 7". {[ 18. εὐθισθείς ΤΆ. ἢ 19. γὰρ το ὁ οἵαὰ 05Τ'. ἢ 24. πλὴν παρὰ] 

“λὴν 
παρὰ 1... ;1ΆΓ 23. νόμον ΤΆ, "1 25. κυητέον ΟὙ Τό, || καὶ δῃὶθ πάντες οἵχ 15. ἢ 33. αὐτοῖς] αὐτῆς Οὐ Τό. 

ἀ, μεσήνιοι 7575, Π 14, εὐνομίαν ΤῈ οἱ τὸ 15, ἢ 24. τυγχάνωσι το 15. ᾿ὶ 25. στρατιωτῶν ΟἾ7Ά, 28. ἄρην Τό. 
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ναικῶν ἄνεσις. ἔξω γὰρ τῆς οἰκείας διὰ «τὼς στρατείας 
ὠπεξζενῆντο πολὺν χρόνον, πολεμᾶντες τόν τε πρὸς ᾿Αργείες 

πόλεμον καὶ πάλιν τὸν πρὸς ᾿Αρκάδας καὶ Μεσσηνίους" παῖδας" ἔςι γὰρ αὐτοῖς νόμος τὸν μὲν γεννήσαντα τρεῖς 

σχολάσαντες δὲ αὐτὸς μὲν παρεῖχον τῷ νομοθέτῃ προῳ- υἱὲὰς ἄφρυρον εἶναι, τὸν δὲ τέτταρας ὠτελῆ πάντων. καίτοι 
δοπεποιημένες διὰ τὸν ςρατιωτικὸν βίον (πολλὼ γὰρ ἔχει ς φανερὸν ὅτι πολλῶν γινομένων, τῆς δὲ χώρας ὕτω δηρη- 
μέρη τῆς ἀρετῆς), τὰς δὲ γυναῖκας φασὶ μὲν ἄγειν ἐπι- μένης, ἀναγκαῖον πολλοὺς γίνεσθαι πένητας. ἀλλὰ μὴ 

“ Ν “ 3 ᾿ ἊΨ ε ». Ὁ Ν Ν 2 ’ὔ ΄ ς- ᾿" ᾿ ᾿ 
χειρῆσαι τὸν Λυκῦργον ἐπὶ τὸς νόμους, ὡς δ᾽ ἀντέκρουον, καὶ τὰ περὶ τὴν ἐφορείαν ἔχει φαύλως" ἡ γὰρ ἀρχὴ κυ- 
ΜΝ , »ἷ . πὸ νν “Φ » Ν» ΄ ΡΤ] , »} 5 

εἰποςῆναι πάλιν. αἰτίαι μὲν ἦν εἰσὶν αὗται τῶν γενομέ- ρία μὲν αὐτὴ τῶν μεγίςων αὐτοῖς ἐς ἵν, γίνονται δ᾽ ἐχ τ 
γων, ὥςε δῆλον ὅτι καὶ ταύτης τῆς ἁμαρτίας. ἀλλ᾽ ἡμεῖς δήμε πάντες, ὥςε πολλάκις ἐμπίπτεσιν ἄνθρωποι σφόδιε 

οὐ τῶτο σκοπῦμεν, τίνι δεῖ συγγνώμην ἔχειν ἢ μὴ ἔχειν, ιο πένητες εἰς τὸ ἀρχεῖον, οἱ διὰ τὴν ὠπορίαν ὥνιοι ἤσαν. 
ἀλλὰ περὶ τῷ ὀρθῶς καὶ μὴ ὀρθῶς. τὰ δὲ περὶ τὰς γυ- ἐδήλωσαν δὲ πολλάκις μὲν καὶ πρότερον, καὶ νῦν δὲ ὃ 

ναΐκας ἔχοντα μὴ καλῶς ἔοικεν, ὥσπερ ἐλέχθη καὶ πρό- τοῖς ἀνδρίοις" διαφθαρέντες γὼρ ἀργϑρίῳ τινές, ὅσον ἰφ᾽ 
᾽ ὔ ᾽ ὔ ,ὔ - “ ὔ ΄- Ἂν ε - [2 . Λ΄ ᾽ 7. Ν Ν Ν , ᾿ 

τερον, ὁ μόνον ἀπρέπειαν τινὰ ποιεῖν τὴς πολιτείας αὐτὴν ἑαυτοῖς, ὁλὴν τὴν πόλιν ἀπώλεσαν. καὶ διὰ τὰ τὸν “ 

καθ᾽ αὐτήν, ἀλλὰ συμβάλλεσθαί τι πρὸς τὴν φιλοχρη- χὴν εἶναι λίαν μεγάλην καὶ ἰσοτύραννον δημαγωγιὼ 
ματίαν. μετὰ γὼρ τὰ νῦν ῥηθέντα τοῖς περὶ τὴν ἀνωμα- 15 αὐτὸς ἠναγκάζοντο καὶ οἱ βασιλεῖς, ὥςε καὶ ταύτῃ συ» 
λίαν τῆς κτήσεως ἐπιτιμήσειεν ἄν τις, τοῖς μὲν γὰρ αὐτῶν επιβλάπτεσθαι τὴν πολιτείαν" δημοκρατία γὰρ ἐξ ἀριςι- 
συμβέβηκε κεκτῆσθαι πολλὴν λίαν οὐσίαν, τοῖς δὲ πάμ- κρατίας συνέβαινεν. συνέχει μὲν ἦν τὴν πολιτείαν τὸ ἀρ- 
παν μικράν" διόπερ εἰς ὀλίγες ἧκεν ἡ χώρα. τῦτο δὲ καὶ χιεῖον τῦτο" ἡσυχαζει γὰρ ὁ δῆμος διὰ τὸ μετέχειν τῆς 
διὰ τῶν νόμων τέτακται φαύλως" ὠνεῖσθαι μὲν γὰρ ἃ μεγίςης ἀρχῆς, ὥς εἴτε διὰ τὸν νομοθέτην εἴτε διὰ τύ. 
χωλεῖν τὴν ὑπάρχοσαν ἐποίησεν ὁ καλόν, ὀρθῶς ποιήσας, 20 χὴν τῦτο συμπέπτωκεν, συμφερόντως ἔχαι τοῖς πράγμασι. 

διδόναι δὲ καὶ καταλείπειν ἐζυσίαν ἔδωκε τοῖς βελομένοις' δεῖ γὰρ τὴν πολιτείαν τὴν μέλλεσαν σώζεσθαι πᾶντα βὲ 

σιν. βουλόμενος γὰρ ὁ νομοθέτης ὡς πλείςους εἶναι τοὺς 
Σπαρτιάτας, προάγεται τὸς πολίτας ὅτι πλείςες ποιεῖσθαι 

καΐτοι τῦτο συμβαΐνειν ἀναγκαῖον ἐκείνως τε καὶ οὕτως. 
ἔςι δὲ καὶ τῶν γυναικῶν σχεδὸν τῆς πάσης χώρας τῶν 

- Ν᾽ ΄ -“ ᾽» ΄ὔ -“ ᾿ 
πώτε. μερῶν τὰ δύο, τῶν τ᾽ ἐπικλήρων πολλῶν γινομένων, 

λεσθαι τὰ μέρη τῆς πόλεως εἶναι καὶ διαμένειν ταὐτά" 
οἱ μὲν ἕν βασιλεῖς διὰ τὴν αὐτῶν τιμὴν ὕὅτως ἔχωσιν, ἐ 

δὲ καλοὶ κἀγαθοὶ διὰ τὴν γερυσίαν (ἄθλον γὰρ ἡ ἀρχὴ 
καὶ διὰ τὸ προῖκας διδόναι μεγάλας. καίτοι βέλτιον ἥν 25 αὕτη τῆς ἀρετῆς ἐςίν), ὁ δὲ δῆμος διὰ τὴν ἐφορείαν᾽ χκα- 
μηδεμίαν ἢ ὀλίγην ἢ καὶ μετρίαν τετάχθαι. νῦν δ᾽ ἕἔξες! 
δοῦναί τε τὴν ἐπίκληρον ὅτῳ ἀν βούληται" κἄν ἀποθάνη 
μὴ διαθέμενος, ὃν ὧν καταλίπῃ κληρονόμον, οὗτος ᾧ ἀν 
θέλῃ δίδωσιν. τοιγαρῶν δυναμώης τῆς χώρας χιλίες ἷπ- 

θίσταται γὰρ ἐξ ἁπάντων. ἀλλ᾽ αἱρετὴν ἔδει τὴν ἀρχὴ 
- , ΡΕΡ, ΩΣ , Δ ον ὃ εἶναι ταύτην ἐξ ἁπάντων μέν, μὴ τὸν τρόπον δὲ τῦτον ἢ 

νῦν" παιδαριώδης γάρ ἐς λίαν. ἔτι δὲ καὶ κρίσεων εἰσι 
μεγάλων κύριοι, ὄντες οἱ τυχόντες, διόπερ ος αὐτογνώμι- 

πεῖς τρέφειν καὶ πεντακοσίες καὶ ὁπλίτας τρισμυρίες, ὑδὲ 30 νας βέλτιον κρίνειν ἀλλὰ κατὰ τὰ γράμματα καὶ τοὺς 
χίλιοι τὸ πλῆθος ἦσαν. γέγονε δὲ διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν 
δῆλον ὅτι φαύλως αὐτοῖς εἶχε τὼ περὶ τὴν τάξιν ταύτην" 
μίαν γὰρ πληγὴν ὄχ, ὑπήνεγκεν καὶ πόλις, ἀλλ᾽ ἀπώλετο 
διὰ τὴν ὀλιγανθρωπίαν. λέγυσι δ᾽ ὡς ἐπὶ μὲν τῶν πῤοτέ- 

νόμες. ἔςι δὲ καὶ ἡ δίαιτα τῶν ἐφόρων ὑχ, ὁμολογεμέη 
τῷ βυλήματι τῆς πόλεως" αὐτὴ μὲν γὰρ ἀνειμένη λίαν 

ἐςίν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις μᾶλλον ὑπερβάλλει" ἐπὶ τὸ σκλ- 
ρόν, ὥςε μὴ δύνασθαι καρτερεν ἀλλὰ λάθρᾳ τὸν νέμσ 

βὼν βασιλέων μετεδίδοσαν τῆς πολιτείας, ὥς᾽ ἀ γίνεσθαι 35 ἀποδιδράσκοντας ἀπολαύειν τῶν σωματικῶν ἡδονῶν. ἔχῃ 

τότε ὀλιγανθρωπίαν πολεμόντων πολυν χρόνον" καί φασιν 
εἶναί ποτε τοῖς Σπαρτιάταις καὶ μυρίος. ὁ μὴν ἀλλ᾽ εἶτ᾽ 
ἐςὶν ἀληθὴ ταῦτα εἴτε μή, βέλτιον τὸ διὰ τῆς κτίσεως 

ὡμαλισμένης πληθύειν ἀνδρῶν τὴν πόλιν. ὑπεναντίος δὲ 

δὲ καὶ τὼ περὶ τὴν τῶν γερόντων ἀρχὴν ὁ καλῶς αὐτοῖς 
ἐπιεικῶν μὲν γὰρ ἔντων καὶ πεπαιδευμένων ἑκανῶς τὸ 
ἀνδραγαθίαν τάχ᾽ ἂν εἴπειέ τις ἀρώωι τῇ πόλει. καξ 

τοὶ τό γε διὰ βίου κυρίως εἶναι κρίσεων μεγάλων ἀμφι- 
καὶ ὁ περὶ τὴν τεκνοποιίαν νόμος πρὸς ταύτην τὴν διόρθω- (0 σβητήσιμον" ἔςι γάρ, ὥσπερ καὶ σώματος, καὶ διανοίας 

8. μεσηνίους 16. ἢ 11. τῇ] τὰ 647, |} 21. καὶ ογαὰ Οὐ. ΠΟ 22. συμβαίνει ΤΆ, }} 24. πέντε] πάντων Τὸ, 1 37. κυρίως Τί, 1 38. 
διὼ τῆς] τῆς διὰ ΖΤ', 

16. ἀριςοκρατείας τοῖς Ἱ 417. ἀρχαῖον ΟἿΆ, || 25. ἐφορίαν Τ', ἢ 30. τὰ οπι 124, || 31. καὶ οἵχ τ Χ24, 1 38. εἶτα 
057!:. 



ΠΟΛΙΤ 

»-οἢ»’ Α γᾶρας. τὸν τρόπον δὲ τῦτον πεπαιδευμένων ὥστε καὶ τὸν 
νομοθέτην αὐτὸν ὠπιστεῖν ὡς οὐκ ἀγαθοῖς ἀνδράσιν, οὐκ 
ἀσφαλές. φαίνονται δὲ καὶ καταδωροδοκόμενοι καὶ κα- 

ταχαριζόμενοι πολλὰ τῶν κοινῶν οἱ κεκοινωνηκότες τῆς 
ἀρχῆς ταύτης. διόπερ βέλτιον αὐτὸς μὴ ἀνευθένες εἶναι" 

νῦν δ᾽ εἰσίν. δόξειε δ᾽ ἂν ἡ τῶν ἐφόρων ἀρχὴ πάσας εὐθύ- 
γειν τὰς ἀρχάς" τῦτο δὲ τῇ ἐφορείᾳ μέγα λίαν τὸ δῶρον, 
καὶ τὸν τρόπον ὦ τῦτον λέγομεν διδόναι δεῖν τὼς εὐθύνας. 
ἔτι δὲ καὶ τὴν αἴρεσιν ἣν ποΐνται τῶν γερόντων, κατα τε 
τὴν κρίσιν ἐστὶ παιδαριώδης, καὶ τὸ αὐτὸν αἰτεῖσθαι τὸν 
ἀξιωθησόμενον τῆς ὠρχὴς ὑκ ὀρθῶς ἔχει" δεῖ γὰρ καὶ βε- 
λόμενον καὶ μὴ βυλόμενον ἄρχειν τὸν ἄξιον τῆς ἀρχῆς. 
νῦν δ᾽ ὅπερ καὶ περὶ τὴν ἄλλην πολιτείαν ὁ νομοθέτης 
φαίνεται ποιῶν" φιλοτίμες γὰρ κατασκευάζων τὸς πολί- 

ΙΚΩΝ Β. 4271 

σειεν ὧν τις, ὅπερ καὶ Πλάτων ἐν τοῖς νόμοις ἐπιτετίμηκεν" 

πρὸς γὰρ μέρος ἀρετῆς ἡ πᾶσα σύνταξις τῶν νόμων ἐςί, 
τὴν πολεμικήν' αὕτη γὰρ χρησίμη πρὸς τὸ κρατεῖν. τοι- 

γαρῦν ἐσώζοντο μὲν πολεμῖντες, ἀπώλλυντο δὲ ἄρξαντες 
5 διὰ τὸ μὴ ἐπτίςασθαι σχολάζειν μηδὲ ἠσκηκέώαι μηδὲ- 
μίαν ἄσκησιν ἑτέραν κυριωτέραν τῆς πολεμικῆς. τότυ δὲ 

ἁμάρτημα οὐκ ἔλαττον" νομίζεσι μὲν γὰρ γίνεσθαι τά- 
᾿ γαθὰ τὰ περιμάχητα δὶ ἀρετῆς μᾶλλον ἢ κακίας" καὶ 

τοῦτο μὲν καλῶς, ὅτι μῶτοι ταῦτα κρείττω τῆς ἀρετὸς 

10 ὑπολαμβάνυσιν, ἃ καλῶς. φαύλως δ᾽ ἔχει καὶ περὶ τὰ 

κοινὰ χρήματα τοῖς Σπαρτιάταις. οὔτε γὰρ ἐν τῷ κοινῷ 
τῆς πόλεώς ἐςιν ὑδὲν πολέμυς μεγάλες ἀναγκαζομένοις 
πολεμεῖν, εἰσφέρουσί τε κακῶς" διὰ γὰρ τὸ τῶν Ξπαρ- 
τιατῶν εἶναι τὴν πλείςην γῆν ὑκ ἐζετάζοσιν ἀλλήλων τὰς 

τας τότοις κέχρηται πρὸς τὴν αἴρεσιν τῶν γερόντων. ὑδεὶς ις εἰσφοράς. ἀποβέβηκέ τε τὐναντίον τῷ νομοθέτῃ τῇ συμ- 
γὰρ ὧν ἄρχειν αἰτήσαιτο μὴ φιλότιμος ὦν. καΐτοι τῶν 
Ὑ᾽ ἀδικημάτων ἑκυσίων τὰ πλεῖςα συμβαίνει σχεδὸν διὰ 

φιλοτιμίαν καὶ διὰ φιλοχρηματίαν τοῖς ἀνθρώποις. περὶ 
δὲ βασιλείας, εἰ μὲν μὴ βέλτιόν ἐςιν ὑπάρχειν ταῖς πό- 

λεσιν ἢ βέλτιον, ἄλλος ἔστω λόγος. ἀλλὰ μὴν βέλτιόν 20 

γε μὴ καθάπερ νῦν, ἀλλὰ κατὰ τὸν αὐτῷ βίον ἕκαστον 
κρίνεσθαι τῶν βασιλέων. ὅτι δ᾽ ὁ νομοθέτης ὑδ᾽ αὐτὸς οἴεται 
δύνασθαι ποιεῖν καλὲς κὠγαθές, δῆλον" ἀπιςεῖ γῦν ὡς ὑκ 
ὅσιν ἱκανῶς ἀγαθοῖς ἀνδράσιν" διόπερ ἐξέπεμπον συμπρε- 
σβευτὰς τὸς ἐχθρός, καὶ σωτηρίαν ἐνόμιζον τῇ πόλει εἶναι 
τὸ ςασιάζειν τὸς βασιλεῖς. ὦ καλῶς δ᾽ δὲ περὶ τὰ συσ- 

, ΝῚ ΄ , , » , σίτια τὰ καλύμενα φιδίτια νενομοθέτηται τῷ κατας ἤσαντι 
»“ Ψ Ἄ, 2 Ν »"“ “ - Ἁ ΄ πρῶτον, ἔδει γὰρ ἀπὸ κοινοῦ μᾶλλον εἶναι τὴν σύνοδον, 

καθάπερ ἐν Κρήτῃ" παρὰ δὲ τοῖς Λάκωσιν ἕκαστον δεῖ 

φέροντος" τὴν μὲν γὰρ πόλιν πεποίηκεν ἀχρήματον, τοὺς 
δ᾽ ἰδιώτας φιλοχρημάτας. περὶ μὲν ὄν τῆς Λακεδαιμονίων 
πολιτείας ἐπὶ τοσῦτον εἰρήσθω" ταῦτα γάρ ἐςιν ἃ μάλις᾽ 
ἄν τις ἐπιτιμήσειεν. ΜΝ, 

Ἢ δὲ Κρητικὴ πολιτεία παάρεγγυς μέν ἐς! ταύτης, 
ἔχει δὲ μικρὰ μὲν ὁ χεῖρον, τὸ δὲ πλεῖον ἧττον γλαφυ- 
ρῶς. καὶ γὰρ ἔοικε καὶ λέγεται δὲ τὰ πλεῖξα μεμιμῆ- 
σθαι τὴν Ἱκρητικὴν πολιτείαν ἡὶ τῶν Λακώνων, τὰ δὲ πλεῖ- 

στα τῶν ἀρχαίων ἧττον διήρθρωται τῶν νεωτέρων. φασὶ 
25 γὰρ τὸν Λυκῦργον, ὅτε τὴν ἐπιτροπείαν τὴν Χαρίλλν τοῦ 

βασιλέως καταλιπὼν ἀπεδήμησεν, τότε τὸν πλεῖςον δια. ὦ 

τρψαι χρόνον περὶ τὴν Κρήτην διὰ τὴν συγγένειαν" ἅποι- 
κοι γὰρ οἱ Λύκτιοι τῶν Λακωνων ἦσαν, κατέλαβον δ᾽ οἱ 

πρὸς τὴν ὠποικίαν ἐλθόντες τὴν τάξιν τῶν νόμων ὑπάρχρω- 
Υ ΄ »“ “ 

φέρειν, καὶ σφόδρα πενήτων ἐνίων ὄντων καὶ τῦτο τὸ ἀνά- 3) σὰν ἐν τοῖς τότε κατοικᾶσιν. διὸ καὶ νῦν οἱ περίοικοι τὸν 
λωμα ὁ δυναμώων δαπανᾶν, ὥςε συμβαίνειν τοὐναντίον 

τῷ νομοθέτῃ τῆς προαιρέσεως: βύλεται μὲν γὰρ δημοκρα- 
τικὸν εἶναι τὸ κατασκεύασμα τῶν συσσιτίων, γίνεται δ᾽ 
ἥἄκιςα, δημοκρατικὸν οὕτω νενομοθετημένον' μετέχειν μὲν 

αὐτὸν τρόπον χρῶνται αὐτοῖς, ὡς κατασκενάσαντος Μίνω 

πρώτου τὴν τώξιν τῶν νόμων. δοκεῖ δ᾽ ἡ νῆσος καὶ πρὸς 

τὴν ἀρχὴν τὴν Ἑλληνικὴν πεφυκέναι καὶ κεῖσθαι καλῶς" 

πάσῃ γὼρ ἐπίκειται τὴ θαλάσσῃ, σχεδὸν τῶν Ἑλλήνων 

γὰρ οὐ ῥῴδιον τοῖς λίαν πένησιν, ὅρος δὲ τὴς πολιτείας 35 ἱδρυμένων περὶ τὴν θάλασσαν πάντων" ἀπέχει γὰρ τῇ μὲν 
οὗτός ἔστιν αὐτοῖς ὁ πάτριος, τὸν μὴ δυνάμενον τῦτο τὸ 
τέλος φέρειν μὴ μετέχειν αὐτῆς. τῷ δὲ περὶ τὸς νανάρ- 

χες νόμῳ καὶ ἕτεροί τινες ἐπιτετιμήκασιν, ὀρθῶς ἐπιτιμῶν- 

τες ςάσεως γὰρ γίνεται αἴτιος. ἐπὶ γὰρ τοῖς βασιλεῦσιν 

τῆς Πελαποννήσε μικχρόν, τῇ δὲ τῆς Ασίας τῷ περὶ Τριόπιον 
΄ « ΄ Ἀ Ν “« ΄ ᾿ Ν 

τόπε καὶ Ῥόδον. διὸ καὶ τὴν τῆς θαλάσσης ὠρχὴν κατέ. 
Η ΄ ᾿ ΄ Ν ᾽ Ψ' Ν 

σχεν ὁ Νίίνως, καὶ τὼς νήσους τὰς μὲν ἐχειρώσατο τὰς 

δ᾽ ᾧκισεν, τέλος δὲ ἐπιθέμενος τῇ Σικελίᾳ τὸν βίον ἐτελεύ- 

ἦσι ςρατηγοῖς ἀΐδιος ἡ ναναρχία σχεδὸν ἑτέρα βασιλεία 40 τησεν ἐκεῖ περὶ Καΐμικον. ἔχει δ᾽ ἀνάλογον ἡ Ἐρητικὴ τα- 

καθέςηκεν. καὶ ὠδὶ δὲ τῇ ὑποθέσει τῷ νομοθέτε ἐπιτιμή- 

9. καταΐ] καὶ κατά 78. ἢ 21. γε οἵα Οὐ, 26. τὸ οπι. 65. 
6. τῦῶτο 65 εἰ μν 75. 16. γὰρ οαὶ ΟὐΤό, || 27. τὸν ροβῖ 

βίον οὐαὰ 65. ἢ ἀ0. κέμεινον ΟΥ̓ Τό, κάμινον 75, 

Ν Ν , “Ὁ Ν . { 
ζις πρὸς τὴν Λακωνικήν. γεωργυσί τε γὰρ τοῖς μὲν εἴλω- 

34. συμβαΐει 15. ἢ 37..ὄ αὐτοῖς ΟὟΤΈ, αὐτῶν Χ9. 

περὶ οἵη. 1795, 30, οἱ οτα 6. 1] 86. τῆς -- δὲ οα; ΟΉ75. 1} 30. τὸν 

ῬΡΡ 
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τες τοῖς δὲ ἹΚρησὶν οἱ περίοικοι, καὶ συσσίτια παρ ἀμφο- ἀποικῦσιν ἐν νήσῳ τῶν διαφθερόντων. ἣν δὲ ποῖνται τῆς 

τέροις ἐςίν" καὶ τό γε ἀρχαῖον ἐκάλεν οἱ Λάκωνες ὁ φι- ἁμαρτίας ταύτης ἰατρείαν, ἄτοπος καὶ ὦ πολιτικὴ ἀλλὰ 
δίτια ἀλλ᾽ ἀνδρια, καθάπερ οἱ Κρῆτες, ἢ καὶ δῆλον ὅτι δυνας ευτική" πολλάκις γὰρ ἐκβάλλεσι συςάντες τινὲς τὸς 
ἐκεῖθεν ἐλήλυθεν. ἔτι δὲ τὴς πολιτείας ἡ τάξις. οἱ μὲν κόσμες ἢ τῶν συναρχόντων αὐτῶν ἢ τῶν ἰδιωτῶν, ἔξεστι 
γὰρ ἔφοροι τὴν αὐτὴν ἔχουσι δύναμιν τοῖς ἐν τῇ Κρήτῃ 5 δὲ καὶ μεταξὺ τοῖς κόσμοις ἀπειπεῖν τὴν ἀρχήν. ταῦτε 
καλυμένοις κόσμοις, πλὴν οἱ μὲν ἔφοροι πὦτε τὸν ἀριθ- δὴ πάντα βέλτιον γίνεσθαι κατὰ νόμον ἢ κατ᾽ ἀνθρώπων 

μὸν οἱ δὲ κόσμοι δέκα εἰσίν" οἱ δὲ γέροντες τοῖς γέρεσιν, βύλησιν" ὁ γὰρ ἀσφαλὴς ὁ κανών. πάντων δὲ φαυλύτα- 

ὃς καλῦσιν οἱ Κρῆτες βυλήν, ἴσοι. βασιλεία δὲ πρότερον τον τὸ τῆς ἀκοσμίας τῶν δυνατῶν, ἣν καθιςσι πολλάχς 
μὲν ἥν, εἶτα κατέλυσαν οἱ Κρῆτες, καὶ τὴν ἡγεμονίαν οἱ ὅταν μὴ δίκας βέλωνται δᾶναι" ἣ καὶ δῆλον ὡς ἔχει τὶ 

κόσμοι τὴν κατὰ πόλεμον ἔχεσιν. ἐχκλησίας δὲ μετέχεσι 0 πολιτείας ἡ τάξις, ἀλλ᾽ ὁ πολιτεία ἐςὶν ἀλλὰ δυναςείς 
πάντες" κυρία δ᾽ ὀδενός ἐςιν ὠλλ᾽ ἢ συνεπιψηυφίσαι τὼ δό- μᾶλλον. εἰώθασι δὲ διαλαμβάνοντες τὸν δῆμον καὶ τοὶ 
ξαντα τοῖς γέρυσι καὶ τοῖς κόσμοις. τὼ μὲν ἦν τῶν συσ- φίλες μοναρχίαν ποιεῖν καὶ ςασιάζειν καὶ μάχεσθαι πρὸ 
σιτίων ἔχει βέλτιον τοῖς Κρησὶν ἢ τοῖς Λάκωσιν. ἐν μὲν ἀλλήλες. καίτοι τί διαφέρει τὸ τοιῶτον αὶ δια τινος χρόν 

γὰρ Λακεδαίμονι κατὰ κεφαλὴν ἕκαςος εἰσφέρει τὸ τε- μηκέτι πόλιν εἶναι τὴν τοιαύτην, ἀλλὼ λύεσθαι τὴν το 

ταγμένον" εἰ δὲ μή, μετέχειν νόμος κωλύει τῆς πολιτείας, ις λιτικὴν κοινωνίαν; ἔς τ δ᾽ ἐπικίνδυνος" οὕτως ἔχουσα πίλκ 

καθάπερ εἴρηται καὶ πρότερον. ἐν δὲ Κρήτη κοινοτέλως" τῶν βυλομένων ἐπιτίθεσθαι καὶ δυναμένων. ἀλλὰ καθά: 

ἀπὸ πάντων γὰρ τῶν γινομένων καρπῶν τε καὶ βοσκημά- περ εἴρηται, σώζεται διὰ τὸν τόπον" ξενηλασίας γὰρ τὸ 
τῶν καὶ ἐκ τῶν δημοσίων καὶ φόρων ὃς φέρυσιν οἱ περί. πόρρω πεποίηκεν. διὸ καὶ τὸ τῶν περιοίκων μένει τοῖς Κρ- 

οἰκοι, τέτακται μέρος τὸ μὲν πρὸς τὸς θεὰς καὶ τὰς κοι- σίν, οἱ δ᾽ εἴλωτες ἀφίςανται πολλάκις" ὅτε γὰρ ἐξωτίε 
νὼς λειτουργίας, τὸ δὲ τοῖς συσσιτίοις, ὥς᾽ ἐκ κοινῷ τρέ- 0 κῆς ἀρχῆς κοινωνῆσιν οἱ Ἐρῆτες, νεωςΐί τε πόλεμος ξεναὸς 
φεσθαι πάντας, καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας καὶ ἄνδρας. διαβέβηκεν εἰς τὴν νῆσον, ὃς πεποίηκε φανερὸν τὴν ἀσθέ 

πρὸς δὲ τὴν ὀλιγοσιτίαν ὡς ὠφέλιμον πολλὰ πεφιλο- νειαν τῶν ἐκεῖ νόμων. περὶ μὲν ἦν ταύτης εἰρήσθω τυσαῦϑ' 
σόφηκεν ὁ νομοθέτης, καὶ πρὸς τὴν διάζευξιν τῶν γυναι- ἡμῖν τὴς πολιτείας. 
κῶν, ἵνα μὴ πολυτεκνῶσι, τὴν πρὸς τὸς ἄρρενας ποιήσας Πολιτεύεσθαι δὲ δοκῶσι καὶ Ἐαρχηδόνιοι καλῶς καὶ! 
ὁμιλίαν, περὶ ἧς εἰ φαύλως ἢ μὴ φαύλως, ἕτερος ἔςιαι ς πολλὰ περιττῶς πρὸς τὸς ἄλλες, μάλιςα δ᾽ ἔνια παρ» 

τὸ διασκέψασθαι καιρός. ὅτι δὲ τὼ περὶ τὰ συσσίτια βέλ- πλησίως τοῖς Λάκωσιν. αὗται γὰρ αἱ πολιτεῖαι τρεῖς ἐλ- 
τιον τέτακται τοῖς Κρησὶν ἢ τοῖς Λάκωσι, φανερόν. τὰ λήλαις τε σύνεγγύς πώς εἰσι καὶ τῶν ἄλλων πολὺ δα’ 
δὲ περὶ τοὺς κόσμους ἔτι χεῖρον τῶν ἐφόρων. ὃ μὲν γὰρ φέρυσιν, ἥ τε Κρητικὴ καὶ ἡὶ Λακωνικὴ καὶ τρίτη τότον 

ἔχει κακὸν τὸ τῶν ἐφόρων ἀρχεῖον, ὑπάρχει καὶ τύτων" ἡ Καρχηδονίων, καὶ πολλὰ τῶν τεταγμένων ἔχει ταρ' 
γίνονται γὼρ οἱ τυχόντες" ὃ δ᾽ ἐκεῖ συμφέρει πρὸς τὴν 30 αὐτοῖς καλῶς. σημεῖον δὲ πολιτείας συντεταγμένης τὸ τὸ 
πολιτείαν, ἐνταῦθ᾽ ἐκ ἔςιν. ἐκεῖ μὲν γάρ, διὰ τὸ τὴν αἷρες δῆμον ἔχουσαν διαμένειν ἐν τῇ τάξει τῆς πολιτείας, καὶ 

σιν ἐκ πώντων εἶναι, μετέχων ὁ δῆμος τῆς μεγίςης ἀρχὴς μήτε ςάσιν, ὅ τι καὶ ἄξιον εἰπεῖν, γεγενῆσθαι μήτε τί 
βόλεται μένειν τὴν πολιτείαν" ἐνταῦθα δ᾽ ὑκ ἐξ ἁπάντων ραννον. ἔχει δὲ παραπλήσια τῇ Λακωνικῇ πολιείῳ τὸ 
αἷρῶνται τὲς κόσμους ἀλλ᾽ ἐκ τινῶν γενῶν, καὶ τὸς γέρον. μὲν συσσίτια τῶν ἑταιριῶν τοῖς φιδιτίοις, τὴν δὲ τῶν ἔχεν 
τας ἐκ τῶν κεικοσμηκότων. περὶ ὧν τὸς αὐτὸς ἀν τις εἴ- 35 τὸν καὶ τεττάρων ἀρχὴν τοῖς ἐφόροις (πλὴν οὐ χεῖρν ὦ 
πειε λόγους καὶ περὶ τῶν ἐν Λακεδαίμονι γινομένων" τὸ μὲν ἐκ τῶν τυχόντων εἰσί, ταύτην δ᾽ αἱρῦνται τὴν ἀρχὺ 

γὰρ ἀνυπεύθυνον καὶ τὸ διὰ βίου μεῖζόν ἐστι γέρας τῆς ἀριςίνδην), τοὺς δὲ βασιλεῖς καὶ τὴν γερυσίαν ἀνάλογ 

ἀξίας αὐτοῖς, καὶ τὸ μὴ κατὰ γράμματα ἄρχειν ἀλλ᾽ τοῖς ἐκεῖ βασιλεῦσι καὶ γέρυσιν. καὶ βέλτιον δὲ τὸς βα; 
ιαὐτογνώμονας ἐπισφαλές. τὸ δ᾽ ἡσυχάζειν μὴ μετέχοντω σιλεῖς μήτε κατὰ τὸ αὐτὸ εἶναι γένος, μηδὲ τῶτο τὸ τ 
τὸν δῆμον οὐδὲν σημεῖον τοῦ τετάχθαι καλῶς" οὐδὲ γὰρ 40 χόν, εἴτε διαφέρον ἐκ τότων αἱρετὸς μᾶλλον ἢ καθ᾽ ἡλν 
λήμματός τι τοῖς κόσμοις ὥσπερ τοῖς ἐφόροις, πόρρω γ᾽ κίαν' μεγάλων γὰρ κύριοι καθεςῶτες, ἂν εὐτελεῖς ὦσι, 

9. καὶ οαἱ Τ᾿. {Π14.. ἕκαςον 15, ἢ 18. καὶ αῃῖθ ἐκ οπὶ Ζ5. ἢ 26. ἔτι 25. Π 31, τὸ οπι 057, Π 35. εἴποις ΟΥΤ-. 1 86. γε 

νομένων Οὐ, ἢ 37. ἀνυτεύχυνον ΟΥΤΆ, “ἃ 40. οὐδὲ] οὐδὲν 7607, 

47. τὸ οαἱ ΟὐΤό, ἢ! 29. ἡ] ἡ τῶν 1575, ἢ] 38. τὸς] τὸς ἐκεῖ Ο᾽Τ', 
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μεγάλα βλάκτεσι καὶ ἔβλαψαν ἤδη τὴν πόλιν τὴν τῶν ὑχ οἷόν τ᾽ εἶαι βεβαίως ἀριςοκρατικὴν πολιτείαν. ἐθίζε- 

Λακιδαιμονίων. τὰ μὲν ἦν πλεῖξα τῶν ἐπιτιμηθέντων ἀν σθαι δ᾽ εὔλογον κερδαίνειν τὸς ὠνυμένες, ὅταν δαπανήσαν- 

διὰ τὰς παρεκβάσεις κοινὰ τυγχάνει πάσαις ὄντα ταῖς τες ἄρχωσιν" ἄτοπον γὰρ εἰ πένης μὲν ὧν ἐπιεικὴς δὲ 

εἰρημέναις πολιτείαις" τῶν δὲ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν τῆς ἀρι- βυλήσεται κερδαίνειν, φαυλότερος δ᾽ ὧν ὁ βελήσεται δα- 
ςοκρατίας καὶ τῆς πολιτείας τὰ μὲν εἰς δῆμον ἐκκλίνει 5 πανήσας. διὸ δεῖ τὸς δυναμένες ἀριςαρχεῖν, τότες ἄρχειν. 

μᾶλλον, τὼ δ᾽ εἰς ὀλιγαρχίαν. τὸ μὲν γὰρ τὸ μὲν προς βέλτιον δ᾽, εἰ καὶ προεῖτο τὴν ἀπορίαν τῶν ἐπιεικῶν ὁ νο- 
σάγειν τὸ δὲ μὴ προσάγειν πρὸς τὸν δῆμον οἱ βασιλεῖς μοθέτης, ἀλλ᾽ ἀρχόντων γε ἐπιμελεῖσθαι τῆς σχολῆς. 

γχύριοι μετὰ τῶν γερόντων, ἂν ὁμογνωμονῶσι πάντες" εἰ φαῦλον δ᾽ ἂν δόξειεν εἶναι καὶ τὸ πλείως ἀρχὼς τὸν αὐτὸν 

δὲ μή, καὶ τότων ὁ δῆμος. ἃ δ᾽ ἀν εἰσφέρωσιν τοι, οὐ ἄρχειν" ὅπερ εὐδοκιμεῖ παρὰ τοῖς Καρχρδονίοις, ἣν γὼρ 

διακῦσαι μόμον ὠποδιδόασι τῷ δήμῳ τὰ δόξαντα τοῖς ἄρ- 10 ὑφ᾽ ἑνὸς ἔργον ἄρις᾽ ὠποτελεῖται. δεῖ δ᾽ ὅπως γύηται τῇθ᾽ 
χέσιν, ἀλλὰ κύριοι κρίνειν εἰσὶ καὶ τῷ βουλομένῳ τοῖς ὁρῶν τὸν νομοθέτην, καὶ μὴ προςάττειν τὸν αὐτὸν αὐλεῖν 
εἰσφερομένοις ἀντειπεῖν ἕξεςιν, ὅπερ ἐν ταῖς ἑτέραις πολι- καὶ σκυτοτομεῖν. ὥσθ᾽ ὅπε μὴ μυιρὰ πόλις, πολιτικώτερον 
τείαις ὑκ ἔςιν. τὸ δὲ τὼς πενταρχίας κυρίας ὅσας πολλῶν πλείονας μετέχειν τῶν ἀρχῶν, καὶ δημοτικώτερον" κοινό- 
καὶ μεγάλων ὑφ᾽ αὐτῶν αἱρετὼς εἶναι, καὶ τὴν τῶν ἑκα- τερόν τε γάρ, καθάπερ εἴπομεν, καὶ κάλλιον ἔκαςον ὠπο- 
τὸν ταύτας αἱρεῖσθαι τὴν μεγίςην ὠρχήν, ἔτι δὲ ταύτας 15 τελεῖται τῶν αὐτῶν καὶ θᾶττον. δῆλον δὲ τοῦτο ἐπὶ τῶν 
πλείονα ἄρχειν χρόνον τῶν ἄλλων (καὶ γὰρ ἐξεληλυδότες πολεμικῶν καὶ τῶν ναυτικῶν" ἐν τότοις γὼρ ὠμφοτέροις 
ἄρχουσι καὶ μέλλοντες) ὀλιγαρχριόν, τὸ δ᾽ ἀμίσθες καὶ διὰ πάντων ὡς εἰπεῖν διελήλυθε τὸ ἄρχειν καὶ τὸ ἄρχε- 

μὴ κληρωτὼς ἀριςοκρατικὸν θετέον, καὶ εἴ τι τοῦτον ὅτε. σθαι. ὀλιγαῤχικῆὴς δ᾽ ὅσης τῆς πολιτείας ἄριςα ἐκφεύ- 
ρόν" καὶ τὸ τὰς δίκας ὑπὸ τῶν ὠρχείων δικάζεσθαι πά- γόσι τῷ πλυτεῖν, ἀεί τι τῷ δήμε μέρος ἐκπέμποντες ἐπὶ 
σάς, καὶ μὴ ἄλλας ὑπ᾽ ἄλλων, καθάκερ ἐν Λακεδαίμονι. Ὁ τὰς πόλεις. τύτῳ γὰρ ἰῶνται καὶ ποιῶσι μόνιμον τὴν πο- 

παρεκβαίνει δὲ τὴς ἀριςοκρατίας ἡ τάξις τῶν Καρχηδο- λιτείαν. ἀλλὰ τυτί ἐςι τύχης ἔργον, δεὶ δὲ ἀς «σιάς ους 
νίων μάλιςα πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν κατά τινα διάνοιαν ἢ εἶναι διὰ τὸν νομοθέτην. νῦν δ᾽, ἄν ἀτυχία γένηταί τις 
συνδοκεῖ τοῖς πολλοῖς" ὁ γὰρ μόνον ἀριςίνδην ἀλλὰ καὶ καὶ τὸ πλῆθος ἀποςῇ τῶν ἀρχομένων, ὁδέν ἐς φάρμακον 
πλετίνδην οἴονται δεῖν αἱρεῖσθαι τὸς ἄρχοντας" ἀδύνατον διὰ τῶν νόμων τῆς ἡσυχίας. περὶ μὲν ἵν τῆς Λακεδαιμο- 
γὰρ τὸν ἀπορῖντα καλῶς ἄρχειν καὶ σχολάζειν. εἴπερ ὄν 25 νίων πολιτείας καὶ Κρητικῆς καὶ τῆς Καρχηδονίων, αἴπερ 
τὸ μὲν αἱρεῖσθαι πλυτίνδην ὀλιγαρχικόν, τὸ δὲ κατ᾽ ἀρε- δικαίως εὐδυκιμᾶσι, τῦτον ἔχει τὸν τρόπον. 
τὴν ἀριςοκρατιχάν,. αὕτη τις ἀν εἴη τάξις τρίτη, καθ᾿ ἥν-  ὠὠ ἠ Τῶν δὲ ἀποφηναμένων τι περὶ πολιτείας ἔνιοι μὲν ὑκ 12 
περ συντέτακται καὶ τοῖς ἹΚαρχρηδονίοις τὼ περὶ τὴν πο- ἐκοινώνησαν πράζεων πολιτικῶν ὑδ᾽ ὠντινωνῖν, ἀλλὰ δὶιετέ- 
λιτείαν" αἷρῦνται γὰρ εἰς δύο ταῦτα βλέποντες, καὶ μά- λεσαν ἰδιωτεύοντες τὸν βίον" περὶ ὧν εἴ τι ἀξιόλογον, εἴρη- 
λιςα τὼς μεγίςας, τός τε βασιλεῖς καὶ τὸς ςρατηγούς. ἢ ται σχεδὸν περὶ πάντων" ἔνιοι δὲ νομοθέται γεγόνασιν οἱ 
δεῖ δὲ νομίζειν ἁμάρτημα νομοθέτα τὴν παρέκβασιν εναι μὲν ταῖς οἰκείαις πόλεσιν, οἱ δὲ καὶ τῶν ὀθνείων τισί, πο- 

τῆς ὠριςοχρατίας ταύτην᾽ ἐξ ἀρχῆς γὼρ τοῦθ᾽ ὁρᾶν ἐςὶ λιτευθώτες αὐτοί" καὶ τούτων οἱ μὲν νόμων ἐγένοντο δὴ- 
τῶν ἀναγκαιοτώτων, ὅπως οἱ βέλτιςοι δύνωνται σχολάζειν μινργοὶ μόνον, οἱ δὲ καὶ πολιτείας, οἷον καὶ Λυκῦργος καὶ 

καὶ μπδὲὸν ἀσχημονεῖν, μὴ μόνον ἄρχοντες ἀλλὰ μηδ᾽ Σόλων" ιοὗτοι γὼρ καὶ νόμους καὶ πολιτείας κατέστησαν. 
ἰδιωτεύοντες. εἰ δὲ δεῖ βλέπειν καὶ πρὸς εὐπορίαν χάριν ἃς περὶ μὲν οὖν τῆς Λακεδαιμονίων εἴρηται, Σόλωνα δ᾽ ἕνιοι 
σχολῆς, φαῦλον τὸ τὼς μεγίςας ὠνητὼς εἶναι τῶν ἀρχῶν, μὲν οἴονται νομοθέτην γενέσθαι σπονδαῖον" ὀλιγαρχίαν τε 
τήν τε βασιλείαν καὶ τὴν ςρατηγίαν. ἔντιμον γὰρ ὁ νόμος γὰρ καταλῦσαι λίαν ἄκρατον οὖσαν, καὶ δουλεύοντα τὸν 
τος ποιεῖ τὸν πλῦτον μᾶλλον τῆς ἀρετῆς, καὶ τὴν πόλιν ὄϑμον παῦσαι, καὶ δημοκρατίαν καταςῆσαι τὴν πάτριον, 
ὅλην φιλοχρήματον. ὅτι δ᾽ ὧν ὑπολαΐβῃ τίμιον εἶναι τὸ μίξαντα καλῶς τὴν πολιτείαν" εἶναι γὰρ τὴν μὲν ἔν ̓ Αρείῳ 
κύριον, ἀνάγκη καὶ τὸν τῶν ἄλλων πολιτῶν δύζαν ἀκο- ἡ πάγῳ βελὴν ὀλιγαρχικόν, τὸ δὲ τὰς ἀρχὰς αἱρετὰς ἀρι- 
λυβεῖν. τότοις. ὅτυν δὲ μὴ μάλιςα ἀρετὴ τιμᾶται, ταύτην στοκρατικόν, τὼ δὲ δικαςήρια δημοτικόν, ἔορκε δὲ Σόλων 

6. τὸ] τὰ 1205, ΠΤ 9. τῦτον 3, ΠΠ εἰσφέρνσιν ΟὉ ΤΆ οἱ ρμν Ζ), ΤΠ 11. τὸ] τὸς ΤΊ, Π 19. δοξάζεσθαι 175, ἢ 22. ἡ Ο5.}} 33. βέ.- 

τιζὸν 75, ἢ 35. δεῖ] δὴ Τ᾿, δὴ δεῖ 75..} 39. ὑπολάβοι 75. 

1, ἐκ οἴννται ΤΆ, ἢ 6. εὐπορίαν 7575, 1 18. τῆς] καὶ τῆς Ο2ΤΊΈ, 1 10. τὸ] τὰ δὲ δικαςήρια δημοκρατικόκ, τὸ Ζ5,. 
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ἐκεῖνα μὲν ὑπάρχοντα πρότερον ἃ καταλῦσαι, τήν τε βυ- 
λὴν καὶ τὴν τῶν ὠρχῶν αἰρεσιν, τὸν δὲ δῆμον κατας σαι, 

τὰ δικαστήρια ποιήσας ἐκ πάντων. διὸ καὶ μέμφονταί 
» ὦ -«- δ ΄, ΄, ν» 

τινες αὐτῷ" λῦσαι γὰρ ϑάτερον, κύριον ποιήσαντα τὸ δικω- 

ΠΟΛΙΤΙΚΩ͂Ν Β. Τ. 

ἄποπτος. ᾧκησαν μὲν οὖν διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν παρὰ 
τοῖς Θηβαίοις, νομοθέτης δ᾽ αὐτοῖς ἐγώετο Φιλόλαος τερί 

ἄλλων τινῶν καὶ περὶ τῆς παιδοποιίας, οὺς καλοῦσν 

ἐκεῖνοι νόμες θετικός" καὶ τῶτ᾽ ἐςὶν ἰδίως ὑπ᾽ ἐχεύν νιν»: 

ςήριον πάντων, κληρωτὸν ὄν. ἐπεὶ γὰρ τῦτ᾽ ἴσχυεν, ὥσπερ 5 μοθετημένον, ὅπως ὁ ἀριθμὸς σώζηται τῶν κλήρων. Χα- 
τυράννῳ τῷ δήμῳ χαριζόμενοι τὴν πολιτείαν εἰς τὴν νῦν 
δημοκρατίαν κατέςησαν, καὶ τὴν μὲν ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ βυ- 
«λὴν ᾿Εφιάλτης ἐκόλουσε καὶ Περικλῆς, τὰ δὲ δικαςήρια 
μισθοφόρα κατέξησε Περικλῆς, καὶ τοῦτον δὴ τὸν τρόπον 

ρώνδυ δ᾽ ἴδιον μὲν ἀδέν ἐςι πλὴν αἱ δίκαι τῶν ψευδομαρ- 
τυριῶν (πρῶτος γὰρ ἐποΐησε τὴν ἐπίσκηψιν), τὴ δ᾽ ἀκριβιίῳ 
τῶν νόμων ἐστὶ γλαφυρώτερος καὶ τῶν νῦν νομοθετῶν, 
ᾧαλέν δ᾽ ἴδιον ἡ τῶν ἐσιῶν ἀνομάλωσις, Πλάτωνος δ᾽ ἢ 

ἕκαςος τῶν δημαγωγῶν. προήγαγεν αὔξων εἰς τὴν νῦν δὴ- τὸ τε τῶν γυναικῶν καὶ παίδων καὶ τῆς ὑσίας κοινότης καὶ 
μοκρατίαν. φαίνεται δ᾽ ὁ κατὰ τὴν Σόλωνος γενέσθαι τῦτο 
'προαίρεσιν, ἀλλὰ μᾶλλον ὠπὸ συμπτώματος" τῆς ναυαρ- 
χίας γὼρ ἐν τοῖς Μηδικοῖς ὁ δῆμος αἴτιος γενόμενος ἐφρο- 
νηματίσθη, καἱ δημαγωγὸς ἔλαβε φαύλους ἀντιπολιτεὺο- 

τὰ συσσίτια τῶν γυναικῶν, ἔτι δ᾽ ὁ περὶ τὴν μέθην νόμος, 
τὸ τὸς νήφοντας συμποσιαρχεῖν, καὶ τὴν ἐν τοῖς πολεμε 

κοῖς ἄσκησιν ὅπως ὠμφιδέξιοι γίνωνται κατὰ τὴν μελέτην, 
ς Ν Ν ΄ “- -“᾿ Ὶ μ ὡς δέον μὴ τὴν μὲν χρήσιμον εἶναι τοῖν χεροῖν τὴν δὲ 

μένων τῶν ἐπιεριῶν, ἐπεὶ Σόλων γε ἔοικε τὴν ἀναγκαιο- ις ἄχρηςον. Δράκοντος δὲ νόμοι μέν εἰσι, πολιτείᾳ, δ᾽ ὑπαρ- 

τάτην ἀποδιδόναι τῷ δήμῳ δύναμιν, τὸ τὰς ἀρχὼς αἱρεῖ- 
νΔ 7 Δ ν ΄ ΄ Δ - Ἂν 

σθαι καὶ εὐθύνειν" μηδὲ γὰρ τούτου κύριος ὧν ὁ δῆμος 

δῦλος ὧν εἴη καὶ πολέμιος. τὰς δ᾽ ἀρχὰς ἐκ τῶν γνωρί- 
μὼν καὶ τῶν εὐπόρων κατέςησε πάσας, ἐκ τῶν πεντακο- 

χόσῃ τὸς νόμος ἔθηκεν" ἴδιον δ᾽ ἐν τοῖς νόμοις ὁδὲν ἐξὸν 

τι καὶ μνείας ἄξιον, πλὴν ἡ χαλεπότης διὰ τὸ τὴς ζημίας 

μέγεθος. ἐγένετο δὲ καὶ Πιττακὸς νόμων δημιεργὸς ἀλλ᾽ 
οὐ πολιτείας" νόμος δ᾽ ἴδιος αὐτοῦ τὸ τοὺς μεθύοντας, ἀν 

σιομεδίμνων καὶ ζευγιτῶν καὶ τρίτε τέλες τῆς καλυμένης 20 τυπτήσωσι, πλείω ζημίαν ἀποτίνειν τῶν νηφόντων᾽ διὰ γὰρ 
ἱππάδος" τὸ δὲ τέταρτον θητικόν, οἷς ὑδεμιᾶς ἀρχὰς μετῆν. 
νομοθέται δ᾽ ἐγένοντο Ζαάλευκός τε Λοκροῖς τοῖς ἐπίζεφυ- 
ρίοις, καὶ Χαρώνδας ὁ Καταναῖὸς τοῖς αὑτῷ πολίταις καὶ 
ταῖς ἄλλαις ταῖς Χαλκιδικαῖς πόλεσι ταῖς περὶ ᾿Ιταλίαν 

τὸ πλείες ὑβρίζειν. μεθύοντας ἢ νήφοντας καὶ πρὸς τὴν συγ- 
γνώμην ἀπέβλεψεν, ὅτι δεῖ μεθύνσιν ἔχειν μᾶλλον, ἀλλὼ 
πρὸς τὸ συμφέρον. ἐγένετο δὲ καὶ ᾿Ανδροδώμας Ῥηγῖνοι 
νομοθέτης Χαλκιδεῦσι τοῖς ἐπὶ Θράκης, ἧ περί τε τὰ φι- 

καὶ Σικελίαν. πειρῶνται δέ τινες καὶ συνάγειν ὡς ᾽Ονο- 25 νικὰ καὶ τὰς ἐπικλήρος ἐςίν' οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἴδιόν γε οὐδὲν 
μακρίτε μὲν γενομένε πρώτα δεινῇ περὶ νομοθεσίαν, γυμνα- 
σθῆναι δ᾽ αὐτὸν ἐν Κρήτη Λοκρὸν ὄντα καὶ ἐπιδημοῦντα 

ΝῚ ΄ ,, ,ὔ Λ. ε ΟΥ 

κατα τέχνην μαντικήν᾽ τότυ δὲ γενέσθαι Θάλητα ἑταῖρον, 

Θάλητος δ᾽ ἀκροατὴν Λυκῦργον καὶ Ζαλευκον, Ζαλεύκου 
δὲ Χαρώνδαν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν λέγυσιν ἀσκεπτότερον τῷ 30 

; χρόνῳ λέγοντες, ἐγϑεῖο δὲ καὶ Φιλόλαος ὁ Κορίνθιος νο- 

μοθέτης Θηβαίοις. ἦν δ᾽ ὁ Φιλόλαος τὸ μὲν γένος τῶν 
Βακχιαδῶν, ἐραςὴς δὲ γενόμενος Διοκλέες τοῦ νικήσαντος 
᾿Ολυμιπίασιν, ὡς ἐκεῖνος τὴν πόλιν ἔλιπε διαμισήσας τὸν 

ποία, τις, 

αὐτῇ λέγειν ἔχοι τις ἄν. τὼ μὲν ἦν περὶ τὰς πολιτείας, 
΄, 4 ᾿ Ν .«Ν -“ ᾽ 

τάς τε κυρίας καὶ τὰς ὑπὸ τινῶν εἰρημένας, ἔξω τεθεωρη» 
μώα τὸν τρόπον τοῦτον. 

Τ' 
Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάςη καὶ 

σχεδὸν πρώτη σκέψις περὶ πόλεως ἰδεῖν, τί ποτ᾽ 
γὺν γὰρ ὠμφισβητῆσι, οἱ μὲν φεροπη ἐσὶν ἡ πόλις" 

ἔρωτα τὸν τῆς μητρὸς ᾿Αλκυόνης, ἀπῆλθεν εἰς Θήβας, κἀκεῖ 35 τὴν πόλιν πεπραχέναι τὴν πρᾶξιν, οἱ δ᾽ ὁ τὴν πόλιν ἀλλὼ 

τὸν βών ἐτελεύτησαν ὠμφότεροι. καὶ νῦν ἔτι δεικνύνσι τὰς 
τάφυς αὐτῶν ἀλλοίλοις μὲν εὐσυνόπτες ὄντας, πρὸς δὲ τὴν 
τῶν Κορινθίων χώραν τοῦ μὲν συνόπτε τῷ δ᾽ οὐ συνόπτε" 

“ κ3 ᾿- Ν -ν ᾿ ᾿ ΄ Ἁ ο '“μυθολογῆσι γὰρ αὐτὸς ὅτω τάξασθαι τὴν ταφήν, τὸν μὲν 

τὴν ὀλιγαρχίαν ἢ τὸν τύραννον. τοῦ δὲ πολιτικῶ καὶ τοῦ 
νομοθέτα πᾶσαν ὁρῶμεν τὴν πραγματείαν ὅσαν περὶ πύλο᾽ 
ἡ δὲ πολιτεία τῶν τὴν πόλιν οἰκύντων ἐςὶ τάξις τις. ἐπὲ 

δ᾽ ἡ πόλις τῶν συγκειμένων, καθάπερ ἄλλο τι τῶν ὅλων 
Διοκλέα διὰ τὴν ἀπέχθειαν τῷ πάθες, ὅπως μὴ ὦποπτος 40 μὲν συνεςώτων δ᾽ ἐκ πολλῶν μορίων, δῆλον ὅτι πρότερον 

ἔςαι κἡὶ Κορινθία ἀπὸ τὰ χώματος, τὸν δὲ Φιλόλαον, ὅπως ὁ πολίτης ζητητέος" ἡ γὼρ πόλις πολιτῶν τι πλῆθός ἐν, 

8. ἐκόλυσε 0. ! 19. ἐμπέρυν 7507", ἢ" 25. δῆ δὲ καί 7075. ἢ 39. γραφήν 7047, 
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ὥςε τίνα χρὴ καλεῖν πολίτην καὶ τίς ὑ 
«τέον. καὶ γὰρ ὁ πολίτης ἀμφισβητεῖται πολλάκις" οὐ 

πολίτης ἐςί, σκε- προτέρας ὕσας" τὰς γὰρ ἡμαρτημένας καὶ παρεκβεβηκυίας 
ἀναγκαῖον ὑςέρας εἶναι τῶν ἀναμαρτήτων. τὰς δὲ παρεκ- 

γὰρ τὸν αὐτὸν ὁμολογῦσι πάντες εἶναι πολίτην" ἔςι γάρ βεβηκνίας πῶς λέγομεν, ὕστερον ἔςαι φανερόν. ὥς ε καὶ 
τις ὃς ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης ὧν ἐν ὀλιγαρχίῳ πολλάκις τὸν πολίτην ἕτερον ἀναγκαῖον εἶναι τὸν καθ᾽ ἑκάςην πολι- 
οὐκ ἔςι πολίτης. τοὺς μὲν οὖν ἄλλως πως τυγχάνοντας 5 τείαν. διόπερ ὁ λεχϑεὶς ἐν μὲν δημοκρατίᾳ μάλιστ᾽ ἐστὶ 

,ὔ “- ΄ «. ᾿ ᾿ ᾿ 4 » -. γ. 2 ἐκ ,ὔ ν Ν ᾿ 
ταύτης τῆς προσηγορίας, οἷον τὸς ποιητὸς πολίτας, ἀφετέον. πολίτης, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις ἐνδέχεται μέ;, οὐ μὴν ἀναγ- 
ὁ δὲ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν πα πολίτης ἐς ν᾽ καὶ γὰρ μέ- 
τοικοι καὶ δοῦλοι κοινωνῦσι τῆς οἰκήσεως. οὐδ᾽ οἱ τῶν δὲ» 

καίων μετέχοντες ὕτως ὥςε καὶ δίκην ὑπέχειν καὶ δικώ- 
ζεσθαι" τῆτο γὰρ ὑπάρχει καὶ τοῖς ὠπὸ συμβόλων κοι- 10 

“ Ν “ ͵ - , “ ΕἾΝΕ, 
νωνῦσιν" καὶ γὰρ ταῦτα τέτοις ὑπάρχει. πολλαχϑ μὲν ἕν 

καῖον. ἐνίαις γὰρ ὑκ ἔςι δῆμος, ἐδ’ ἐκκλησίαν νομίζεσιν 
Ἔ ἈῚ ΄ Ν ,ὔ ΙΝ ὠλλὰ συγκλήτους, καὶ τὰς δίκας δικάζουσι κατὰ μέρος, 
οἷον ἐν Λακεδαίμονι τὰς τῶν συμβολαίων δικάζει τῶν. 
3ι Υ Υ. ε Ν ε 
ἐφόρων ἄλλος ἄλλας, οἱ δὲ γέροντες τὰς φονικας, ἑτέρω 
δ᾽ ἴσως ἀρχή τις ἑτέρας. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ περὶ 

οὐδὲ τούτων τελέως οἱ μέτοικοι μετέχουσιν, ἀλλὰ νέμειν Καρχηδόνα" πάσας γὰρ ἀρχαΐ τινες κρίνουσι τὼς δίκας. 
ἀνάγκη προς την. διὸ ἀτελῶς πως μετέχμσι τῆς τοιαύτης ἀλλ᾽ ἔχει γὼρ διόρθωσιν ὁ τοῦ πολίτυ διορισμές. ἐν γὼρ 

κοινωνίας" ἀλλὼ καθάπερ καὶ παῖδας τὸς μήπω δὶ ἡλι- ταῖς ἄλλαις πολιτείαις ἀχ ὁ ἀόριςος ἄρχων ἐκκλησιαςής 
κίαν ἐγγεγραμμένους καὶ. τοὺς γέροντας τοὺς ἀφειμένους, 15 ἐστι καὶ δικαστής, ἀλλ᾽ ὁ κατὰ τὴν ἀρχὴν ὡρισμένος" 

φατέον εἶναι μῶν πως πολίτας, ὑχ ἁπλῶς δὲ λίαν ἀλλὰ τότων γὰρ ἢ πᾶσιν ἢ τισὶν ἀποδέδοται τὸ βελεύεσθαι καὶ 

προςιθώτας τὸς. μὲν ἀτελεῖς τοὺς δὲ παρηκμακότας ἥ τι δικάζειν ἢ περὶ πάντων ἢ περὶ τινῶν. τίς μὲν οὖν ἐςὶν ὁ 

τοῦτον ἕτερον" ὑδὲν γὰρ διαφέρει" δῆλον γὰρ τὸ λεγόμε- πολίτης, ἐκ τότων φανερόν" ᾧ γὰρ ἐξυσία κοινωνεῖν ἀρχῆς 
νον' ζητοῦμεν γὰρ τὸν ἁπλῶς πολίτην καὶ μηδὲν ἔχοντα βυλευτικῆς ἢ κριτικῆς, πολίτην ἤδη λέγομεν εἶναι ταύτης 
τοῖτον ἔγκλημα διορθώσεως δεόμενον, ἐπεὶ καὶ περὶ τῶν 20 τῆς πόλεως, πόλιν δὲ τὸ τῶν τοιότων πλῆθος ἱκανὸν πρὸς 
ἀτίμων καὶ φυγάδων ἔς τὼ τοιαῦτα. καὶ διαπορεῖν καὶ 
λύειν. πολίτης δ᾽ ἁπλῶς ἀδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίζεται μῶλ- 
λον ἢ τῷ μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς. τῶν δ᾽ ἀρχῶν αἱ 

αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς ὡπλῶς εἰπεῖν. ὁρίζονται δὴ πρὸς 2 
τὴν χρῆσιν πολίτην τὸν ἐξ ὠμφοτέρων πολιτῶν -καὶ μὴ 
θατέρου μόνον, οἷον πατρὸς ἢ μητρός" οἱ δὲ καὶ τοῦτ᾽ ἐπ 

μόν εἰσὶ διηρημέναι κατὰ χρόνον, ὥς᾽ ἐνίας μὲν ὅλως δὶς πλέον ζητῶσιν, οἷον ἐπὶ πάππες δύο ἢ τρεῖς ἢ πλείος. ὕτω 
τὸν αὐτὸν ἐκ ἔξεςιν ἄρχειν, ἢ διά τινων ὡρισμένων χρό- 25 δὴ ὁριζομένων πολιτικῶς καὶ ταχέως, ὠποροῦσί τινες τὸν 
νων᾿ ὁ δ᾽ ἀόριςος, οἷον ὁ δικαςὴς καὶ ἐριλησιαςής. τάχα τρίτον ἐκεῖνον ἢ τέταρτον, πῶς ἔςαι πολίτης. Τοργίας μὲν 

μὲν οὖν ἀν φαΐ τις ὑδ᾽ ἄρχοντας εἶναι. τὸς τοιότες, οὐδὲ ὃν ὁ Δεοντῖνος, τὰ μὲν ἢ ἴσως πετῶ τὰ δ᾽ εἰρωνευόμενος, 

μετέχειν διὰ ταῦτ᾽ ἀρχῆς" καίτοι γελοῖον τὲς κυριωτάτος ἔφη, καβέπερ ὄλμες εἶναι τὸς ὑπὸ τῶν ὁλμοποιῶν πεποιη- 
ἀποςερεῖν ἀρχῆς. ἀλλὼ διαφερέτω μηδέν" περὶ ὀνόματος μέώνες, οὕτω καὶ Λαρισσαίος τοὺς ὑπὸ τῶν δημιυργῶν πε- 

ν ι ,΄ » 4 ΝῚ Ν Ν ᾽ -“ ΡΣ ,ἷ , » αὶ - 
γῶὼρ ὁ λόγος" ἀνώνυμον γὰρ τὸ κοινὸν ἐπὶ δικαστοῦ καὶ 30 ποιημένους" εἶναι γώρ τινας λαρισσοποιός, ἔς δ᾽ ἁπλοῦν" 

ἐκκλησιαςῖ, τί δεῖ ταῦτ᾽ ἄμφω καλεῖν. ἔξω δὴ διορισμὰ εἰ γὰρ μετεῖχον κατὰ τὸν ῥηθώτα διορισμὸν τῆς πολιτείας, 
Ν , νιν κα . -“ ἀ 1.3 δ “ νι» 

χάριν ἀόριστος ἀρχή. τίθεμεν δὴ πολίτας τὸς ὕτω μετέ: ἦσαν ἂν πολῖται" καὶ γὼρ ὁ δυνατὸν ἐφαρμόττειν Τὸ ἐκ 
χέοντα. ὁ μὲν ἕν μάλις᾽ ἂν ἐφαρμόσας πολίτης ἐπὶ πάν- πολίτε ἢ ἐκ πολίτιδος ἐπὶ τῶν πρώτων οἰκησάντων ἢ κτι- 
τας τοὺς λεγομένους πολίτας σχεδὸν τοίῦτός ἐςιν. δεῖ δὲ σάντων. ἀλλ᾽ ἴσως ἐκεῖνοι μᾶλλον ἔχουσιν ὠπορίαν, ὅσοι 

μὴ λανθάνειν ὅτι τῶν πραγμώτων ἐν οἷς τὰ ὑποκείμενα 35 μετέσχον μεταβολῆς γενομένης πολιτείας, οἷον ᾿Αθήνησιν 
διωφέρει τῷ. εἴδει, καὶ τὸ μὲν αὐτῶν ἐστὶ πρῶτον τὸ δὲ ἐποίησε Κλεισθένης μετὰ τὴν τῶν τυράννων ἐκβολήν" πολ- ρει τῷ Ρ μι ρ 
δεύτερον τὸ δ᾽ ἐχόμενον, ἢ τὸ παράπαν οὐδὲν ἐστιν, ἦὮ λὲς γὰρ ἐφυλέτευσε ζένες καὶ δόλες μετοίκες, τὸ δ᾽ ἀμ- 
τοιαῦτα, τὸ κοινόν, ἢ γλίσχρως. τὰς δὲ πολιτείας ὁδῶμεν φισβήτημα πρὸς τότες ἐςὶν ὁ τίς πολίτης, ἀλλὰ πότερον 
εἴδει διαφερούσας ἀλλήλων, καὶ τὰς μὲν ὑστέρας τὼς δὲ ἀδίκως ἢ δικαίως. καίτοι καὶ τῦτό τις ἔτι προσαπορήσειεν, 

.42. ἀλλὰ -- 13. μετέχνσι οἵὰ Ο0"Τ'. Ἱ 15. ἀφειμέως ΤΆ, ᾿ 417. ἀτελεν 15 ΤΊὸ, || 23. τῷ] τῶν ΤῈ, 1 27. οὖν ἀντιφαίη τις 1509 
Τὸ, ἢ 31. ἐκκλησιαςικᾷ Τὸ, ἢ 31. ἢ] καὶ 057! 

2. ἀναμαρτημάτων ΟΤ'. ᾿| 13. γὰρ ροβὲ ἔχει οπὰ 66. ἢ 16. βέλεσθαι ΖΈ0 75. 1 24. ἃ ὅλως Τὸ, "ι 25. παχέως ἱπίετρτοῖο8. ἢ} 
26. τρίτον] τρόπον 65. ἢ 21. τὼ μὲν οἵα Τό, 29. οὕτω --- πεποιημένους ογτὰ 1. Π τῶν οπῃ ΤΆ, ἢ 32. ἦσαν] ἢ 27). ἢ 34. ἐκείνην μᾶλ- 

Ἀον ἔχει ΠΔΠ ΟΉΤΕΤΙΕ οἱ 4851. }} 39. τότῳ 1602 Τ', 
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ἄρ᾽ εἰ μὴ δικαίως πολίτης, ὁ πολίτης, ὡς ταὐτὸ δυναμένν πόλιν ἑτέραν: εἶκερ γάρ ἐς! κοινωνία τις ἡ πόλις, ἔςι ἃ 
τῷ τ᾽ ἀδίκυ καὶ τῷ ψευδῦς. ἐπεὶ δ᾽ ὁρῶμεν καὶ ἄρχοντάς κοινωνίᾳ, πολιτῶν, πολιτείας Ὑιγνομένης ἑτέρας τῷ δὴ 

τινας ἀδίκως, ὃς ἄρχειν μὲν φήσομεν ἀλλ᾽ οὐ δικαίως, ὁ καὶ διαφερύσης τῆς πολιτείας ἀναγκαῖον εἶναι δύζειεν ἂν 

δὲ πολίτης ἀρχῇ τινὶ διωρισμένος ἐςίν (ὁ γὰρ κοινωνῶν τῇς καὶ τὴν πόλιν εἶναι μὴ τὴν αὐτήν, ὥσπερ γε καὶ χορὸν 

τοιῶσδε ἀρχῆς πολίτης ἐςίν, ὡς ἔφαμεν), δῆλον ὅτι πολίς 5 ὁτὲ μὲν κωμικὸν ὁτὲ δὲ τραγικὸν ἕτερον εἶναί ῴαμεν, τῶν 

ὅτας μὲν εἶναι φατέον καὶ τούτους, περὶ δὲ τῷ δικαίως ἢ αὐτῶν πολλάκις ἀνθρώπων ὄντων. ὁμοίως δὲ καὶ πᾶσω 
μὴ δικαίως συνάπτει πρὸς τὴν εἰρημένην πρότερον ἀμφισ- ἄλλην κοινωνίαν καὶ σύνθεσιν ἑτέραν, ἂν εἶδος ἕτερον ἢ τῆς 
βήτησιν. ἀπορᾶσι γάρ τινὲς πόθ᾽ ἡ πόλις ἔπραξε καὶ πότε συνθέσεως, οἷον ἁρμονίαν τῶν αὐτῶν φθόγγων ἑτέραν εἶναι 

ὑχ ἡ πόλις, οἷον ὅταν ἐξ ὀλιγαρχίας ἢ τυραννίδος γύηται λέγομεν, ὧν ὁτὲ μὲν ἦ Δώριος ὁτὰ δὲ Φρύγιος. εἰ δὴ τῷ 

δημοκρατία. τότε γὰρ ἦτε τὰ συμβόλαια ἔνιοι βέλονται τὸ τὸν ἔχει τὸν τρόπον, φανερὸν ὅτι μάλιστα λεκτέον τὴν 
διαλύειν, ὡς οὐ τῆς πόλεως ἀλλὰ τοῦ τυράννε λαβόντος, αὐτὴν πόλιν εἰς τὴν πολιτείαν βλέποντας" ὄνομα δὲ κα- 

ὅτ᾽ ἄλλα πολλὰ τῶν τοιότων, ὡς ἐνίας τῶν πολιτειῶν τῷ λεῖν ἕτερον ἢ ταὐτὸν ἔξεστι καὶ τῶν αὐτῶν κατοικούντων 
κρατεῖν ὅσας, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὸ κοινῇ συμφέρον. εἴπερ οὖν αὐτὴν καὶ πάμπαν ἑτέρων ἀνθρώπων. εἰ δὲ δίκαιον δια» 
καὶ δημοκρατοῦνταί τινες κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον, ὁμοίως λύειν ἢ μὴ διαλύειν, ὅταν εἰς ἑτῴαν μεταβάλλῃ πιλε 
τῆς πόλεως φατέον εἶναι ταύτης τὼς τῆς πολιτείας ταύτης 15 τείαν ἡ πόλις, λόγος ἕτερος. 

πράξεις καὶ τὼς ἐκ τῆς ὀλιγαρχίας καὶ τῆς τυραννίδος. Τῶν δὲ νῦν εἰρημένων ἐχόμενόν ἐστιν ἐπισκέψασθαι ἡ 
ἔοιιε δ᾽ οἰκεῖος ὁ λόγος εἶναι τῆς ἀπορίας ταύτης, πῶς πότερον τὴν αὐτὴν ἀρετὴν ἀνδρὸς ὠγαθὰ καὶ πολῖτν στε 
ποτὲ χρὴ λέγειν τὴν πόλιν εἶναι τὴν αὐτὴν ἢ μὴ τὴν δαίε θετέον, ἢ μὴ τὴν αὐτήν. ἀλλὰ μὴν εἴ γε τῦτο το 

αὐτὴν ἀλλ᾽ ἑτέραν. ἡ μὲν ὃν ἐπιπολαιοτάτη τῆς ὠπορίᾳας χιεῖν δεῖ ζητήσεως, τὴν τοῦ πολίτε τύπῳ τινὶ πρῶτον λ»» 

ζήτησις περὶ τὸν τόπον καὶ τὸς ἀνθρώπες ἐςίν' ἐνδέχεται Ὁ πτέον. ὥσπερ ἦν ὁ πλωτὴρ εἷς τις τῶν κοινωνῶν ἐς ν, τω 

γὰρ διαζευχθῆναι τὸν τόπον καὶ τοὺς ἀνθρώπυς, καὶ τοὺς καὶ τὸν πολίτην φαμέν. τῶν δὲ πλωτήρων καίπερ ἀν» 
μὲν ἕτερον τοὺς δ᾽ ἕτερον οἰκῆσαι τόπον. ταύτην μὲν οὖν μοίων ὄντων τὴν δύναμιν (ὁ μὲν γάρ ἐστιν ἐρέτης, ὁ ἃ 
πραοτέραν θετέον τὴν ἀπορίαν" πολλαχῶς γὰρ τῆς πόλεως κυβερνήτης, ὁ δὲ πρωρεύς, ὁ δ᾽ ἄλλην τιν᾽ ἔχων τοιαύτην 

λεγομένης ἐςΐ πως εὐμάρεια τῆς τοιαύτης ζητήσεως, ὁμοίως ἐπωνυμίαν) δῆλον ὡς ὁ μὲν ἀκριβέστατος ἑκάςον λέγε 
δὲ καὶ τῶν τὸν αὐτὸν τόπον κατοικόντων ἀνθρώπων πότε 15 ἴδιος ἔςαι τῆς ἀρετῆς, ὁμοίως δὲ καὶ κοινός τις ἐφαρμόσει 

δεῖ νομίζειν μίαν εἶναι τὴν πόλιν. οὐ γὰρ δὴ τοῖς τείχε- πᾶσιν. ἡ γὰρ σωτηρία τῆς ναυτιλίας ἔργον ἐστὶν αὐτῶν 

σιν" εἴη γὰρ ἂν Πελοποννήσῳ περιβαλεῖν ἕν τεῖχος. τοιαύτη πάντων" τύτυ γὰρ ἕκαςος ὀρέγεται τῶν πλωτήρων. ὁμοίς 
δ᾽ ἴσως ἐςὶ καὶ Βαβυλὼν καὶ πῶσα ἥτις ἔχει περιγραφὴν τοίνυν καὶ τῶν πολιτῶν, καίπερ ἀνομοίων ὄντων, ἡὶ τωτι» 
μᾶλλον ἔθνους ἢ πόλεως" ἧς γέ φασιν ἑαλωκυίας τρίτην ρία τῆς κοινωνίας ἔργον ἐστί, κοινωνίφ δ᾽ ἐςὶν ἡ πολιτιία᾽ 

ἡμέραν οὐκ αἰσθέσθαι τι μέρος τῆς πόλεως. ἀλλὰ περὶ 30 διὸ τὴν ὠρετὴν ἀναγκαῖον εἶναι τῷ πολίτε πρὸς τὴν πολ» 
μὲν ταύτης τὴς ἀπορίας εἰς ἄλλον καιρὸν χρήσιμος ἡ σκέ. τείαν. εἴπερ οὖν. ἐστὶ πλείω πολιτείας εἴδη, δῆλον ὡς οὐκ 
Ψις' περὶ γὰρ μεγέθες τῆς πόλεως, τό τε πόσον καὶ πό- ἐνδέχεται τοῦ σπυδαίου πολίτε μίαν ἀρετὴν εἶναι τὴν τε 

τερὸν ἔθνος ἣν ἢ πλείω συμφέρει, δεῖ μὴ λανθάνειν τὸ λείαν τὸν δ᾽ ἀγαθὸν ἄνδρα φαμὲν εἶναι κατ᾽ ἀρετὴν τε 
πολιτικόν" ἀλλὰ τῶν αὐτῶν κατοικόντων τὸν αὐτὸν τόπον, λείαν. ὅτι μὲν οὖν ἐνδέχεται πολίτην ὄντα σπουδαῶν μὲ 
πότερον ἕως ἂν ἧ τὸ γος ταὐτὸ τῶν κατοικούντων, τὴν 35 κεκτῆσθαι τὴν ἀρετὴν καθ᾽ ἣν σπνυδαῖος ἀνήρ, φανερόν. οὐ 
αὐτὴν εἶναι φατέον πόλιν, καίπερ ἀεὶ τῶν μὲν φθειρομέ. μὴν. ἀλλὰ καὶ κατ᾽ ἄλλον τρόπον ἔςι διαπορῦντας ἐπιλ- 
γων τῶν δὲ γινομένων, ὥσπερ καὶ ποταμὲς εἰώθαμεν λέγειν θεῖν τὸν αὐτὸν λόγον περὶ τῆς ὠρίστης πολιτείας. εἰ γὼ 
τὸς αὐτὸς καὶ κρήνας τὰς αὐτάς, καίπερ ἀεὶ τῷ μὲν ἐπι- ἀδύνατον ἐξ ἁπάντων σπεδαίων ὄντων εἶναι πόλιν, δεὶ δ᾽ 
γϑομών νάματος τῷ δ᾽ ὑπεξιόντος, ἢ τὸς μὲν ἀνθρώπους ἕκαξον τὸ καθ᾽ αὐτὸν ἔργον εὖ ποιεῖν, τῦτο δ᾽ ὠπ᾿ ἐριτῆν' 
φατέον εἶναι τοὺς αὐτοὺς διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν, τὴν δὲ 40 ἐπεὶ δ' ἀδύνατον ὁμοίες εἶναι πάντας τὸς πολίτας, κι ὧν 

21. γἀ}} γὰρ καὶ 7, 1 23. πρωτέραν ΟΥΤΡ, ἢ 25. τόπον οτὰ 1507, ᾿ 26. δὴ] δεῖ 8, ΠΟ 33. ἔθνος οτχὰ 7 ΤΊ. ὃ 36. κεῖτο 

“- 38. αὐτάς οπὶ 75. ᾿ 

4. εἴπερ -α ἄς. αὐτήν οπὶ 15, 1} 6. ἀνθρώπων οι Ο57ΤΡ. ἢ 8. εἶναι οχὰ ΟἈ7Τ΄. ἢ 9. λέγοιμεν 7057Τ', ᾿ 14. μεταβάλῃ 75. 15, 
θετέον οτὰ 15. ἢ 38. τὸν το τελείαν οα ΟἾ Τὸ εἰ ρὲ 75. ἢ φαμὲν κατὰ μίαν ἀρετὴν εἶναι τελείαν τς 75, 40. ὁμοίως ΤΊ, 
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ἐπ μία ἀρετὰ πολίτε καὶ ἀνδρὸς ὠγαθῇ. τὴν μὲν γὰρ τὸ τῶν χειρῶν, ἐν οἷς ὁ βάναυσος τεχνίγης ἐστίν. διὸ παρ’ 
στουδαίου πολίτον δεῖ πᾶσιν ὑπάρχειν (οὕτω γὰρ ἀρίςην ἐνίοις οὐ μετεῖχον οἱ δημιουργοὶ τὸ παλαιὸν ὠρχῶν, πρὶν 
ἀναγκαῖον εἶναι τὴν πόλιν), τὴν δὲ τῷ ἀνδρὸς τῇ ἀγαθοῦ δῆμον γενέσθαι τὸν ἔσχατον. τὰ μὲν ὧν ἔργα τῶν ἀρχο- 
ἀδύνατον, εἰ μὴ πάντας ἀναγκαῖον ἀγαθὰς εἶναι τοὺς ἐν μένων ὅτως οὐ δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἀδὲ τὸν πολιτικὸν ὑδὲ τὸν 
τῇ σκυδαίᾳ πόλει πολίτας. ἔτι ἐκεὶ ἐξ ἀνομοίων ἡ πόλις, 5 πολίτην τὸν ἀγαθὸν μανθάνειν, εἰ μή ποτε χρείας χάριν 
ὥσπερ ζῷον εὐθὺς ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος καὶ ψυχὴ ἐκ αὐτῷ πρὸς αὐτόν" ὁ γὰρ ἔτι συμβαίνει γίνεσθαι τὸν μὲν 
λόγου καὶ ὀρέξεως καὶ οἰκία ἐξ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς καὶ δεσπότην τὸν δὲ δᾶλον. ἀλλ᾽ ἔςι τις ἀρχὴ καθ' ἣν ἄρχει 
κτῆσις ἐκ δισπότε καὶ δύλυ, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ πόλις τῶν ὁμοίων τῷ γένει καὶ τῶν ἐλευθέρων. ταύτην γὰρ λέ- 
ἐξ ὡπάντων τε τύτων καὶ πρὸς τύτοις ἐξ ἄλλων ἀνομοίων γομεν εἶναι τὴν πολιτικὴν ὠρχήν, ἣν δεῖ τὸν ἄρχοντα ὠρ- 
συνέζηκεν εἰδῶν, ἀνάγκη μὴ μίαν εἶναι τὴν τῶν πολιτῶν ιο χόμενον μαϑεῖν, οἷον ἱππαρχεῖν ἱππαρχηθέντα, στρατηγεῖν 

πάντων ἀρετήν, ὥσπερ οὐδὲ τῶν χορευτῶν κορυφαίου καὶ ςρατηγηθέντα καὶ ταξιαρχήσαντα καὶ λοχαγήσαντα. δὶ 
παραςάτε. διότι μὲν τοίνυν ἁπλῶς οὐχ, ἡ αὐτή, φανερὸν καὶ λέγεται καὶ τοῦτο καλῶς, ὡς οὐκ ὄςιν εὖ ἄρξαι μὴ 

ἐκ τούτων" ἀλλ᾽ ἄρα ἕςαι τινὸς ἡ αὐτὴ ἀρετὴ πολίτε τε ἀρχθέντα. τύτων δὲ ἀρετὴ μὲν ἑτέρα, δεῖ δὲ τὸν πολίτην 
στυδαΐς καὶ ἀνδρὸς σπεδαΐ; φαμὲν δὴ τὸν ἄρχοντα τὸν τὸν ὠγαθὸν ἐπίστασθαι καὶ δύνασθαι καὶ ἄρχεσθαι καὶ 
σπουδαῖον ὠγαθὸν εἶναι καὶ φρόνιμον, τὸν δὲ πολιτικὸν 45 ἄρχειν, καὶ αὕτη ἀρετὴ πολίτου, τὸ τὴν τῶν ἐλευθέρων 
ἐναγκαῖον εἶναι φρόνιμον. καὶ τὴν παιδείαν δ᾽ εὐθὺς ἐτές ἀρχὴν ἐπίστασθαι ἐπ᾿ ἀμφότερα. καὶ ἀνδρὸς δὴ ἀγαθοῦ 
ραν εἶναι λέγυσί τινες τῷ ἄρχοντος, ὥσπερ καὶ φαίνονται ἄμφω, καὶ εἰ ἕτερον εἶδος σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης 
εἱ τῶν βασιλέων υἱεῖς ἱππικὴν καὶ πολεμικὴν παιδευόμενοι, ὠρχικῆς" καὶ γὰρ ἀρχομένε μὲν ἐλευθέρα δὲ δῆλον ὅτι ὁ 

καὶ Ἐὐριπίδης φησὶ “μή μοι τὰ κόμψ᾽, ἀλλ᾽ ὧν πόλει μία ἀν εἴη τοῦ ἀγαθοῦ ἀρετή, οἷον δικαιοσύνη, ἀλλ᾽ εἴδη 
δε" ὡς σάν τινα ἄρχοντος παιδείαν. εἰ δὲ ἡ αὐτὴ ἀρετὴ Ὁ ἔχεσα καθ' ἃ ἄρξει καὶ ἄρξεται, ὥσπερ ἀνδρὸς καὶ ὙΣ 
ἄρχοντός τε ὠγαθὲ καὶ ἀνδρὸς ἀγαθῇ, πολίτης δ᾽ ἐςξὶ καὶ ναικὸς ἑτέρα σωφροσύνη καὶ ἀνδρία. δόξαι γὼρ ἀ ἄν εἶναι 
ὁ ἀρχόμενος, ὑχ ἡ αὐτὴ ἁπλῶς ὧν ἡ πολίτε καὶ ἀνδρός, δειλὸς ἀνήρ, εἰ ὕτως ἀνδρεῖος ἐ ὥσπερ γυνὴ ἀνδρεία, καὶ 
τινὸς μέντοι πολίτε᾽ ὁ γὰρ ἡ αὐτὴ ἄρχοντος καὶ πολίτε, γυνὴ λάλος, εἰ ὕτω κοσμία εἴη ὥσπερ ὁ ἀνὴρ ὁ ἀγαθός, 
καὶ διὰ τῦτ᾽ ἴσως ᾿Ιάσων ἔφη πεινῆν, ὅτε μὴ τυραννοῖ, ὡς ἐπεὶ καὶ οἰκονομία ἑτέρα ἀνδρὸς καὶ γυναικός" τοῦ μὲν 
ὧς ἐπις άμενος ἰδιώτης εἶναι. ἀλλὰ μὴν ἐπαινεῖταί γε τὸ ες γὰρ κτῶσθαι, τῆς δὲ φυλάττειν ἔργον ἐςίν. ἡ δὲ φρόνησις 
δύνασθαι ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι, καὶ πολίτε δοκίμε ἡ ἀρετὴ ἄρχοντος ἴδιος ἀρετὴ μόνη" τὰς γὰρ ἄλλας ἔοικεν ἀναγ- 
ἐἶδαι τὸ δύνασθαι καὶ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι καλῶς. εἰ ὧν καῖὸν εἶναι κοινὰς καὶ τῶν ἀρχομώων καὶ τῶν ἀρχόντων. 
τὴν μὲν τὰ ἀγαθὲ ἀνδρὸς τίθεμεν ἀρχινκήν, τὴν δὲ τὰ πο- ὠρχομένον δέ γε οὐκ ἔστιν ἀρετὴ φρόνησις, ἀλλὰ δύξα 
λήάν ἄμφω, ἐκ ἀν εἴη ἄμφω ἐπαινετὰ ὁμοίως. ἐπεὶ οὖν ἀληθής" ὥσπερ αὐλοποιὸς γὰρ ὁ ἀρχόμενος, ὁ δ᾽ ἄρχων 
τοτὲ δοκεῖ ἀμφότερα καὶ ὁ ταὐτὼ δεῖν τὸν ἄρχοντα μαν- 80 αὐλητὴς ὁ χρώμενος. πότερον μὲν οὖν ἡ αὐτὴ ἀρετὴ ἀν- 

βάνειν καὶ τὸν ἀρχόμενον, τὸν δὲ πολίτην ἀμφότερ᾽ ἐπίξ δρὸς ἀγαθὲ καὶ πολίτε σπυδαΐς ἢ ἑτέρα, καὶ πῶς καὶ αὐτὴ 
στασθαι καὶ μετέχειν ἀμφοῖν, τοὐντεῦθεν ἂν κατίδοι τις, καὶ πῶς ἑτέρα, φανερὸν ἐκ τούτων. 

ἔςι γὰρ ἀρχὴ δεσποτρκ" ταύτην δὲ τὴν περὶ τἀναγκαῖα  χὀΠερὶ δὲ τὸν πολίτην ἔτι λείπεταί τις τῶν ἀποριῶν. 
λέγομεν, ἃ ποιεῖν ἐπίστασθαι τὸν ἄρχοντ᾽ οὐκ ἀναγκαῖον, ὡς ἀληθῶς γὰρ πότερον πολίτης ἐστὶν ᾧ κοινωνεῖν ἔξες:ν 
ἀλλὰ χρᾶσθαι μᾶλλον" θάτερον δὲ καὶ ἀνδραποδῶδες. ὃς ἀρχῆς, ἢ καὶ τοὺς βαναύσυς πολίτας θετέον; εἰ μὲν οὖν 
λέγω δὲ θάτερον τὸ δύνασθαι καὶ ὑπηρετεῖν τὰς διακον. καὶ τότες θετέον οἷς μὴ μέτεςιν ἀρχῶν, ὁχ, οἷον τε παν- 
κας πράξεις. δόλε δ᾽ εἴδη πλείω λέγομεν" αἱ γὰρ ἐργω- τὸς εἶναι πολίτε τὴν τοιαύτην ἀρετήν" ὅτος γὰρ πολίτης. 
σίαι πλείας. ὧν ἣν μέρος κατέχεσιν οἱ χερνῆτες" τοι δ᾽ εἰ δὲ μηδεὶς τῶν τοιότων πολίτης, ἐν τίνι μέρει θετέος ἕκα»- 
εἰσίν, ὥσπερ σημαίνει καὶ τοὔνομ᾽ αὐτούς, οἱ ζῶντες ἀπὸ ςος: δὲ γὰρ μέτοικος ἐδὲ ξένος. ἢ διά γε τῦτον τὸν λό- 

ῃ 

8. τὸ αἰϊοτυπι οτὰ 72, [ΠΡ 18. υἱεῖς] οἱ εἰς Τὰ, ΠΟ 19. τὰ] κατα 75. 1} 20. ἡ οαι Ο.. ΠΤ 23. ὁ --- πολίτε οηὶ Ργ 3. γο ὁ γὰρ 
οἱ αὐτοὶ ἄρχοντες καὶ πολῖται. {Π[|24., τυραννεῖ μ᾽ 18. 26. καὶ πολίτυ -- 27. ἄρχεσθαι οταὰ ΟΥΤ'᾽, ἢ 30. καυθάνειν 0275. 1 31. τὸ δὲ 
πολίτην ἀμφότερον Οὐ Τό, ἢ 3ἦ., λεγόμενα ποιεῖν 15097", 

12. καὶ δηίε λέγεται οπα ΧΖό. | 14, τὸν οἷα 06 Τὸ, ||} 11. εἴ εἰς 0". 1] 23. ἄλλος 1ιρετι, [ 26. ἴδιος οπι .1., }} 85. καὶ οἵη 
ΤΊ Ἱ 38. θετίον ΤΆ, 1} 39. τύτων Τ΄. 
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γον ἐδὲν φήσομεν συμβαίνειν ἄτοπον; ἀδὲ γὰρ οἱ δοῦλοι 
τῶν εἰρημέτων ὑδέν, δ᾽ οἱ ἀπελεύθεροι. τῦτο γὰρ ἀληθές, 
ὡς οὐ πάντας θετέον πολίτας ὧν ἄνευ οὐκ ἂν εἴη πόλις, 

ἐπεὶ ἀδ᾽ οἱ παῖδες ὡσαύτως πολῖται καὶ οἱ ἄνδρες, ἀλλ᾽ 
οἱ μὲν ἁπλῶς οἱ δ᾽ ἐξ ὑποθέσεως" πολῖται μὲν γάρ εἰσιν, 
ἀλλ᾽ ἀτελεῖς. ἐν μὲν ἦν τοῖς ἀρχαίοις χρόνοις παρ᾽ ἐνίοις 
ἣν δῦλον τὸ βάναυσον ἢ ξενικόν᾽ διόπερ οἱ πολλοὶ τοιῦτοι 

καὶ νῦν. ἡ δὲ βελτίςη πόλις ὁ ποιήσει βάναυσον πολίτην" 

εἰ δὲ καὶ τος πολίτης, ἀλλὰ πολίτε ἀρετὴν ἣν εἴπομεν 

λεκτέον ἃ παντός, ἀδ᾽ ἐλευθέρα μόνον, ἀλλ᾽ ὅσοι τῶν ἔργων 
εἰσὶν ἀφειμένοι τῶν ἀναγκαίων. τῶν δ᾽ ἀναγκαίων οἱ μὲν 
ἑνὶ λειτεργῆντες τὰ τοιαῦτα δοῦλοι, οἱ δὲ κοινοὶ βάναυσοι 

καὶ θᾶτες. φανερὸν δ᾽ ἐντεῦθεν μικρὸν ἐπισκεψαμένοις 
τῶς ἔχει περὶ αὐτῶν" αὐτὸ γὰρ φανὲν τὸ λεχθὲν ποιεῖ 

ΙΚΩΝ Γ. 

καθ᾽ ἣν ἀνὴρ ἀγαθός ἐςι καὶ πολίτης σπεδαῖος, δῆλον ἐκ 

τῶν εἰρημένων, ὅτι τινὸς μὲν πόλεως ὁ αὐτὸς τινὸς δ᾽ ἔτ 
ρος, κἀκεῖνος ὁ πᾶς ὠλλ᾽ ὁ πολιτικὸς καὶ κύριος ἢ δυνώ- 
μενος εἶναι κύριος, ἢ καθ᾿ αὐτὸν ἢ μετ᾽ ἄλλων, τῆς τῶν 

5 κοινῶν ἐπιμελείας. ὶ 

᾿Επεὶ δὲ ταῦτα διώριςαι, τὸ μετὰ ταῦτα σκεπτέον 
πότερον μίαν θετέον πολιτείαν ἢ πλείες, κἀν εἰ πλείως, τί 

γες καὶ πόσαι, καὶ διαφοραὶ τίνες αὐτῶν εἰσίν. ἔς! δὲ τος 

λιτεία πόλεως τάξις τῶν τε ἄλλων ὠρχῶν καὶ μάλιστα 
τ0 τῆς κυρίας πάντων. κύριον μὲν γὰρ πανταχοῦ τὸ πολέ 
τευμα τῆς πόλεως, πολίτευμα δ᾽ ἐςὶν ἡ πολιτεία. λέγω 

δ᾽ οἷον ἐν μὲν ταῖς δημοκρατικαῖς κύριος ὁ δῆμος, οἱ δ' 
ὀλίγοι τὐναντίον ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις" φαμὲν δὲ καὶ το- 
λιτείαν ἑτέραν εἶναι τότων. τὸν αὐτὸν δὲ τῦτον ἐρῦμεν λέ- 

δῆλον. ἐπεὶ γὰρ πλείες εἰσὶν αἱ πολιτεῖαι, καὶ εἴδη πο- 15 γον καὶ περὶ τῶν ἄλλων. ὑποθετέον δὲ πρῶτον τίρος χάρσ 
λίτου ἀναγκαῖον εἶναι πλείω, καὶ μάλιςα τῷ ἀρχομένου 
πολίτου, ὥς ἐν μέν τινι πολιτείᾳ τὸν βάναυσον ἀναγκαῖον 

εἶναί καὶ τὸν δῆτα πολίτας, ἐν τισὶ δ᾽ ἀδύνατον, οἷον εἴ 
᾿ ὰ “ ᾽ Ν Ὶ » »» ν τίς ἐςιν ἣν καλῦσιν ἀριςοκρατικὴν καὶ ἐν ἢ κατ᾽ ἀρετὴν 

συνέστηκε πόλις, καὶ τῆς ἀρχῆς εἴδη πόσα τῆς πεὶ ἀν 

θρωπον καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς ζωῆς. εἴρηται δὴ καὶ κατὰ 

τὸς πρώτες λόγος, ἐν οἷς περὶ οἰκονομίας διωρίσθη καὶ ὃε- 
σποτείας, ὅτι φύσει μέν ἐστιν ἄνθρωπος Ἰῷον πολιτιχέν, 

αἱ τιμαὶ δίδονται καὶ κατ᾽ ὠξίαν' ὁ γὰρ οἷόν τ᾽ ἐπιτηδεῦ- 20 διὸ καὶ μηδὲν δεόμενοι τῆς παρ᾽ ἀλλήλων βοηθείας εἰκ 

σαι τὰ τὴς ἀρετὴς ζῶντα βίον βάναυσον ἢ θητικόν, ἐν δὲ 

ταῖς ὀλιγαρχίαις θῆτα μὲν οὐκ ἐνδέχεται εἶναι πολίτην 
(ἀπὸ τιμηματων γὼρ μακρῶν αἱ μεθέξεις τῶν ἀρχῶν), 
βάναυσον δ᾽ ἐνδέχεται" πλουτῦσι γὰρ καὶ οἱ πολλοὶ τῶν 

ἔλαττον ὀρέγονται τῷ συζῆν" οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸ κοινὴ 
συμφέρον συνάγει, καθ᾽ ὅσον ἐπιβάλλει μέρος ἑκάςῳ τ 
ζῆν καλῶς. μάλιςα μὲν ἵν τῦτ᾽ ἐςὶ τέλος, καὶ κοινῇ πᾶσι 
καὶ χωρίς" συνέρχονται δὲ καὶ τῷ ζῆν ἕνεκεν αὐτὸ (συ; 

τεχνιτῶν. ἐν Θήβαις δὲ νόμος ἥν τὸν δέκα ἐτῶν μὴ ἀπε- 25 γὰρ ἕνεςί τι τῷ καλῖ μόριον), καὶ συνέχυσι τὴν πολιτροῦ 
σχημένον τῆς ἀγορᾶς μὴ μετέχειν ἀρχῆς. ἐν πολλαῖς δὲ 

πολιτείαις προσεφέλκεται καὶ τῶν ξένων ὁ νόμος᾽ ὁ γὰρ 

ἐκ πολίτιδος ἕν τισι δημοκρατίαις πολίτης ἐςίν. τὸν αὐτὸν 

δὲ τρόπον ἔχει καὶ τὼ περὶ τὸς νόθυς παρὰ πολλοῖς. οὐ 

κοινωνίαν καὶ κατὰ τὸ ζῆν αὐτὸ μόνον, ὧν μὴ τοῖς χα- 

λεποῖς κατὼ τὸν βίον ὑπερβάλλῃ λίαν. δῆλον δ᾽ ὡς καρ’ 

τερῦσι πολλὴν κακοπάθειαν οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων γλε 

χόμενοι τῷ ζῆν, ὡς ἐνούσης τινὸς εὐημερίας ἐν αὐτῷ καὶ 

μὴν ἀλλ᾽ ἐπεὶ δι᾽ ἔνδειαν τῶν γνησίων πολιτῶν ποιοῦνται 3) γλυκύτητος φυσικῆς. ἀλλὰ μὴν καὶ τῆς ὠρχῆς τὸς λε 
πολίτας τὸς τοιέτυς (διὰ γαρ ὀλιγανθρωπίαν ἕτω “χρῶνται 

“- ͵7 ᾽ -“Ἤ᾽ ,Ἦγ Ν Ν »-» 
τοῖς νόμοις), εὐπορῶντες δ᾽ ὄχλε κατὰ μικρὸν παραιρὲν- 

ν.,» Ὦ » Ἅ "ἡ -" ἧς ὐψοοΝ “ 
ται τὸς ἐκ δόλν πρῶτον ἥ δύλης, εἶτα τὸς ἀπὸ γυναικῶν" 

τέλος δὲ μόνον τὸς ἐξ ἀμφοῖν ἀςῶν πολίτας ποῖῶσιν. ὅτι 

γομένες τρόπυς ῥάδιον διελεῖν" καὶ γὰρ ἐν τοῖς ἐζωτεριιοὶ 
λόγοις διοριζόμεθα περὶ αὐτῶν πολλάκις. ἡ μὲν γὰρ ὃν 
σποτεία, καΐπερ ὄντος κατ᾽ ἀλήθειαν τῷ τε φύσει δούλῳ 
καὶ τῷ φύσει δισπότη ταὐτοῦ συμφέροντος, ὅμως ἄρχε 

μὲν ἦν εἴδη πλείω πολίτε, φανερὸν ἐκ τότων, καὶ ὅτι λέ. 35 πρὸς τὸ τῷ δεσπότε συμφέρον ὑδὲν ἧττον, πρὸς δὲ τὸ τῇ 

γεται μάλιςα πολίτης ὁ μετέχων τῶν τιμῶν, ὥσπερ καὶ 
“Ὅμηρος ἐποίησεν “ὡσεί τιν᾽ ἀτίμητον μετανάςην"" ὥστερ 
μέτοικος γάρ ἐςιν ὁ τῶν τιμῶν μὴ μετέχων. ἀλλ᾽ ὅπου 

τὸ τοῦτον ἐπικεκρυμμένον ἐςίν, ἀπάτης χάριν τῶν συνοι- 

δύέλε κατὰ συμβεβηκός" ὁ γὰρ ἐνδέχεται φθειρομέτ τοῦ 

δούλον σώζεσθαι τὴν δεσποτείαν. ἡ δὲ τέκνων ἀρχὴ καὶ 
ν ν»ν ,.,) , ὰ ἣν - ᾿ μ 

γυναικὸς καὶ τῆς οἰκίας πάσης, ἣν δὴ καλῦμεν οἰκονομροῦ, 

ἥτοι τῶν ἀρχομένων χάριν ἐςὶν ἢ κοινῷ τινὸς ἀμφοῖν, καθ 
κούντων ἐστίν. πότερον μὲν ἦν ἑτέραν ἢ τὴν αὐτὴν θετέον 40 αὐτὸ μὲν τῶν ἀρχομένων, ὥσπερ ὁρῶμεν καὶ τὰς ἄλλαι 

43. ἐπισκεψάμενος Τὸ, ἢ 18. τιν 75. 11 20. γίνονται 73. {{25. τὸ] τῶν ΟΥΤΊ εἰ ρν 15, ΠΠ 84, αὐτῶν οοάϊοοβ. ἢ 37. ὑσεί --38. 
μετέχων ροβὶ 40. ἐστ Το 7η, ᾿ὶ ἀ0. δετέον οπὶ 75. 

38. ἢ δυνάμενος εἶγαι κύριος οἷα Οὐ Τό, ||Ο 15. δὴ 7575, 11 417. καὶ ροβὶ δὲ οπὶ 78, {[|19.. ὅτι} καὶ ὅτι 757, Π 20. πεὶ Μ͵ΕῚ 

27. ὑπερβάλη 1705 75. 1} 30. τὰς] γὲ τὸς 15, 1 32. διωριζόμεθα 60,5.. 



ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Γ. 

τέχνας, οἷον ἰατρικὴν καὶ γυμναςικήν, κατὰ συμβεβηκὸς 
δὲ κἀν αὐτῶν εἶεν" ὑδὲν γὰρ κωλύει τὸν παιδοτρίβην ἕνα 
τῶν γυμναζομένων ἐνίοτ᾽ εἶναι καὶ αὐτόν, ὥσπερ ὁ κυβερ- 
νήτης εἷς ἐστὶν ἀεὶ τῶν πλωτήρων. ὁ μὲν ὅν παιδοτρίβης 
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ἠχριβῶσθαι πρὸς πᾶσαν ἀρετήν, ἀλλὰ μάλιςα τὴν πολε- 
μικήν" αὕτη γὰρ ἐν πλήθει γίγνεται. διόπερ κατὰ ταύτην 
τὴν πολιτείαν κυριώτατον τὸ προπολεμῦν, καὶ μετέχεσιν 

αὐτῆς οἱ κεκτημένοι τὰ ὅπλα. παρεκβάσεις δὲ τῶν εἰρη- 
ἢ κυβερνήτης σκοπεῖ τὸ τῶν ἀρχομένων ὠγαθόν' ὅταν δὲ 5 μένων τυραννὶς μὲν βασιλείας, ὀλιγαρχία δὲ ἀριςοκρατίας, 

τότων εἷς γόηται καὶ αὐτός, κατὰ συμβεβηκὸς μετέχει δημοκρατία δὲ πολιτείας. ἡ μὲν γὰρ τυραννίς ἐςι μοναρ- 

τῆς ὠφελείας" ὁ μὲν γὰρ πλωτήρ, ὁ δὲ τῶν γυμναζομέ. χία πρὸς τὸ συμφέρον τὸ τῷ μοναρχῶντος, ἡ δ᾽ ὀλιγαρ- 

νων εἷς γίεται παιδοτρίβης ὧν. διὸ καὶ τὰς πολιτικὰς χία πρὸς τὸ τῶν εὐπόρων, ἡ δὲ δημοκρατία πρὸς τὸ συμ- 

ἀρχάς, ὅταν ἦ κατ᾽ ἰσότητα τῶν πολιτῶν συνεςηκυῖα καὶ φέρον τὸ τῶν ὠπόρων" πρὸς δὲ τὸ τῷ κοινῷ λυσιτελοῦν, 
καθ᾽ ὁμοιότητα, κατὰ μέρος ἀξῶσιν ἄρχειν, πρότερον μέν, τὸ οὐδεμία αὐτῶν. 
ᾧ πέφυκεν, ἀξιίῶντες ἐν μέρει λειτυργεῖν, καὶ σκοπεῖν τινὰ Δεῖ δὲ μικρῷ διὰ μακροτέρων εἰπεῖν τίς ἑκάςη τότων 8 
πάλιν τὸ αὐτῇ ὠγαθόν, ὥσπερ πρότερον αὐτὸς ἄρχων ἐσκό- τῶν πολιτειῶν ἐςίν" καὶ γὰρ ἔχει τινὰς ὠπορίας, τῷ δὲ 
χει τὸ ἐκείνου συμφέρον. νῦν δὲ διὰ τὰς ὠφελείας τὰς περὶ ἑκάςην μέθοδον φιλοσοφῦντι καὶ μὴ μόνον ἀποβλέ. 
ὠπὸ τῶν κοινῶν καὶ τὰς ἐκ τῆς ἀρχῆς βέλονται συνεχῶς ποντι πρὸς τὸ πράττειν οἰκεῖόν ἐςι τὸ μὴ παρορῶν μηδέ 

ἄρχαιν, οἷον εἰ συνέβαινεν ὑγιαίνειν ἀεὶ τοῖς ἄρχροσι νοσα- 15 τι καταλείχειν, ἀλλὰ δηλῖν τὴν περὶ ἕκαστον ἀλήθειαν. 
κεροῖς ὗσιν᾽ καὶ γὰρ ἀν οὕτως ἴσως ἐδίωκον τὰς ἀρχάς. 
φανερὸν τοίνυν ὡς ὅσαι μὲν πολιτεῖαι τὸ κοινῇ συμφέρον 
σκοποῦσιν, αὗται μὲν ὀρθαὶ τυγχάνουσιν υὖσαι κατὰ τὸ 
ὡπλῶς δίκαιον, ὅσαι δὲ τὸ σφέτερον μόνον τῶν ἀρχόντων, 

ἔςι δὲ τυραννὶς μὲν μοναρχία, καθάπερ εἴρηται, δισπο- 
τικὴ τῆς πολιτικῆς κοινωνίας, ὀλιγαρχία δ᾽ ὅταν ὦσι κύ- 
ρίοι τῆς πολιτείας οἱ τὰς οὐσίας ἔχοντες, δημοκρατία δὲ 
τὐναντίον ὅταν οἱ μὴ κεκτημένοι πλῆθος ὑσίας ὠλλ᾽ ἄποροι, 

ἡμαρτημέναι πᾶσαι καὶ παρεκβάσεις τῶν ὀρθῶν πολιτειῶν" 20 πρώτη δ᾽ ἀπορία πρὸς τὸν διορισμόν ἐςΐν. εἰ γὰρ εἶεν οἱ 

δεσποτικαὶ γαρ, ἡ δὲ πόλις κοινωνία τῶν ἐλευθέρων ἐς ἕν. 
Διωρισμένων δὲ τούτων ἐχόμενόν ἐςι τὰς πολιτείας 

ἐπισκέψασθαι, πόσαι τὸν ἀριθμὸν καὶ τίνες εἰσί, καὶ πρῶ- 
τὸν τοὺς ὀρθὰς αὐτῶν" καὶ γὰρ αἱ παρεκβάσεις ἔσονται 

πλείες ὄντες εὔποροι κύριοι τῆς πόλεως, δημοκρατία δ᾽ ἐςὶν 
ὅταν ἧ κύριον τὸ πλῆθος, ὁμοίως δὲ πάλιν κἂν εἴ πυ συμ- 
βαίνῃ τὸς ἀπόρυς ἐλάττος μὲν εἶναι τῶν εὐπόρων, κρείττυς 
δ᾽ ὄντας κυρίες εἶναι τῆς πολιτείας, ὅπυ δ᾽ ὀλέγον κύριον 

φανεραὶ τότων διορισθεισῶν. ἐπεὶ δὲ πολιτεία μὲν καὶ πο- 25 πλῆθος, ὀλιγαρχίαν εἶναί φασιν, οὐκ ἂν καλῶς δόξειεν 
λέίξευμα σημαίνει ταὐτόν, πολίτευμα δ᾽ ἐςὶ τὸ κύριον τῶν 
σόλεων, ἀνάγκη δ᾽ εἶναι κύριον ἣ ἕνα ἢ ὀλίγες ἢ τὸς πολ- 
λύς, ὅταν μὲν ὁ εἷς ἢ οἱ ὀλίγοι ἢ οἱ πολλοὶ πρὸς τὸ κοι- 
νὸν συμφέρον ἄρχωσι, ταύτας μὲν ἐρθὰς ἀναγκαῖον εἶναι 

διωρίσθαι περὶ τῶν πολιτειῶν. ἀλλὰ μὴν κἄν τις συνθεὶς 
τῇ μὲν εὐπορίᾳ τὴν ὀλιγότητα τῇ δ᾽ ὠπορίᾳ, τὸ πλῆθος 
ἕτω προσαγορεύῃ τὰς πολιτείας, ὀλιγαρχίαν μὲν ἐν ἣ τὰς 
ἀρχὰς ἔχουσιν οἱ εὔποροι ὀλίγοι τὸ πλῆθος ὄντες, δημο- 

τὰς πολιτείας, τὰς δὲ πρὸς τὸ ἴδιον ἢ τῷ ἑνὸς ἢ τῶν ὁλξ 30 κρατίαν δὲ ἐν ἢ οἱ ἄποροι πολλοὶ τὸ πλῆθος ὄντες, ἄλλην 
ων ἢ τὸ πλήθος παρεκβάσεις" ἢ γὰρ ὁ πολίτας φατέον 
εἶναι τὸς μετέχοντας, ἢ δεῖ κοινωνεῖν τῷ συμφέροντος. κα- 
λεῖν δ᾽ εἰώθαμεν τῶν μὲν μοναρχιῶν τὴν πρὸς τὸ κοινὸν 

αν συμφέρον βασιλείαν, τὴν δὲ τῶν ὀλέγων μὲν » 

ΓΣ 

ἀπορίαν ἔχει. τας γὰρ ἐρῦμεν τὰς ἄρτι λεχθείσας πο- 
λιτείας, τὴν ἐν ἧ πλείος οἱ εὔποροι καὶ ἐν ἢ ἐλάττυς οἱ 

ἄποροι, κύριοι δ᾽ ἑκάτεροι τῶν πολιτειῶν, εἴπερ μηδεμία 
ἄλλη πολιτεία παρὰ τὰς εἰρημένας ἐστίν; ἔοικε τοίνυν ὁ 

πλειόνων δ᾽ ἑνὸς ἀριςοκρατίαν, ἢ διὰ τὸ τὸς ὠρίςυς ἄρχειν, 35 λόγος ποιεῖν δῆλον ὅτι τὸ μὲν ὀλίγυς ἢ πολλὲς εἶναι κυ- 

ἢ διὰ τὸ πρὸς τὸ ἄριστον τῇ πόλει καὶ τοῖς κοινωνοῦσιν 
αὐτῆς. ὅταν δὲ τὸ πλῆθος πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύηται συμ- 

φέρον, καλεῖται τὸ κοινὸν ὄνομα πασῶν τῶν πολιτειῶν, 
πολιτεία. συμβαΐνει δ᾽ εὐλόγως" ἕνα μὲν γὰρ διαφέρειν 

ρίς συμβεβηκός ἐςιν, τὸ μὲν ταῖς ὀλιγαρχίαις τὸ δὲ ταῖς 
δημοκρατίαις, διὰ τὸ τὸς μὲν εὐπόρως ὀλίγους, πολλὺς δ᾽ 
εἶναι τὸς ἀπόροες πανταχϑ" διὸ καὶ ὁ συμβαίνει τὰς ῥη- 
ϑείσας αἰτίας γίεσθαι διαφορᾶς. ᾧ δὲ διαφέρεσιν ἅ τε 

κατ᾽ ἀρετὴν ἢ ὀλίγες ἐνδέχεται, πλείους δ᾽ ἤδη χαλεπὸν 0 δημοκρατία καὶ ἡ ὀλιγαρχία ἀλλήλων, πενίᾳ καὶ πλῦτός 

4. κατὰ] καὶ κατὰ Τ᾽. ἢ 6. κατὰ] κατὰ τὸ Ο675. ἢ 7. ἀσφαλείας Ο57Ῥ, ἢ 12. τὸ] τοῦ 027, ἢ 18. σκοποῦσαι 6". ἵ 19. 

σφίτιρον σκοπῖσιν μόνον ΤΊ. ἢ 20, ἡμαρτηκέναι Τό, ἱ καὶ πᾶσαι 15, ἢ} 35. τὸ οἵα 6). ἱἱ 38. τῶν οὐχ 2. 
7. τὸ απὶθ τῷ οπι Τό. ῃ 17. τῆς οἵα 06. 20. εἰ γὰρ οἵα, 6}. ΠΠ 22. εἴ πὸ] ἵἴππν ΟἼΤ΄, [ 24. ὄντος ΤΆ, ΠΠ 26. διωρίσασθαι 

ΟἍἽΤ᾽, ᾿ 28. προσαγορεύει Ο ΤΆ, προσαγορεύοι 15. ἢ 3λ, σεὶ ΟΥΤΆ, ἢ 39. διαφοράς Τ᾿. 

θ0ᾳᾳ 
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ἐςιν. καὶ ἀνωγκαῖον μέν, ὅπυ ἂν ἄρχωσι διὼ πλᾶτον ἄν τότοις κοιναὶ καθες σιν, ἀλλ᾽ ἕτεραι παρ᾽ ἑκατέροις, ἔτι ἢ 

τ᾽ ἐλώττος ὧν τε πλείες, εἶναι ταύτην ὀλιγαρχίαν, ὅπυ δ᾽ ποΐςς τινὼς εἶναι δεῖ φροντίζωσιν ἅτεροι τὸς ἑτέρους, οὐδ᾽ 

οἱ ἄποροι, δημοκρατίαν. ἀλλὰ συμβαίνει, καθώπερ εἴπο- ὅπως μηδεὶς ἄδικος ἔς αι τῶν ὑπὸ τὰς συνθήκας μηδὲ μο- 
μάν, τὸς μὲν ὀλίγες εἶναι τὸς δὲ πολλές" εὐποροῦσι μὲν χβηρίαν ἔξει μηδεμίαν, ἀλλὰ μόνον ὅπως μηδὲν ἀδική- 
γὰρ ὀλίγοι, τῆς δ᾽ ἐλευθερίας μετέχουσι πάντες" δὲ ἃς 5 σεσιν ἀλλήλες. περὶ δ᾽ ἀρετῆς καὶ κακίας πολπικῆς δια- 
αἰτίας ἀμφισβητῦσιν ἀμφότεροι τῆς πολιτείας. σκοπῦσιν ὅσοι φροντίζουσιν εὐνομίας. ἧ καὶ φανερὸν ἔτι 

9 Ληπτέον δὲ πρῶτον τίνας ὕρες λέγυσι τῆς ὀλιγαρχίας δεῖ περὶ ἀρετῆς ἐπιμελὲς εἶναι τῇ γ᾽ ὡς ἀληθῶς ὑνομαζο- 
καὶ δημοκρατίας, καὶ τί τὸ δίκαιον τό τε ὀλιγαρχικὸν μένῃ πόλει, μὴ λόγε χάριν. γίνεται γὰρ ἡ κοινωνία συμ 
καὶ δημοκρατικόν. πάντες γὰρ ἅπτονται δικαΐε τινός, ἀλλὰ μαχία τῶν ἄλλων τόπῳ διαφέρουσαι μόνον τῶν ἀποίο 
μέχρι τινὸς προέρχονται, καὶ λέγεσιν' οὐ πῶν τὸ κυρίως το συμμάχων" καὶ ὁ νόμος συνθήκη, καὶ καθάπερ ἔφη Ἀν» 
δίκαιον. οἷον δοκεῖ ἴσον τὸ δίκαιον εἶναι, καὶ ἕξιν, ἀλλ᾽ κόφρων ὁ σοφιςής, ἐγγνητὴς ἀλλήλεις τῶν δικαίων, ἀλλ᾽ 

ὑχ οἷος ποιεῖν ἀγαθὸς καὶ δικαίως τοὺς πολίτας. ὅτι ἃ 
τῦτον ἔχει τὸν τρόπον, φανερόν. εἰ γάρ τις καὶ συνάγκ 
τὸς τόπος εἰς ἕν, ὥςε ἅπτεσθαι τὴν Νιεγαρέων πόλιν καὶ 

ὅτι περὶ αὑτῶν ἡ κρίσις" σχεδὸν δ᾽ οἱ πλεῖςοι φαῦλοι κρι- 15 Ἐορινθίων τοῖς τείχεσιν, ὅμως ὁ μία πόλις. δ᾽ εἰ πρὸ 
ταὶ περὶ τῶν οἰκείων. ὥς" ἐπεὶ τὸ δίκαιον τισίν, καὶ διήρη- ἀλλήλες ἐπιγαμίας ποιήσαιντο" καίτοι τῦτο τῶν ἰδίων ταὶ 
ται τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπί τε τῶν πραγμάτων καὶ οἷς, κα- πόλεσι κοινωνημάτων ἐς ν. ὁμοίως δ᾽ ὁδ᾽ εἴ τινες οἰκεῖν 

θαπερ εἴρηται πρότερον ἐν τοῖς ἠθικοῖς, τὴν μὲν τοῦ πράς χωρὶς μῷ, μὴ μώτοι τοσῦτον ὥποθεν ὥςε μὴ κυνωνῦ, 
ματος ἰσότητα ὁμολογῆσι, τὴν δὲ οἷς ἀμφισβητῦσι, μά- ἀλλ᾽ εἴησαν αὐτοῖς νόμοι τῇ μὴ σφῶς αὐτὺς ὠδικεῖ τὰ 
λιςα μὲν διὰ τὸ λεχθὲν ἄρτι, διότι κρίνουσι τὰ περὶ αὐτὸς 20 τὰς μεταδόσεις, οἷον εἰ ὁ μὲν εἴη τῴιτων ὁ δὲ γιργα 
κακῶς, ἔπειτα δὲ καὶ διὰ τὸ λέγειν μέχρι τινὸς ἑκατέρες ὁ δὲ σκυτοτόμος ὁ δ᾽ ἄλλο τι τοΐτον, καὶ τὸ πλῆθος εἶδ 
δίκαιόν τι νομίζεσι δίκαιον λέγειν ὡπλῶς. οἱ μὲν γὰρ μυρίοι, μὴ μῶώτοι κοινωνοῖεν ἄλλε μηδενὸς ἢ τῶν τοιύτων, 
ἂν κατά τι ἄνισοι ὦσιν, οἷον χρήμασιν, ὅλως οἴονται ὦνι- οἷον ἀλλαγὴς καὶ συμμαχίας, οὐδ᾽ ὕτω πω πόλις. δὲ 
σοι εἶναι, οἱ δ᾽ ἂν κατά τι ἴσοι, οἷον ἐλευθερία, ὅλως τα δή ποτ᾽ αἰτίαν: ᾧ γὼρ δὴ διὰ τὸ μὴ σύνεγγυς τὰς 

ἴσοι. τὸ δὲ κυριώτατον ὁ λέγυσιν. εἰ μὲν γὰρ τῶν κτη- 25 κοινωνίας. εἰ γὰρ καὶ συνέλθοιεν ὕτω κοινωνῶντες, κα 
μάτων χάριν ἐκοινώνησαν καὶ συνῆλθον, τοσῆτον μετέχεσι μώτοι χρῶτο τῇ ἰδίῳ οἰκίᾳ. ὥσπερ πόλει καὶ σφίσιν αὐτο 

1280 
β . 

»"ἦ Υ 
οὐ πᾶσιν ἀλλὰ τοῖς ἴσοις. καὶ τὸ ἄνισον δοκεῖ δόκαιον 

᾿» 

εἶναι" καὶ γάρ ἐςιν, ἀλλ᾽ ὁ πᾶσιν ἀλλὼ τοῖς ἀνίσοις. οἱ 
“,ἷχ“,ῆ᾿τυιι»} »“Ἶ Ν φΦφ ὶ 7 “ Ν δ᾽ [4 

δὶ τῦτ᾽ ἀφαιρῦσι, τὸ οἷς, καὶ κρίνεσι κακῶς. τὸ δ᾽ αἴτιον 

τῆς πόλεως ὅσονπερ καὶ τὴς κτήσεως, ὥσθ᾽ ὁ τῶν ὀλιγαρ- 
χικῶν λόγος δόξειεν ἄν ἰσχύειν" ὁ γὰρ εἶναι δίκαιον ἴσον 

μετέχειν τῶν ἑκατὸν μνῶν τὸν εἰσενέγκαντα μίαν μνᾶν τῷ 

ὡς ἐπκιμαχίας οὔσης βοηθῆντες ἐπὶ τὸς ἀδικύντως μόν!, 

ὑδ᾽ τως ἄν εἶναι δέζειε πόλις τοῖς ἀκρηβῶς θεωρῶσιν, τῳ 

ὁμοίως ὁμιλοῖεν συνελθόντες καὶ χωρίς. φανερὸν τοίνυν ἧτι 
δόντι τὸ λοιπὸν πᾶν, ὅτε τῶν ἐξ ἀρχῆς τε τῶν ἐπιγινο- 30 ἡ πόλις ἐκ ἔςι κοινωνία τόπε καὶ τῇ μὴ ὠδικεῖν σφᾶς 
μέν. εἰ δὲ μήτε τῷ Ὧν μόνον ἕνεκεν ἀλλὰ μᾶλλον τῷ͵ αὐτὸς καὶ τῆς μεταδόσεως χάριν’ ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐνεγ' 
αὖ Ὧν (αἱ γὰρ ἀν δόλων καὶ τῶν ἄλλων ζῴων ἦν πό- καὶον ὑπάώρχαιν, εἴπερ ἔςαι πόλις, αὶ μὴν ὑδ᾽ ὑπαρχέτω 

λις" νῦν δ᾽ ὑκ ἔςι διὰ τὸ μὴ μετέχειν εὐδαιμονίας μηδὲ τύτων ἁπάντων ἤδη πόλις, ἀλλ᾽ ἡ τὸ εὖ ζὴν κοινωνία καὶ 
τὸ Ὧν κατὰ προαίρεσιν), μήτε συμμαχίας ἕνεκεν, ὅπως ταῖς οἰκίαις καὶ τοῖς γένεσι, ζωῆς τελείας χαριν καὶ αὐτάρ 

᾿ ὑπὸ μηδενὸς ἀδικῶνται, μήτε διὰ τὰς ἀλλαγὰς καὶ τὴν 35 κυς. ὡς ἔςαι μέντοι τῦτο μὴ τὸν αὐτὸν καὶ ἕνα κατοικύν 
χρῆσιν τὴν πρὸς ἀλλήλες" καὶ γὰρ ἀν Τυρρηνοὶ καὶ Καρ- των τόπον καὶ χρωμένων ἐπιγαμίαις. διὸ κηδεῖαί τ᾽ ἐγέ 
χρλδόνιοι, καὶ πάντες οἷς ἐςὶ σύμβολα πρὸς ἀλλήλες, ὡς νοντὸ κατὰ τὰς πόλεις καὶ φρατρίαι καὶ θυσίαι καὶ δα" 
μιῶς ἂν πολῖται πόλεως ἦσαν. εἰσὶ γῶν αὐτοῖς συνθῆκαι γωγαὶ τῷ συζῆν. τὸ δὲ τρίτον φιλίας ἔργον" ἡ γὰρ ἢ 
περὶ τῶν εἰσαγωγίμων καὶ σύμβολα περὶ τῷ μὴ ἀδοιεῖν συζῆν προαίρεσις φιλία. τέλος μὲν ἦν πόλεως τὸ εὖ 
καὶ γραφαὶ περὶ συμμαχίας. ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἀρχαὶ πᾶσιν ἐπὶ 40 ταῦτα δὲ τῷ τέλος χάριν. πόλις δὲ ἡ γενῶν καὶ κωμῶν 

᾿ ὥ, ταύτην} τούτων τὴν ΤΆ. ἢ 24. ἐλευθέριοι 1105. Π 27. ὀλιγαρχιῶν Τὸ, ἢ 80. δ᾽ ὄντι ΤΆ, || 86. τύραννοι 7575, ἢ 38. συθζνι 

ΤΊ, ᾿ 39. καὶ οἵα Τ'. 

1. ἑτέραν ΤΊ, ΠΠ ἡ. ἐξειν ΤῈ, ἢ ἀδικέσωσιν 7027", ἢ 9. τόπῳ] τύότῳ 57, Π ἄποθεν 75. ἢ 20. εἰ οπι ΤῊ. ἢ 23. τν οοάϊα. 

21. ἐπιμαχία ΟΥΤΡ, ᾿ ὕση 65, ἢ 31. φατρίαι 75. 
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κοινωνίᾳ ζωῆς τελείας καὶ αὐτάρκους. τοῦτο δ᾽ ἐστίν, ὡς ὁ σπνυδαῖος ἀνήρ, ὅμως ἐνδέχεται συνελθόντας εἶναι βελ- 
φαμέν, τὸ ζὴν εὐδαιμόνως καὶ καλῶς. τῶν καλῶν ἄρα τίς ἐκείνων, ὑχ ὡς ἔκαςον ἀλλ᾽ ὡς σύμπαντας, οἷον τὼ 
πράξεων χρριν θετέον εἶναι τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν, ἀλλ᾽ συμφορητὰ δεῖπνα τῶν ἐκ μιῶς δαπάνης χορηγηθέντων" 

ἀ τῷ συζῆν. διόπερ ὅσοι συμβάλλονται πλεῖστον εἰς τὴν πολλῶν γὰρ ὄντων ἕκαςον μόριον ἔχειν ἀρετῆς καὶ Φρο- 
τοιαύτην κοινωνίαν, τούτοις τῆς πόλεως μέτεστι πλεῖον ἢ 5 νήσεως, καὶ γίνεσθαι συνελθόντας ὥσπερ ἕνα ἄνθρωπον τὸ 
τοῖς κατὰ μὲν ἐλευθερίαν καὶ γος ἴσοις ἢ μείζοσι κατὰ πλῆθος πολύποδα καὶ πολύχειρα καὶ πολλὰς ἔχοντ᾽ 
δὲ τὴν πολιτριὴν ἀρετὴν ἀνίσοις, ἢ τοῖς κατὰ πλῦτον ὑπε- αἰσθήσεις. ὕτω καὶ περὶ τὰ ἤθη καὶ τὴν διάνοιαν. διὸ καὶ 

ρέχισι κατ᾽ ἀρετὴν δ᾽ ὑπερεχομένοις. ὅτι μὲν ὃν πάντες κρύνσιν ὦ ἄμεινον οἱ πολλοὶ καὶ τὰ τῆς μινσικῆς ἔγα καὶ 
οἱ περὶ τῶν πολιτειῶν ἀμφισβητῶντες μέρος τι τῷό δικαίς τὼ τῶν ποιητῶν" ἄλλοι γὰρ ἄλλο τι μόριον, πάντα δὲ 
λέγεσι, Φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων. 40 πάντες, ἀλλὼ τούτῳ διαφέρυσιν οἱ σπεδαῖοι τῶν ὠνδρῶν 

10 Ἔχει δ᾽ ὠπορίαν, τί δεῖ τὸ κύριον α εἶναι τῆς πόλεως. ἑκάςε τῶν πολλῶν, ὥσπερ καὶ τῶν μὴ καλῶν τὸς καλύς 
ἢ γάρ τοι τὸ πλῆθος, ἢ τὸς πλυσίες, ἢ τὸς ἐπιεικεῖς, ἢ φασι καὶ τὼ γεγραμμένα διὼ τέχνης τῶν ἀληθινῶν, τῷ 

τὸν βέλτιςον ἕνα πάντων, ἢ τύραννον. ἀλλὰ ταῦτα πάντα συνῆχθαι τὰ διεσπαρμένα χωρὶς εἰς ἕν, ἐπεὶ κεχωρισμέ- 
ἔχειν φαίνεται δυσκολίαν. τί γάρ; ἂν οἱ πένητες διὰ τὸ νων γε κάλλιον ἔχειν τῇ γεγραμμίνα τοδὶ μὲν τὸν ὀφθαλ- 
πλεΐις εἶναι διανέμωνται τὰ τῶν πλυσίων, τῦτ᾽ ἐκ ἄδικόν 15 μόν, ἑτέρα δέ τινος ἕτερον μόριον. εἰ μὲν ἦν περὶ πάντα 
ἐςιν; ἔδυξε γὰρ νὴ Δία τῷ κυρίῳ δικαίως. τὴν ὃν ἀδικίαν δῆμον καὶ περὶ πῶν πλῆθος ἐνδέχεται ταύτην εἶναι τὴν 
τί χρὴ λέγειν τὴν ἐσχάτην; πάλιν τε πάντων ληφθώτων, διαφορὰν τῶν πολλῶν πρὸς τὺς ὀλίγος σενδαΐιες, ἄδηλον" 
οἱ πλείως τὰ τῶν ἐλαττόνων ὧν διανέμωνται, φανερὸν ὅτι ἴσως δὲ νὴ Δία δῆλον ὅτι περὶ ἐνίων ὠδύνατον. ὁ γὰρ᾽ 
φθείρυσι τὴν πόλιν. ἀλλὰ μὴν ὑχ ἥ Ὑ ἀρετὴ φθείρει τὸ αὐτὸς κἂν ἐπὶ τῶν θηρίων ἁρμόσειε λόγος. καΐτοι τί δια- 
ἔχον αὐτήν, ἀδὲ τὸ δίκαιον πόλεως φθαρτιιόν" ὥς ε δῆλον Ὧ) φέρουσιν ἔνιοι τῶν θηρίων ὡς ἔπος εἰπεῖν; ἀλλὰ περί τι 

ὅτι καὶ τὸν νόμον τῦτον ἀχ οἷόν τ᾿ εἶναι δύκαιον. ἔτι καὶ πλῆθος ὑδὲν εἶναι κωλύει τὸ λεχθὲν ἀληθές. διὸ καὶ τὴν 
τὼς πράξεις ὅσας ὁ τύραννος ἔπραξεν, ἀν Ὃν εἶναι πά- πρότερον εἰρημένην ἀπορίαν λύσειεν ὧν τις διὰ τότων καὶ 
σας δικαίας" βιάζεται γὰρ ὧν κρείττων, ὥσπερ καὶ τὸ τὴν ἐχομένην αὐτῆς, τῴων δεῖ κυρίες εἶναι τὸς ἐλευθέρες 
πλῆθος τὸς πλυσίες. ἀλλ᾽ ἄρα τὸς ἐλάττυς δύκαιον ἄρχειν καὶ τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν. τοιοῦτοι δ᾽ εἰσὶν ὅσοι μήτε 

᾿ καὶ τὸς πλυσίες; ὧν ἦν κὠκεῖνοι ταὐτὰ ποιῶσι καὶ διαρ- Ὲ πλύσιοι μήτε ἐξῶώμα ἔχεσιν ἀρετῆς μηδὲν. τὸ μὲν γὰρ 
παάζωσι καὶ τὰ κτήματα ἀφαιρῶνται τῷ πλήθες, τὔτ᾽ ἐξὶ μετέχειν αὐτὸς τῶν ἀρχῶν τῶν μεγίξων ἐκ ἀσφαλές (διά 
δίκαιον; καὶ θάτερον ἄρα. ταῦτα μὲν τούυν ὅτι πάντα τε γὰρ ἀδικίαν καὶ δὶ ὀφροσύνην τὼ μὲν ἀδικεῖν ὧν τὼ 
φαῦλα καὶ καὶ δίκαια, φανερόν. ἀλλὰ τὸς ἐπιεικεῖς ἄρ. δ᾽ ἁμαρτάνειν αὐτός), τὸ δὲ μὴ μεταδιδόναι μηδὲ μετέ- 
χειν δεῖ καὶ κυρίες εἶναι πάντων; ὑκὺν ἀνάγκη τὸς ἄλλες χειν φοβερόν" ὅταν γὼρ ἄτιμοι πολλοὶ καὶ πένητες ὑπάρ- 
ἀτίμες εἶναι πάντας, μὴ τιμωμῴνς. ταῖς πολιτικαῖς ἀρ- 30 χωσι, πολεμίων ἀναγκαῖον εἶναι πλήρη τὴν πόλιν ταύτην. 

χαῖς" τιμὼς γὰρ λέγομεν εἶναι τὰς ἀρχάς, ὠρχόντων δ᾽ λείπεται δὴ τῷ βουλεύεσθαι καὶ κρίνειν μετέχειν αὐτούς. 
αἰεὶ τῶν αὐτῶν ἀναγκαῖον εἶναι τὸς ἄλλυς ἀτίμες. ἀλλ᾽ διόπερ καὶ Σόλων καὶ τῶν ἄλλων τινὲς νομοθετῶν ταΐττυ- 
ἕνα τὸν σανδαιότατον ἄρχαιν βέλτιον; ἀλλ᾽ ἔτι τῦτο ὃλι- σιν ἐπί τε τὼς ἀρχαιρεσίας καὶ τὼς εὐθύνας τῶν ἀρχόν- 

γαρχρριώτερον" οἱ γὰρ ἄτιμοι πλείες. ἀλλ᾽ ἴσως φαΐη τις των, ἄρχειν δὲ κατὼ μόνας οὐκ ἐῶσιν. πάντες μὲν γὰρ 
ἂν τὸ κύριαν ὅλως ἄνθρωπον εἶναι ἀλλὼ μὴ νόμον φαῦλον, 35 ἔχουσι συνελθόντες ἱκανὴν αἴσθησιν, καὶ μεγνύμενοι τοῖς 
ἔχρντά γε τὼ συμβαίνοντα πεθῃ περὶ τὴν ψυχήν. ἂν ἵν βελτίοσι τὼς πόλεις ὠφελῦσιν, καθάπερ ἡ μὴ καθαρὰ τροφὴ 
ἦ νόμος μὲν ὀλιγαρχικὸς δὲ ἢ δημοκρατικός, τί διοίσει μετὰ τῆς καθαρῶς τὴν πᾶσαν ποιεῖ χρησιμωτέραν τῆς 
περὶ τῶν ἠπορημένων; συμβήσεται γὰρ ὁμοίως τὰ λεχθώτα ὀλίγης" χωρὶς δ᾽ ἕκαςος ὠτελὴς περὶ τὸ κρύειν ἐς». ἔχει 

41 πρότερον. περὶ μὲν ἦν τῶν ἄλλων ἔξω τὶς ἕτερος λόγος" δ᾽ καὶ τάξις αὕτη τῆς πολιτείας ἀπορίαν πρώτην μὲν ὅτι 
ὅτι δὲ δεῖ κύριον εἶναι μᾶλλον τὸ πλῆθος ἢ τὸς ἀρίςους (0 δόξειεν ὧν τοῦ αὐτοῦ εἶναι τὸ κρῖναι τίς ἐρθὼς ἰάτρευκεν, 
μὲν ὑλίγυς δέ, δόξειεν ὧν λύεσθαι καί τιν᾽ ἔχειν ἀπορίαν, ἧπερ καὶ τὸ ἰατρεῦσαι καὶ ποιῆσαι ὑγιᾷ τὸν κάμνοντα τῆς 
τάχα δὲ κῶν ἀλήθειαν. τὸς γὰρ πολλύς, ὧν ἕκαςός ἐςιν νόσυ τῆς παρύσης" τος δ᾽ ἐςὶν ἰατρός. ὁμοίως δὲ τῦτο καὶ 

5. τούτοις οἵα ΤΆ. ἢ 25. ὦ] ὁ Τ', ἢ 35. μύριον ΤΆ, ἢ 3}. διοίση Τ', 
1. ὁ] ὃ 2057, ἢ 5. συνελθόντων ρν 18. 25. μηδὲ ἐν 15, 85. σννλθόντος ΤΊ. 
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περὶ τὼς ἄλλας ἐμπειρίας καὶ τέχνας. ὥσπερ ὧν ἰατρὸν 
δεῖ διδόναι τὰς εὐθύνας ἐν ἰατροῖς, ὕτω καὶ τὸς ἄλλες ἐν 

-.. ε ’, Η Ν γ᾽ ν ἣ λάδι τα τοῖς ὁμοίοις. ἰατρὸς δ᾽ ὅ τε δημιεργὸς καὶ ὁ ἀρχιτεκτονι- 

κὸς καὶ τρίτος ὁ πεκαιδευμένος περὶ τὴν τέχνην εἰσὶ γάρ 
τινες τοῦτοι καὶ περὶ πάσας ὡς εἰπεῖν τὰς τέχνας, ἀπο- 5 

δίδομεν δὲ τὸ κρίνειν οὐδὲν ἧττον τοῖς πεπαιδευμένοις ἢ 
-ὦ 7 ν λ Ν " Ν ν» ἐς ΕΥ̓ τοῖς εἰδῦσιν. ἔπειτα καὶ περὶ τὴν αἷρεσιν τὸν αὐτὸν ἂν 

δόξειεν ἔχειν τρόπον' καὶ γὰρ τὸ ἑλέσθαι ὀρθῶς τῶν εἰδό- 
) Γι .- -“Ὰ -“ καὶ 

τῶν ἔργον ἐστίν, οἷον γεωμέτρην τε τῶν γεωμετρικῶν 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Γ. 

τῦτον τὸν τρόπον" ἡ δὲ πρώτη λεχθεῖσα ἀπορία ποιεῖ φα- 
νερὸν ἀδὲν ὕτως ἕτερον ὡς ὅτι δεῖ τὸς νόμες εἶναι κυρίους 
κειμένες ὀρθῶς, τὸν ἄρχοντα δί, ἄν τε εἷς ὧν τε πλείους 
ὦσι, περὶ τότων εἶναι κυρίες περὶ ὅσων ἐξαδυνατῆσιν οἱ νί» 
μοι λέγειν ὠκριβῶς διὰ τὸ μὴ ῥῴδιον εἶναι καθόλε δηλῶ- 

σαι περὶ πάντων. ὁποίες μέντοι τινὼς εἶναι δεῖ τὸς ὀρθῶς 
κειμένους νόμες, ἐδέν πω δῆλον, ὠλλ᾽ ἔτι μέρει τὸ πάλαι 

διαπορηθέν. ἀλλὰ γὰρ καὶ ὁμοίως ταῖς πολιτείαις ἀνώγκε 
καὶ τὸς νόμες φαύλυς ἢ σπυδαίες εἶναι καὶ δικαίες ἢ ἀδὲ 

κυβερνήτην τῶν κυβερνητικῶν. εἰ γὰρ καὶ περὶ ἐνίων ἔργων τὸ κες. πλὴν τὸτό γε φανερόν, ὅτι δεῖ πρὸς τὴν αολιτώω 
καὶ τεχνῶν μετέχοσι καὶ τῶν ἰδιωτῶν τινές, ἀλλ᾽ Κἦ τι τῶν 

εἰδότων γε μᾶλλον. ὥςε κατὰ μὲν τῦτον τὸν λόγον οὐκ 

ἂν εἴη τὸ πλῆθος ποιητέον κύριον ὅτε τῶν ἀρχαιρεσιῶν ἔτε 

τῶν εὐθυνῶν. ὠλλ᾽ ἴσως ὁ πάντα ταῦτα λέγεται καλῶς 

κεῖσθαι τὸς νόμες. ἀλλὰ μὴν εἰ τῦτο, δῆλον ὅτι τὸς μὸ 
κατὰ τὰς ὀρθὰς πολιτείας ἀναγκαῖον εἶναι δικαΐες, τὸς ἃ 
κατὰ τὰς παρεκβεβηκυίας οὐ δικαίες. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐν πάσαις μὲν ταῖς ἐπιςήμαις καὶ τέχγω3 

διώ τε τὸν πάλαι λόγον, ἂν ἢ τὸ πλῆθος μὴ λίαν ἀνδρα- 15 ὠγαδὸν τὸ τέλος, μέγιςον δὲ καὶ μάλιςα ἐν τῇ κυρω- 

ποδῶδες (ἔξαι γὰρ ἕκαςας μὲν χείρων κριτὴς τῶν εἰδότων, 

ἅπαντες δὲ συνελθόντες ἃ βελτίους ἢ ἀ χείρους), καὶ ὅτι 
ΓΙ γ , « ΄ὔ ,υενΨ ν ἡ ὕὔ Ὗ περὶ ἐνίων ἔτε μόνον ὁ ποιήσας ὅτ᾽ ἀρις᾽ ἀν κρίνειεν, ὅσων 

τάργῳ γιγνώσκουσι καὶ οἱ μὴ ἔχοντες τὴν τέχνην, οἷον 

τάτῃ πασῶν, αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἡ πολιτοιὴ δύναμις, ἔστι ἃ 
πολιτικὸν ἀγαθὸν τὸ δίκαιον, τῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ κοινῇ συμ" 

» ἿἣΝ “ 
φζρον, δοκεῖ δὲ πᾶσιν ἴσον τι τὸ δίκαιον εἶναι, καὶ μέχμ 

γέ τινος ὁμολογῦσι τοῖς κατὰ φιλοσοφίαν λόγοις, ἐν οἷς 
οἰκίαν ὁ μόνον ἐςὶ γνῶναι τῷ ποιήσαντος, ἀλλὰ καὶ βέλ- Ὁ διώρις αι περὶ τῶν ἠθικῶν" τὶ γὰρ καὶ τισὶ τὸ δίκαιον, καὶ 
τιον ὁ χρώμενος αὐτῇ κρινεῖ (χρῆται δ᾽ ὁ οἰκονόμος), καὶ δεῖν τοῖς ἴσοις ἴσον εἶναί φασιν. ποίων δ᾽ ἰσότης ἐςὶ καὶ 
πηδάλιον κυβερνήτης τέκτονος, καὶ θοίνην ὁ δαιτυμὼν ὠλλ' ποίων ἀνισότης, δεῖ μὴ λανθάνειν" ἔχει γὰρ τὰτ᾽ ἀπορίαν 

ἐχ ὁ μάγειρος. ταύτην μὲν ὅν τὴν ὠπορίαν τάχα δόξειἭέΕί καὶ φιλοσοφίαν πολιτικήν. ἴσως γὰρ ἂν φαίη τις κατὰ 
τις ἂν ὅτω λύειν ἱκανῶς" ἄλλη δ᾽ ἐςὶν ἐχομένη ταύτης. παντὸς ὑπεροχὴν ὠγαθοῦ δεῖν ἀνίσως νενεμῆσθαι τὰς ἀρ 

δοκεῖ “γὰρ ἄτοπον εἶναι τὸ μειζόνων εἶναι κυρίες τὸς φαύ- »5 χάς, εἰ πάντα τὰ λοικὰ μηδὶν διαφέροιεν ἀλλ᾽ ὅμοια 
λὲς τῶν ἐπιεικῶν, αἱ δ᾽ εὐθῦναι καὶ αἱ τῶν ἀρχῶν αἱρέ- 

5 ὰ ᾽ 7 7 4 ν σεις εἰσὶ μέγιςον" ἃς ἐν ἐνίαις πολιτείαις, ὥσπερ εἴρηται, 
τοῖς δήμοις ἀποδιδόασιν’ ἡ γὼρ ἐκκλησία κυρία, πάντων 
τῶν τοιύτων ἐςίν. καίτοι τὴς μὲν ἐκκλησίας μετέχυσι καὶ 

τυγχάνοιεν ὄντες" τοῖς γὰρ διαφέρυσιν ἕτερον εἶναι τὸ ὃ!’ 
καιον καὶ τὸ κατ᾽ ἀξίαν. ἀλλὰ μὴν εἰ τῦτ᾽ ἀληθές, ἔξω 

καὶ κατὰ χρῶμα καὶ κατὰ μέγεθος καὶ καθ᾽ ὁτῶν τῶν 
ἀγαθῶν πλεονεξία τις τῶν πολιτικῶν δικαίων τοῖς ὑτφέ 

βουλεύκσι καὶ διιαζεσιν ὠπὸ μικρῶν τιμημάτων καὶ τῆς 3) χέσιν. ἢ τῦτο ἐπιπόλαιον τὸ ψεῦδος; φανερὸν δ᾽ ἐπὶ τῶν 
τυχέσης ἡλικίας, ταμιεύσσι δὲ καὶ στρατηγοῦσι καὶ τὼς 

,’ ᾽ Ν Υ Ὁ Ν ως Ω 7 Ἄ μεγίςας ἀρχὼς ἄρχεσιν ἀπὸ μεγάλων. ὁμοίως δή τις ἂν 

λύσειε καὶ ταύτην τὴν ἀπορίαν" ἴσως γὰρ ἔχει καὶ ταῦτ᾽ 

ὀρθῶς. ὁ γὰρ ὁ: δυιαςὴς ἐδ ὁ βελευτὴς ὑδ᾽ ὁ ἐκκλησιας ὴς 

ἄλλων ἐπιςημῶν καὶ δυνώμεων" τῶν γὰρ ὁμοίων αὐλητῶν 
τὴν τέχνην ὁ δοτέον πλεονεξίαν τῶν αὐλῶν τοῖς εὐγνιζέ 
ροις᾽ ἐδὲν γὰρ αὐλήσυσι βέλτιον, δεῖ δὲ τῷ κατὰὼ τὸ ἔν 
γον ὑπερέχοντι διδόναι καὶ τῶν ὀργάνων τὴν ὑπεροχγν. ὁ 

ἄρχων ἐςίν, ἀλλὰ τὸ δικαςήριον καὶ ἡ βυλὴ καὶ ὁ δῆ- 35 δὲ μήπω δῆλον τὸ λεγόμενον, ἔτι μᾶλλον αὐτὸ προαγε" 
μος τῶν δὲ ῥηθώτων ἔκαςος μόριόν ἐςι τύτων. λέγω δὲ 

,, Ν λ Ἁ ᾽ ᾿Ὶ Ν ,΄ μόριον τὸν βυλευτὴν καὶ τὸν ἐκκλησιαςὴν καὶ τὸν δικαςήν. 
ὥςε δικαίως κύριον μειζόνων τὸ πλῆθος" ἐκ γὰρ πολλῶν 
ὁ δῆμος καὶ ἡ βελὴ καὶ τὸ δικαςήριον. καὶ τὸ τίμημα. 

γὔσιν ἔςαι φανερόν. εἰ γὼρ εἶη τις ὑπερέχων μὲν κατὲ 
τὴν αὐλητικήν, πολὺ δ᾽ ἐλλείπων κατ᾽ εὐγένειαν ἢ κάλο 

λος, εἰ καὶ μεῖζον ἕκαςον ἐκείνων ὠγαθόν ἐς τῆς αὐλ- 
τικῆς (λέγω δὲ τήν τ᾽ εὐγένειαν καὶ τὸ κάλλορ) καὶ κατὲ 

»-“ ᾽ . »“ : - " 
δὲ πλεῖον τὸ πάντων τότων ἢ τὸ τῶν καθ᾽ ἔνα καὶ κατ᾽ 9 τὴν ἀναλογίαν ὑπερέχμεσι πλέον τῆς αὐλητρῶς ἢ ἐκεῖνες 
ὀλίγυς μεγάλας ἀρχας ἀρχόντων. ταῦτα μὲν ὃν διωρίσθω 

9. ἔργων Τό, ἢ 11. καὶ δηὶθ τῶν οὐ; 067. ἢ 17. κὁὶ οπὶ Ζ5. 
μειζένων -- 39. δικαςήριον οαὶ Τὸ, Π ἦἠ0. καὶ] καὶ τὸ Τὸ, {| 41, ἐχόντων 157, 

ἀ, κυρίως ΟὙ7ΤόΆ. 1 11. εἴ] εἰς ΤᾺ, 1 39. καὶ δμῖθ χατὰ οσὰ. 027". ἢ 44. τῦτο 
᾿ 

κατὰ τὴν αὐλητικήν, ὅμως τύτῳ δοτέον τὸς διαφῴοντες 

] 24. αὐτῷ 15, ἢ 38. ἔχυσν Ζ02Τ'. ἢ 36. ἰςι οπι 65 98. 

0:1", 



ΠΟΛΙΤΙΚΩ͂Ν Γ. 

τῶν αὐλῶν δεῖ γὰρ εἰς τὸ ἔργον συμβάλλεσθαι τὴν ὑπε- 
ροχὴν καὶ τὸ πλύόέτυ καὶ τῆς εὐγενείας, συμβάλλονται δ᾽ 
ὑδέν. ἔτι κατά γε τῦτον τὸν λόγον πῶν ὠγαθὸν πρὸς πᾶν 
ἂν εἴη συμβλητόν. εἰ γὰρ μῶλλον τὸ τὶ μέγεθος, καὶ 
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εἰ πάντες εἶεν ἐν μιᾷ πόλει, λέγω δ᾽ οἷον οἵ τ᾽ ὠγαθοὶ 
καὶ οἱ πλύσιοι καὶ εὐγενεῖς, ἔτι δὲ πλῆθος ἄλλο τι πολι- 

΄ ΄ ᾿ 2 ᾿ ΄, γ .“ λυ τικόν, πότερον ὠμφισβήτησις ἔςαι τίνας ἄρχειν δεῖ, ἢ ὑκ 
ἔςαι; καθ᾽ ἑκάςην μὲν ἦν πολιτείαν τῶν εἰρημένων ἀναμ- 

ὅλως ἀν τὸ μέγεθος ἐνάμιλλον εἴη καὶ πρὸς πλῦτον καὶ 5 φισβήτητος ἡ κρίσις τίνας ἄρχειν δεῖ" τοῖς γὰρ κυρίοις δια» 
πρὸς ἐλευθερίαν. ὥς᾽ εἰ πλεῖον ὁδὶ. διαφέρει κατὰ μέγεθος 
ἢ ὁδὶ κατ᾽ ἀρετήν, καὶ πλεῖον ὑπερέχει ὅλως ἀρετὴς μέ- 
γεθος, εἴη ἂν συμβλητὰ πάντα' τοσόνδε γὰρ μέγεθος εἰ 
κρεῖττον τοσῦδε, τοσόνδε δῆλον ὡς ἴσον. ἐκεὶ δὲ τὰτ᾽ ἀδύ- 

. Λ Φ » φέρυσιν ἀλλήλων, οἷον ἡ μὲν τῷ διὰ πλουσίων ἡ δὲ τῷ 
ὍΟΡΝ αι 

διὰ τῶν σπουδαίων ἀνδρῶν εἶναι, καὶ τῶν ἄλλων ἑκάστη 
Ν "ΣΝ ΄ ᾽ » » Ύ ᾿" ἈΝ 

τὸν αὐτὸν τρόπον. ἀλλ᾽ ὁμως σκοπουμεν, ὅταν περὶ τὸν 
Ν -" , ΄,ὔ “ ᾿ 

αὐτὸν ταῦθ᾽ ὑπάρχῃ χρόνον, πῶς διοριστέον. εἰ δὴ τὸν 

νατον, δῆλον ὡς καὶ ἐπὶ τῶν πολιτικῶν εὐλόγως καὶ κατὰ τὸ ὠριθμὸν εἶεν ὀλίγοι πάμπαν οἱ τὴν ἀρετὴν ἔχοντες, τίνα 
πᾶσαν ἀνισότητ᾽ ὠἀμφισβητῶσι τῶν ὠρχῶν. εἰ γὼρ οἱ μὲν 
βραδεῖς οἱ δὲ ταχεῖς, ἀδὲν διὰ τῦτο δεῖ τοὺς μὲν πλεῖον 
«ὡς δ᾽ ἔλαττον ἔχειν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν ἡ τό- 

τῶν διαφορὰ λαμβάνει τὴν τιμήν. ἀλλ᾽ ἐξ ὧν πόλις συ- 

δεὶ διελεῖν τὸν τρόπον; ἢ τὸ ὀλίγοι πρὸς τὸ ἔργον δεῖ σκο- 
κεῖν, εἰ δυνατοὶ διοικεῖν τὴν πόλιν ἢ τοσοῦτοι τὸ πλῆθες 

ὥς εἶναι πόλιν ἐξ αὐτῶν; ἔς δὲ ὠπορία, τις πρὸς ἅπαν- 
τας τὸς διαμφισβητῖντας περὶ τῶν πολιτικῶν τιμῶν. δό- 

γέξηκεν, ἐν τύτοις ἀναγκαῖον ποιεῖσθαι τὴν ἀμφισβήτησιν. (5 ξαιεν γὰρ ὑδὲν λέγειν δίκαιον οἱ διὰ τὸν πλῦτον ἀξῶντες, 
διόπερ εὐλόγως ἀντιποίδνται τῆς τιμῆς οἱ εὐγενεῖς καὶ ἐλεύ- 
θεροι καὶ πλύσιοι. δεῖ γὰρ ἐλευθέρες τ᾽ εἶναι καὶ τίμημα 
φέροντας" ὁ γὰρ ἂν εἴη πόλις ἐξ ἀπόρων πάντων, ὥσπερ 
οὐδ᾽ ἐκ δούλων. ἀλλὼ μὴν εἰ δεῖ τούτων, δῆλον ὅτι καὶ 

δικαιοσύνης καὶ τῆς πολεμικῆς ἀρετῆς" 

ἄρχειν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ κατὰ γένος" δῆλον γαρ ὡς εἴ 
τις πάλιν εἷς πλουσιώτερος ἁπάντων ἐςί, δῆλον ὅτι κατὰ 

τὸ αὐτὸ δίκαιον τοῦτον ἄρχειν τὸν ἕνα ἁπάντων δεήσει, 
ὁμοίως δὲ καὶ τὸν εὐγενείᾳ διαφέροντα τῶν ἀμφισβητύν- 

οὐδὲ γὰρ ἄνευ 20 των δὶ ἐλευθερίαν. ταὐτὸ δὲ τοῦτ᾽ ἴσως συμβήσεται καὶ 

τούτων οἰκεῖσθαι πόλιν δυνατόν, πλὴν ἄνευ μὲν τῶν προ- περὶ τὰς ἀριστοκρατίας ἐπὶ τῆς ἀρετῆς" εἰ γάρ τις εἷς ὠμεί- 
τέρων ἀδύνατον εἶναι πόλιν, ἄνεν δὲ τούτων οἰκεῖσθαι κα- νων ἀνὴρ εἴη τῶν ἄλλων τῶν ἐν τῷ πολιτεύματι σπεδαίων 

Ἰδλῶς. πρὸς μὲν οὖν τὸ πόλιν εἶναι δόξειεν ὧν ἢ πάντα ἢ ὄντων, τῦτον εἶναι δεῖ κύριον κατὼ ταὐτὸ δίκαιον. ὑκὰν εἰ 
ἔνιά γε τότων ὀρθῶς ἀμφισβητεῖν, πρὸς μέντοι ζωὴν ἀγα- καὶ τὸ πλῆθος εἶναί γε δεῖ κύριον διότι κρείττες εἰσὶ τῶν 
θὴν ἡ παιδεία καὶ ἡ ἀρετὴ μάλιστα δικαίως ὧν ἀμφισ- 5 ὑλύγων, κἂν εἷς ἢ πλείους μὲν τοῦ ἑνὸς ἐλάττους δὲ τῶν 

βητοίψσαν, καθάπερ εἴρηται καὶ πρότερον. ἐκεὶ δ᾽ οὔτε πολλῶν κρείττους ὦσι τῶν ἄλλων, τούτες ἀν δέοι κυρίους 
πάντων ἴσον ἔχειν δεῖ τοὺς ἴσους ἕν τι μόνον ὄντας οὔτε 
ἄνισον τοὺς ἀνίσους καθ᾿ ἕν, ἀνάγκη πάσας εἶναι τὲς 
τοιαύτας πολιτείας παρεκβάσεις. εἴρηται μὲν ὅν καὶ πρό- 

εἶαι μᾶλλον ἢ τὸ πλῆθος. πάντα δὴ ταῦτ᾽ ἔοικε φανε- 
ρὸν ποιεῖν ὅτι τούτων τῶν ὅρων οὐδεὶς ὀρθός ἐστι, καθ᾽ ὃν 

7 “ ᾽ Υ̓ Ν » Ψ. Δ “- γ ἀξιῶσιν αὐτοὶ μὲν ἄρχειν τὸς δ᾽ ἄλλες ὑπὸ σφῶν ἄρχε- 
τερον ὅτι διαμφισβητοῦσι τρόπον τινὰ δικαίως πάντες,30 σθαι πάντας. καὶ γὰρ δὴ καὶ πρὸς τοὺς κατ᾽ ἀρετὴν 
ὡπλῶς δ᾽ οὐ πάντες δικαίως, οἱ πλούσιοι μὲν ὅτι πλεῖον 
μέτεςι τῆς χώρας αὐτοῖς, ἡ δὲ χώρα κοινόν" ἔτι πρὸς τὼ 

συμβόλαια πιστοὶ μᾶλλον ὡς ἐπὶ τὸ πλέον" οἱ δ᾽ ἐλεύ- 
θεροι καὶ εὐγενεῖς ὡς ἐγγὺς ἀλλήλων πολῖται γὰρ μᾶλ- 

ἀξίδντας κυρίες εἶναι τῷ πολιτεύματος, ὁμοίως δὲ καὶ τὸς 
κατὰ πλῦτον, ἔχοιεν ἂν λέγειν τὰ πλήθη λόγον τινὰ δί- 
καιον" ὑδὲν γὰρ κωλύει ποτὲ τὸ πλῆθος εἶναι βέλτιον τῶν 

ὀλίγων καὶ πλουσιώτερον, οὐχ ὡς καθ᾽ ἕκαστον ἀλλ᾽ ὡς 
λον οἱ γενναιότεροι τῶν ὠγεννῶν, ἡ δ᾽ εὐγένεια παρ᾽ ἑκά- 35 ἀθρόος. δὶὸ καὶ πρὸς τὴν ἀπορίαν, ἣν ζητῆσι καὶ προβάλ- 
ςοις οἴκοι τίμιος. ἔτι διότι βελτίες εἰκὸς τὰς ἐκ βελτιόνων" λυσί τινες, ἐνδέχεται τῦτον τὸν τρόπον ὠπαντᾶν. ἀπορῶσι 
εὐγένεια γάρ ἐστιν ἀρετὴ γέους. ὁμοίως δὴ Φήσομεν δι- γάρ τινες πότερον τῷ νομοθέτῃ νομοθετητέον, βουλομένῳ 
καίως καὶ τὴν ἀρετὴν ἀμφισβητεῖν" κοινωνικὴν γὰρ ἀρετὴν τίθεσθαι τὸς ὀρθοτάτες γόμυς, πρὸς τὸ τῶν βελτιόνων συμ» 

εἶναί φαμεν τὴν δικαιοσύνην, ἧ ἧ πάσας ἀναγκαῖον ὠκολυ- φέρον ἢ πρὸς τὸ τῶν πλειόνων, ὅταν συμβαίνῃ τὸ λεχθέν. 
θεῖν τὰς ἄλλας, ἀλλὰ μὴν καὶ οἱ πλείες πρὸς τὸς ἐλώτ- ὁ τὸ δ᾽ ὀρθὸν ληπτέον ἴσως" τὸ δ᾽ ἴσως ὀρθὸν πρὸς τὸ τῆς 
τάξ᾿ καὶ γὰρ κρείττες καὶ πλυσιώτεροι καὶ βελτίες εἰσίν, 
ὡς λαμβανομένων τῶν πλειόνων πρὸς τὸς ἐλάττους. ἄρ᾽ ἕν 

πόλεως ὅλης συμφέρον καὶ πρὸς τὸ κοινὸν τὸ τῶν πολι- 
τῶν. πολίτης δὲ κοινῇ μὲν ὁ μετέχων τῷ ἄρχειν καὶ ἄρ- 

Ἵ. ἣ το μέγεθος οπὶ Οὐ, ἢ ὑπερέχειν 175. Π 16. περὶ τιμῆς οἱ συγγενεῖς ΟἾ Τὸ. ἢ 25. ἀναγκαίως ΟΥἾ ΤΆ. ἢ 27. ἴσο] ἴσων 7Ά, 
6. τῶν ΟΥΤ᾽. ἢ τῶν Ο. ἡ 11. δεῖ διελεῖν] δεῖν δελε ΟἹ, ἢ 26. δίη 75..͵} 27. δὲ 15, ἢ 28. ὀρθῶς 65. 
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χεσθαί ἐξι, καθ᾿ ἑκάςην δὲ πολιτείαν ἕτερος, πρὸς δὲ τὴν σῶν βασιλεὺς Μήδοες καὶ Βαβυλωνέες καὶ τῶν ἄλλων τὸς 

ἐἰρίςην ὁ δυνάμενος καὶ προαιρόμενος ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν πεφρονηματισμένους διὰ τὸ γενέσθαι ποτ᾽ ἐπ᾿ ὠρχῆς ἐτέ. 
πρὸς τὸν βίον τὸν κατ᾽ ἀρετήν. εἰ δέ τίς ἐςιν εἷς τοσῦτον κοτε πολλαΐκις. τὸ δὲ πρόβλημα καθόλου Ξε “πάσας 

διαφέρων κατ᾽ ἀρετῆς ὑπερβολήν, ἢ πλείους μὲν ἑνὸς μὴ ἐςὶ τὰς πολιτείας, καὶ τὼς ὀρθάς" αἱ μὲν γὰρ παρειβε. 
μώντοι δυνατοὶ πλήρωμα παρασχέσθαι πόλεως, ὥστε μὴ 5 βηκυῖαι πρὸς τὸ ἴδιον ὠποσκοποῦσαι τῦτο δρῶσιν, οὐ μὰ 

συμβλητὴν εἶναι τὴν τῶν ἄλλων ἀρετὴν πάντων μηδὲ τὴν ἀλλὰ περὶ τὰς τὸ κοινὸν ὠγαθὸν ἐπισκοπύόσας τὸν αὐτὸν 

δύναμιν αὐτῶν τὴν πολιτικὴν πρὸς τὴν ἐκείνων, εἰ πλείας, ἔχει τρόπον. δῆλον δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχγῶι 

εἰ δ᾽ εἷς, τὴν ἐκείνε μόνον, ὑκέτι θετέον τότος μέρος πόλεως" καὶ ἐπιστημῶν" οὔτε γὼρ γραφεὺς ἐάσειεν ἂν τὸν ὑτερ 

ἀδικήσονται γὰρ ἀξιόμενοι τῶν ἴσων, ἄνισοι τοσῆτον κατ᾿ βάλλοντα πόδα τῆς συμμετρίας ἔχειν τὸ ζῷον, οὐδ᾽ αὶ 

ἀρετὴν ὄντες καὶ τὴν πολιτικὴν δύναμιν" ὥσπερ γὰρ θεὸν το διαφέροι τὸ κάλλος, ὅτε ναυπηγὸς πρύμναν ἢ τῶν ἄλλων 

ἐν ἀνθρώποις εἰκὸς εἶναι τὸν τοίτον. ὅθεν δῆλον ὅτι καὶ τι μορίων τῶν τῆς νεώς" ὑδὲ δὴ χοροδιδάσκαλος τὸν μὲ 

τὴν νομοθεσίαν ἀναγκαῖον εἶναι περὶ τὸς ἴσες καὶ τῷ γίνει ἵον καὶ κάλλιον τῷ παντὸς χορῦ φθεγγόμενον ἐ ἐάσει ευγ- 
καὶ τῇ δυνάμει. κατὰ δὲ τῶν τοιύτων ὑκ ἔσι νόμος᾽ αὐτοὶ χορεύειν. ὥςε διὰ τῶτο μὲν οὐδὲν κωλύει τὸς μονάρχου; 

γάρ εἰσι νόμος. καὶ γὼρ ὙΈλοῖον. ἀν εἴ ΜΡΔΘΠΕΝ τις συμφωνεῖ ταῦ πόλεσιν, εἰ τῆς οἰκείας ἀρχῆς ὠφελίμεν 

τειρώμενος κατ᾽ αὐτῶν" λέγοιεν γὰρ ἂν ἴσως ἅπερ 'Αντι- 15 ταῖς πόλεσιν ὕσης τῦτο δρῶσιν. διὸ κατὰ τὰς ὁμολογομέ 

σθένης ἔφη τὸς λέοντας δημηγορόντων τῶν δασυπόδων καὶ νας ὑπεροχρὶς ἔχαι τι δίκαιον πολιτικὸν ὁ λόγος ὁ τιὰ 

τὸ ἴσον ἀξιόντων παντας ἔχειν. διὸ καὶ τίθενται τὸν ὀςξρᾳα- τὸν ὀςρακισμόν. βέλτιον μὲν ἕν τὸν νομοθέτην ἔξ ἀρχε 

χισμὸν αἱ δημοκρατέμεναι πόλεις, διὼ τὴν τοιαύτην αἰτίαν" οὕτω συστῆσαι τὴν πολιτείαν ὥστε μὴ δεῖσθαι τοιαύτε 

αὗται γὰρ δὴ δοκῶσι διώκειν τὴν ἰσότητα μάλιςα πάντων, ἰατρείας" δεύτερος δὲ πλοῦς, ἂν συμβῇ, πειρᾶσθαι τιότῳ 

ὥςε τὸν δοκῦντας ὑπερέχειν δυνάμει διὰ πλῦτον ἢ πολυ- Ὁ τινὶ διορβώματι διορθῖν, ὅ ὅπερ ἐκ ἐγίνετο περὶ τὰς πόλωρ᾽ 
φιλίαν ἤ τινὰ ἄλλην πολιτρεὴν ἰσχὺν ὠςράκιζον καὶ με- οὐ γαρ ἔβλεπον πρὸς τὸ τῆς πολιτείας τῆς οἰκείας συμ 

βίξασαν ἐκ τῆς πόλεως χρόνους ὡρισμένας. μυθολογεῖται φέρον, ἀλλὰ στασιαστικῶς ἐχρῶντο τοῖς ὀς ρακισμοῖς. ὃ 
δὲ καὶ τοὺς ᾿Αργοναύτας τὸν ᾿Ηρακλέα καταλιπεῖν διὰ μὲν ὅν ταῖς παρεκβεβηκυίαις πολιτείαις ὅτι μὲν ἰδίᾳ συμ- 

τοιαύτην αἰτίαν" οὐ γὰρ ἐθέλειν αὐτὸν ἄγειν τὴν ᾿Αργὼ φέρει καὶ δίκαιόν ἐςι, φανερόν" ἴσως δὲ καὶ ὅτι ὑχ ὡτλῶς 

μετὰ τῶν ἄλλων ὡς ὑπερβάλλοντα πολὺ τῶν πλωτήρων. 15 δίκαιον, καὶ τῦτο φανερόν. ἀλλ᾽ ἐκὶ τῆς ἀρίξης πολπείᾳς 

διὸ καὶ τοὺς ψέγοντας τὴν τυραννίδα καὶ τὴν Ππεριάνδουν ἔχει πολλὴν ἀπορίαν, οὐ κατὰ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν τὸ 
Θρασυβέλῳ συμβυλίαν ὕχ, ὡπλῶς οἰητέον ὀρθῶς ἐπιτιμᾶν. ὑπεροχήν, οἷον ἰσχύος καὶ πλύτε καὶ πολυφιλίας, ἀλλ ἀλλ 

φασὶ γὰρ τὸν Περίανδρον εἰπεῖν μὲν ὑδὲν πρὸς τὸν πιμ- ἄν τις γώηται διαφέρων κατ᾽ ἀρετήν, τί χρὴ ποιεῖν; οἱ 

φθώτα κήρυκα, περὶ τῆς συμβουλίας, ἀφαιρῖντα δὲ τοὺς γὰρ δὴ φαῖεν ἂν δεῖν ἐκβάλλειν καὶ μεθις ἄνα: τὸν τοῖν» 
ὑπερέχοντας τῶν σταχύων ὁμαλῦναι τὴν ἄρουραν" ὅθεν 3. τον. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἄρχειν γε τοῦ τοιύτε" παραπλήσιν 
ὠγνοῖντος μὲν τῷ κήρυκος τῷ γινομένε. τὴν αἰτίαν, ἀπαγ- γὰρ κἂν εἰ τῷ Διὸς ἄρχειν ἀξιοῖεν, μερίζοντες τὰς ἀρχάς 

γεΐλαντος δὲ τὸ συμκεσόν, συννοῆσαι τὸν Θρασύβουλον ὅτι λείπεται τοίνυν, ὅπερ᾽ ἔοικε πεφυκέναι, πείθεσθαι τῷ τοάτῳ 

δεῖ τὸς ὑπερέχοντας ἀνδρας ἀναιρεῖν. τῦτο γὰρ οὐ μόνον πάντας ἀσμένως, ὥςε βασιλέας εἶναι τους τοιότος ὥδία 
συμφέρει τοῖς τυράννοις, οὐδὲ μόνον οἱ τύραννοι ποιοῦσιν, ἐν ταῖς πόλεσιν. 

ἀλλ᾽ ὁμοίως ἔχει καὶ περὶ τὼς ὀλιγαρχίας καὶ τὼς δη- 35 Ἴσως δὲ καλῶς ἔχαι μετὰ τὸς εἰρημένες λόγος μεὶ! 
μοκρατίας" ὁ γὰρ ὀστρακισμὸς τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν ταβῆναι καὶ σκέψασθαι περὶ βασιλείας" φαμὲν γὼρ τῶν 

τρόπον τινὰ τῷ κολύειν τὸς ὑπερέχοντας καὶ φνγαδεύειν. ὀρθῶν πολιτειῶν μίαν εἶναι ταύτην. σκεπτέον δὲ πότερον 
τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ περὶ τὰς πόλεις καὶ τὼ ἔθνη ποιοῦσιν οἱ συμφέρει τῇ μελλούσῃ καλῶς οἰκήσεσθαι καὶ πόλει καὶ 

κύριοι τῆς δυνάμεως, οἷον ᾿Αθηναῖοι μὲν περὶ Ἰξαμίες καὶ χρώρᾳ βασιλεύεσθαι, ἢ οὗ ἀλλ᾽ ἄλλη τις πολιτεία μᾶλ- 

Χώυς καὶ Λεσβίες (ἐπεὶ γὰρ θῶττον ἐγκρωτῶς ἔσχον τὴν 0 λον, ἢ τισὶ μὲν συμφέρει τισὶ δ᾽ οὐ συμφέρει, δι ἃ 

ἀρχήν, ἐταπείνωσαν αὐτὸς παρὼ τὰς συνθήκας), ὁ δὲ Περ- πρῶτον διελέσθαι πότερον ἣν τὸ γένος ἐςὶν αὐτῆς ἃ πλεῖν! 

3. τὸν ροϑὶ βίον οἵα ρ:τι. 7. εἢ ἢ Τὸ, ἢ 16. λέγοντας ΤΆ, ἢ 31. τὸ ΟΥ Τ᾽, 1 κολύειν Ἁ 15: κωλύειν 7047", [ἀ1. τοὶ 
1107". 

2. ἱπέσκοπτε ΤΆ, ἐπέσκωπτε 1..} 25. ἐκὰ 218, }} 33. ἀσμένως} ἀναγκαίως 057". ἢ βασιλείας 157, ἢ ἀ0. δὲ] δὲ 29, 
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ἄχει διαφοράς, ῥῴδιον δὴ τῦτό γε καταμαθεῖν, ὅτι πλείω βαρυδαίμονος ἐς ἄσαντο τύραννον μέγ᾽ ἐπαινέοντες ἀολλέες. 
τε γέη περιέχει καὶ τὴς ἀρχῆς ὃ τρόπος ἐστὶν οὐχ εἷς αὗται μὲν ἵν εἰσί τε καὶ ἦσαν διὰ μὲν τὸ τυραννικαὶ εἶναι 
πασῶν. ἡ γὰρ ἐν τῇ Λακωνικῇ πολιτείᾳ δοκεῖ μὲν εἶναι δεσποτικαί, διὰ δὲ τὸ αἱρεταὶ καὶ ἑκόντων βασιλικαί, τέ- 
βασιλεία μάλιςα τῶν κατὰ νόμον, ἐκ ἔςι δὲ κυρία παάν- ταρτον δ᾽ εἶδος μοναρχίας βασιλικῆς αἱ κατὰ τοὺς ἡρωΐ. 

τῶν, ἀλλ᾽ ὅταν ἐξέλθῃ τὴν χώραν, ἡγεμών ἐςι τῶν πρὸς 5 κὺς χρόνες ἑκόσιαί τε καὶ πάτριαι γιγνόμεναι κατὼ νόμον. 
τὸν πόλεμον" ἔτι δὲ τὼ πρὸς τοὺς θεοὺς ἀποδέδοται τοῖς διὰ γὰρ τὸ τοὺς πρώτους γενέσθαι τοῦ πλήθυς εὐεργέτας 

βασιλεῦσιν. αὕτη μὲν οὖν ἡ βασιλεία οἷον ςρατηγία τις κατὼ τέχνας ἢ πόλεμον, ἢ διὰ τὸ συναγαγεῖν ἢ πορίσαι 

αὐτοκρατόρων καὶ ἀϊΐδιός ἐστιν" κτεναι γὰρ οὐ κύριος, εἴ χώραν, ἐγίγνοντο βασιλεῖς ἑκόντων καὶ τοῖς παραλαμβά- 
μὰ ἦν τινι βασιλείᾳ, καθάπερ ἐπὶ τῶν ὠρχαίων ἐν ταῖς νεσι πάτριοι. κύριοι δ᾽ ἦσαν τῆς τε κατὰ πόλεμον ἡγε- 
πολεμικαῖς ἐξόδοις ἐν χειρὸς νόμῳ. δηλοῖ δ᾽ ὍΟμηρος" ὁ ι0 μονίας καὶ τῶν θυσιῶν, ὅσαι μὴ ἱερατικαί, καὶ πρὸς τού- 
γὰρ ᾿Αγαμέμνων κακῶς μὲν ἀκύων ἠνείχατο ἐν ταῖς ἐκ- τοῖς τὼς δίκας ἔχρινον. τῦτο δ᾽ ἐποίεν οἱ μὲν οὐκ ὀμνύον- 
κλησίαις, ἐξελθόντων δὲ καὶ κτεῖναι κύριος ἦν λέγει γῶν τες, οἱ δ᾽ ὀμνύοντες" ὁ δ᾽ ὅρκος ἦν τὸ σκήπτρυ ἐκανάτασις. 

ὃν δὲ κ᾽ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχη, οὔ οἱ ἄρκιον ἐσσεῖται οἱ μὲν οὖν ἐπὶ τῶν ἀρχαίων χρόνων καὶ τὰ κατὰ πόλιν 
φυγώων κύνας ἠδ᾽ οἰωνάς᾽ πὰρ γὼρ ἐμοὶ θάνατος." ἣν μὲν καὶ τὼ ἔδημα καὶ τὼ ὑπερόρια συνεχῶς ἤρχον" ὕςερον 

τὸτ᾽ εἶδος βασιλείας, ςρατηγίω διὰ βίκ" τότων δ᾽ αἱ ὡς δὲ τὰ μὲν αὐτῶν παριέντων τῶν βασιλέων, τὼ δὲ τῶν 

ἂν κατὰ γένος εἰσίν, αἱ δ᾽ αἱρεταί. παρὰ ταύτην δ᾽ ἄλλο ὄχλων παραιρυμένων, ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πόλεσι θυσίαι 
μοναρχίας εἶδος, οἷαι παρ᾽ ἐνίοις εἰσὶ βασιλεῖαι τῶν βαρ- κατελείφθησαν τοῖς βασιλεῦσι μόνον, ὅπν δ᾽ ἄξιον εἰπεῖν 
βάρων. ἔχωσι δ᾽ αὗται τὴν δύναμιν πᾶσαι παραπλησίαν εἶναι βασιλείαν, ἐν τοῖς ὑπερορίοις τῶν πολεμικῶν τὴν ἡγ»» 
τυραννικῇ, εἰσὶ δ᾽ ὅμως κατὰ νόμον καὶ πατριιαΐ" διὰ μονίαν μόνον εἶχον. 
γὰρ τὸ δυλικώτεροι εἶναι τὰ ἤθη φύσει οἱ μὲν βάρβαροι ἢ Βασιλείας μὲν ἦν εἴδη ταῦτα, τέτταρα τὸν ἀριθμόν, 
τῶν Ἑλλήνων, οἱ δὲ περὶ τὴν ᾿Ασίαν τῶν περὶ τὴν Ἑὐρώ- μία μὲν ἡὶ περὶ τοὺς ἡρωϊκὸς χρόνος (αὕτη δ᾽ ἥν ἑκόντων 
την, ὑπομώνσι τὴν δεσποτικὴν ἀρχὴν ὁδὲν δυσχαραίνοντες. μέν, ἐπί τισι δ᾽ ὡρισμένοις στρατηγὸς γὰρ ἦν καὶ δικα- 
τυραννικαὶ μὲν οὖν διὰ τὸ τοίῖζτόν εἶσιν, ἀσφαλεῖς δὲ δὰ ςὴς ὁ βασιλεύς, καὶ τῶν πρὸς τοὺς θεὺς κύριοςλ, δευτέρα 
τὸ πάτριαι καὶ κατὰ νόμον εἶναι. καὶ ἡ φυλακὴ δὲ βα- δ᾽ ἡ βαρβαρική (αὕτη δ᾽ ἐςὶν ἐκ γένους ἀρχὴ δεσποτριὴ 
σιλικὴ καὶ ὁ τυραννικὴ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν" οἱ γὼρ πο- 25 κατὰ νόμον), τρίτη δ᾽ ἣν αἰσυμνητείαν προσωγορεύουσιν 
λῆτα! φυλάττυσιν ὕπλοις τὸς βασιλεῖς, τὸς δὰ τυράννους (αὕτη δ᾽ ἐστὶν αἱρετὴ τυραννίς), τετάρτη δ᾽ ἡ Λακωνοιὴ 

ζενικόν. οἱ μὲν γὰρ κατὼ νόμον καὶ ἑκόντων, οἱ δ᾽ ἀκόν- τούτων" αὕτη δ᾽ ἐστὶν ὡς εἰπεῖν ἁπλῶς στρατηγία κατὰ 
των ἄρχουσιν, ὥσθ᾽ οἱ μὲν παρὰ τῶν πολιτῶν οἱ δ᾽ ἐπὶ γένος ἀΐδιος. αὗται μὲν οὖν τῦτον τὸν τρόπον διαφέρυσιν 
τὸς πολίτας ἔχεσι τὴν φυλακήν. δύο μὲν ἦν εἴδη ταῦτα ἀλλήλων, πέμπτον δ᾽ εἶδος βασιλείας, ὅταν ἢ πάντων 

μοναρχίας, ἕτερον δ᾽ ὅπερ ἥν ἐν τοῖς ἀρχαίοις “Ἑλλησιν, 30 κύριος εἷς ὦν, ὥσπερ ἕκαστον ἔθνος καὶ πόλις ἑκάςη τῶν 
ὃς καλῦσιν αἰσυμνήτας. ἔς δὲ τῦϑ᾽ ὡς ὡπλῶς εἰπεῖν αἱρετὴ κοινῶν, τεταγμένη κατὰ τὴν οἰκονομεῖν" ὥσπερ γὼρ ἡ 
τυραννίς, διαφέρουσα δὲ τῆς βαρβαρικᾶς οὐ τῷ μὴ κατὰ οἰκονομικὴ βασιλεία τις οἰκίας ἐς ν, ἕτως ἡ βασιλεία, πό- 

νόμον ἀλλὰ τῷ μὴ πάτριος εἶναι μόνον. ἤρχον δ᾽ οἱ μὲν λεὼς καὶ ἔθνος ἑνὸς ἢ πλειόνων οἰκονομία. σχεδὸν δὴ δύοδ᾽ 
διὰ βίς τὴν ὠρχὴν ταύταν, οἱ δὲ μέχρι τινῶν ὡρισμένων ἐςὶν ὡς εἰκεῖν εἴδη βασιλείας περὶ ὧν σκεπτέον, αὕτη τε 
χρόνων ἢ πράξεων, οἷον εἴλοντό ποτε Μιτυληναῖοι Πιτταν- 35 καὶ ἡ Λακωνική. τῶν “γὰρ ἄλλων αἱ πολλαὶ μεταξὺ τά- 

πὸν πρὸς τὸς φυγάδας ὧν προειςήκεσαν ᾿Αντιμενίδης καὶ τῶν εἰσίν" ἐλαττόνων μὲν γὼῤ κύριοι τῆς παμβασιλείας, 
᾿Αλκαῖὸς ὁ ποιητής. δηλοῖ δ᾽ ̓ Αλκαῖὸς ὅτι τύραννον εἴλοντο πλειόνων δ᾽ εἰσὶ τῆς Λακωνικῆς. ὥςε τὸ σκέμμα σχεδὸν 
τὸν Πιττακὸν ἕν τινι τῶν σχολιῶν μελῶν ἐπιτιμᾷ γὰρ περὶ δυοῖν ἐςώ, ἕν μὲν πότερον συμφέρει ταῖς πόλεσι ςρα» 
ὅτι τὸν κακοπάτριδω Πιττακὸν πόλεως τᾶς ἀχόλω καὶ τηγὸν ἀΐδιον εἶναι, καὶ τῦτον ἢ κατὰ γένος ἣ κατὰ μέρος͵ 

4. ἔχειν Τ᾽, ἢ 2. τεῦ τὰ Ζ5.} ἀ, δὲ] δ᾽ ἡ ΟἩὙΤῆῦθ, ἢ 13. ἰσεῖται 75. 16. ταύτης 53. ἢ 18. παραπλησίως 65 075 οἱ ον Χ5. 
19. τυρανικήν 75, τυρανικαί Ὁ}, τυραννίσι τὸ 78: μ᾽ δηΐπὰ ροβὲ τυραν δραϊΐαπι τνϑουυπι, [εἰσὶ δ᾽ ὅμως οἱα 104 ΤΊ, ἢ 230. δνλικώτερα 
ὅσ". ᾿ ἴϑηη 170 75855, } 26. φυλάσσυσιν 057 3, 

1. ἑστάκησαν τὸ τυράώνιον ΤΊ, ἢ 12. ἀνάξασις ΟΥ̓ΤῈ οἱ Ἂς 78, ἢ 22. ὡρισμένων 790475, ἢ 35. αἰσυμνητίαν 75, ἢ 80. εἷς οἵα, 09 
ΤΆ, 1 32. οἰκείας Τὸ, || 33. πλείονος ΟὟΤῈ εἰ ρτ 16, 1 οἰκονομίας 057, 
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ἃ οὐ συμφέρει" ἣν δὲ πότερον ἕνα συμφέρει κύριον εἶναι δὲ πάντες; ἢ δῆλον ὡς οἱ πλεΐις; ἀλλ᾽ οἱ μὲν ςασιάζυσιν, 

πάντων, ἢ ὁ συμφέρει. τὸ μὲν ἦν περὶ τῆς τοιαύτης τξρα-ς ὁ δ᾽ εἷς ἀςασίαςος. ἀλλὰ πρὸς τοῦτ᾽ ἀντιθετέον ἴσως ὅτι 

τηγίας ἐπισκοπεῖν νόμων ἔχει μᾶλλον εἶδος ἢ πολιτείας" σπεδαῖοι τὴν ψυχήν, ὥσπερ κἀκεῖνος ὁ εἷς. εἰ δὴ τὴν μὲν 

ἐν ὡπάσαις γὰρ ἐνδέχεται γίγνεσθαι τῦτο ταῖς πολιτείαις" τῶν πλειόνων ἀρχὴν ἀγαθῶν δ᾽ ἀνδρῶν πάντων ἀριςοχρα- 

ὥς ἀφείσθω τὴν πρώτην. ὁ δὲ λοιπὸς τρόπος τῆς βασι- 5 τίαν θετέον, τὴν δὲ τῷ ἑνὸς βασιλείαν, αἱρετώτερον ἂν εἴη ταὶ 
λείας πολιτείας εἶδός ἐστιν, ὥςε περὶ τούτου δεῖ θεωρῆσαι 

᾿ Ν ᾽ ἥ ᾽ ὃ, . Χ ,. , ᾽ Ε δ᾽ Ε Ὶ “ καὶ τὰς ἀπορίας ἐπιδραμεῖν τὰς ἐνέσας. ἀρχὴ δ᾽ ἐςὶ τῆς 

ζυτήσεως αὕτη, πότερον συμφέρει μᾶλλον ὑπὸ τοῦ ἀρίςυ 

. ἀνδρὸς ἄρχεσθαι ἢ ὑπὸ τῶν ἀρίξων νόμων. δοκῦσι δὴ τοῖς 

πόλεσιν ὠριστοκρατία βασιλείας, καὶ μετὰ δυνάμεως χὰ 
χωρὶς δυνάμεως ὕσης τῆς ἀρχῆς, ἂν ἦ λαβεῖν πλείες ὁμοίᾳ, 
καὶ διὰ τῦτ᾽ ἴσως ἐβασιλεύοντο πρότερον, ὅτι σπάνιον ἦν εὑριὼ 
ἄνδρας πολυ διαφέροντας κατ᾽ ἀρετήν, ἄλλως τε καὶ τότι 

νομίζυσι συμφέρειν βασιλεύεσθαι τὸ καθόλε μόνον οἱ νόμοι (0 μικρὼς οἰκέντας πόλεις, ἔτι δ᾽ ἀπ᾽ εὐεργεσίας καθίςατω 
λέγειν, ὠλλ᾽ οὐ πρὸς τὰ προσπίπτοντα ἐπιτάττειν, ὥς᾽ ἐν τὸς βασιλεῖς, ὅπερ ἐστὶν ἔργον τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν. ἐπ 
ὁποιᾳῦν τέχνῃ τὸ κατὰ γρώμματ᾽ ἄρχειν ἠλίθιον" καὶ ἐν δὲ συνέβαινε γίγνεσθαι πολλὲς ὁμοίες πρὸς ἀρετήν, ὑκέι 

Αἰγύπτῳ μετὰ τὴν τετρήμερον κινεῖν ἔξεστι τοῖς ἰατροῖς, ὑπέμενον ἀλλ᾽ ἐζήτουν κοινόν τι καὶ πολιτείαν καδίςατω. 
ἐὼν δὲ πρότερον, ἐπὶ τῷ αὐτὰ κινδύνῳ. φανερὸν τοίνυν ὡς ἐπεὶ δὲ χείρες γιγνόμενοι ἐχρηματίζοντο ἀπὸ τῶν κοινῶν, 

οὐκ ἔστιν ἡ κατὰ γρώμματα καὶ νόμους ἀρίςη πολιτεία 15 ἐντεῦθέν ποθεν εὔλογον γενέσθαι τὰς ἐλιγαρχίας" ἔντιμον 
διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ἀλλὰ μὴν κἀκεῖνον δεῖ ὑπάρχειν γὰρ ἐποίησαν τὸν πλῆτον. ἐκ δὲ τύτων πρῶτον εἰς τυραν 
τὸν λόγον τὸν καθόλου τοῖς ἄρχουσιν" κρεῖττον δ᾽ ᾧ μὴ νίδας μετέβαλλον, ἐκ δὲ τῶν τυραννίδων εἰς δημοκρατίαν 
πρόσεστι τὸ παθητικὸν ὅλως ἢ ᾧ συμφυές. τῷ μὲν οὖν ἀεὶ γὰρ εἰς ἐλάττες ἄγοντες δὶ᾽ αἰσχροκέρδειαν ἰσιχυρότε 

νόμῳ τῦτο ἐχ ὑπάρχει, ψυχὴν δ᾽ ἀνθρωπίνην ἀνάγκη τῦτ᾽ ρον τὸ πλῆθος κατέξησαν, ὥς᾽ ἐπιθέσθαι καὶ γενέσθαι δε 
ἔχειν πᾶσαν. ἀλλ᾽ ἴσως ἂν φαίη τις ὡς ἀντὶ τότε βου- Ὦ μοκρατίας. ἐπεὶ δὲ καὶ μείζας εἶναι συμβέβηκε τὰς τέ: 
λεύσεται περὶ τῶν καθ᾽ ἕκαστα κάλλιον. ὅτι μὲν τοίυν λεις, ἴσως ἀδὲ ῥᾷδιον ἔτι γίγνεσθαι πολιτείαν ἑτέραν ταρὰ 
ἀνάγκη νομοθέτην αὐτὸν εἶναι, δῆλον, καὶ κεῖσθαι νόμους, δημοκρατίαν. εἰ δὲ δή τις ἄριστον θείη τὸ βασιλεύεσθαι 

ἀλλὰ μὴ κυρίες ἦ παρεκβαίνεσιν, ἐπεὶ περὶ τῶν γ᾽ ἄλλων ταῖς πόλεσιν, πῶς ἔξει τὰ περὶ τῶν τένων; πότερον καὶ 
εἶναι δεῖ κυρίους. ὅσα δὲ μὴ δυνατὸν τὸν νόμον κρίνειν ἢ τὸ γένος δεῖ βασιλεύειν; ἀλλὰ γιγνομένων ὁποῖοί τες 

ὅλως ἃ εὖ, πότερον ἕνα τὸν ἄριςον δεῖ ἄρχειν ἢ πάντας; 25 ἔτυχον, βλαβερόν. ἀλλ᾽ οὐ παραδώσει » ὁριος ὧν τὸ 

καὶ γὰρ νῦν συνιόντες δικάζουσι καὶ βελεύονται καὶ κρξς τώινοις, ἀλλ᾽ ὑκέτι τῦτο ῥάδιον πιςεὔσαι" χαλεπὸν γέ, 
νεσιν, αὗται δ᾽ αἱ κρίσεις εἰσὶ πᾶσαι περὶ τῶν καθ᾽ ἕκα- καὶ μείζονος ἀρετὴς ἢ κατ᾽ ἀνθρωπίνην φύσιν. ἔχει δ᾽ 
ξον. καθ᾽ ἦνα μὲν ἶν συμβαλλόμενος ὁς σῦν ἴσως χείρων" ἀὠπορίαν καὶ περὶ τῆς δυνάμεως, πότερον ἔχειν δεῖ τὸ 

ἀλλ᾽ ἐςὶν ἡ πόλις ἐκ πολλῶν, ὥσπερ ἑςίασις συμφορητὸξς μέλλοντα βασιλεύειν ἰσχύν τινα περὶ αὐτόν, ἧ δυνήσιται 
καλλίων μιᾶς καὶ ὡπλῆς. διὰ τοῦτο καὶ κρίνει ἄμεινον 3) βιάζεσθαι τὰς μὴ βολομένες πειθαρχεῖν, ἢ πῶς ἐνδέχπτει 
ὄχλος πολλὰ ἢ εἷς ὁστισοῦν. ἔτι μᾶλλον ἀδιάφθορον τὸ τὴν ἀρχὴν διοικεῖν; εἰ γὰρ καὶ κατὰ νόμον εἴη κύριος, μν 

πολύ" καθάπερ ὕδωρ τὸ πλεῖον, ὕτω καὶ τὸ πλῆθος τῶν δὲν πράττων κατὰ τὴν αὐτῇ βέλησιν παρὰ τὸν νόμον, ὅμο! 
ὀλίγων ἀδιαφθορώτερον" τῷ δ᾽ ἑνὸς ὑπ᾽ ὀργῆς κρατηθέντος ἀναγκαῖον ὑπάρχειν αὐτῷ δύναμιν, ἢ φυλάζει τὸς νόμυ. 
ἡ τινος ἑτέρα πάθες τοιότε ἀναγκαῖον διεφθάρθαι τὴν κρί. τάχα μὲν ἣν τὰ περὶ τὸν βασιλέα, τὸν τοίῶτον οὐ χαλετὸ 
σιν" ἐκεῖ δ᾽ ἔργον ἅμα πάντας ὀργισθῆναι καὶ ἁμαρτεῖν. 35 διορίσαι" δεῖ γὼρ αὐτὸν μὲν ἔχειν ἰσιχύν, εἶναι δὲ τοσαύτῃ 

ἔστω δὲ τὸ πλῆθος οἱ ἐλεύθεροι, μηδὲν παρὰ τὸν νόμον 

πράττοντες, ἀλλ᾽ ἢ περὶ ὧν ἐκλείπειν ἀναγκαῖον αὐτόν. 
εἰ δὲ δὴ τοῦτο μὴ ῥῴδιον ἐν πολλοῖς, ἀλλ᾽ εἰ πλείες εἶεν 
ἀγαθοὶ καὶ ἄνδρες καὶ πολῖται, πότερον ὁ εἷς ὠδιαφθορώ- 

τὴν ἰσχὺν ὥςε ἑκάςν μὲν καὶ ἑνὸς καὶ συμπλειόνων κρείττω, 
τοῦ δὲ πλήθες ἥττω, καθάπερ οἵ τ᾽ ἀρχαῖοι τὰς φυλακὼς 

ἃ» Λ ἐδίδοσαν, ὅτε καθις αν τινα τῆς πόλεως ὃν ἐκάλεν αἰσυμνέ 

τὴν ἢ τύραννον, καὶ Διονυσίῳ τις, ὅτ᾽ ἥτει τὸς φύλακας, συ’ 
τερος ἄρχων, ἢ μᾶλλον οἱ πλείς μὲν τὸν ἀριθμὸν ἀγαθοὶ 0 νεβόλευε τοῖς Σξυρακυσίοις διδόναι τοσύτες τὸς φύλακας. 

8. ἵν οταὰ Ὁ. ἢ 9. δικεῖ 7072. 1 24. περὶ] τὸν πεὶ 05. 0’. 25. πάντας] πώυ 75057ὴ. 1 30. κρέεν ΟΥΤΊ, ἢ 33. ὑτὶρ Ὑε 
Το, ᾿} 37. ὃν 75, ὃν 0571, 

7. ὁμοίως Ο5ΤΟ, ἢ" 34. ὁποίων ΟἾΤᾺ, ἢ δ5, ἀλλ᾽ -- 26. τίκνοις οα ΟΥΤ᾽, αὶ 29. ἢ 707, ἢ 38. καὶ Ὁ. ἢ φυλάξαι 
ΤῊ Ὁ 38. καθιςαῖόν ΟΣ, ἢ 39. συνεβύλενε -- ἀ0. φύλακας οπι ργ 5. 
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Πρὶ δὲ τῷ βασιλέως τῷ κατὼ τὴν αὐτῷ βέλησιν πάντα 

πράττοντος ὅ τε λόγος ἐφέςηκε νῦν καὶ ποιητέον τὴν σκέ- 
μιν. ὁ μὲν γὰρ κατὼ νόμον λεγόμενος βασιλεὺς ὑκ ἔστιν 
εἶδος, καθάπερ εἴπομεν, πολιτείας" ἐν πάσαις γὰρ ὑπάρ- 
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οἱ ἰατροὶ κάμνοντες ἄλλυς ἰατρὸς καὶ οἱ παιδοτρίβαι γυ- 
μναζόμενοι παιδοτρίθας, ὡς ὁ δυνάμενοι κρίνειν τὸ ἀληθὲς 
διὰ τὸ κρίνειν περί τε οἰκείων καὶ ἐν πάθει ὄντες. ὥς ε δῆλον 
ὅτι τὸ δίκαιον ζητῆντες τὸ μέσον ζητῆσιν᾽ ὁ γὰρ νόμος τὸ 

χαιν ἐνδέχεται ςρατηγίαν ἀΐδιον, οἷον ἐν δημοκρατίῳ καὶ 5 μέσον. ἔτι κυριώτεροι καὶ περὶ κυριωτέρων τῶν κατὰ γράμ- 
ὠριςοκρατίᾳ, καὶ πολλοὶ ποιῶσιν ἕνα κύριον τῆς διοικήσεως" ματα νόμων οἱ κατὼ τὰ ἔθη εἰσίν, ὥςε τῶν κατὰ γράώμ- 
τοιαύτη γὰρ ἀρχή τίς ἐστι καὶ περὶ Ἐπίδαμνον, καὶ περ ματα ἄνθρωπος ἄρχων ἀσφαλέςερος, ἀλλ᾽ ὁ τῶν κατὼ τὸ 

᾿Οπῖντα δὲ κατά τι μέρος ἔλαττον. περὶ δὲ τῆς παμβα- ἔθος. ἀλλὰ μὴν ὑδὲ ῥᾷδιον ἐφορᾶν πολλὰ τὸν ἕνα δχήσει 
σιλείας καλυμένης, αὕτη δ᾽ ἐςὶ καθ᾽ ἣν ἄρχει πάντων κατὲὴ ἄρα πλείονας εἶναι τοὺς ὑπ᾿ αὐτῷ καδισταμένες ἄρχοντας, 
τὴν ἑαυτοῦ βόλησιν ὁ βασιλεύς, δυκεῖ δὲ τισιν οὐδὲ κατὼ το ὥςε τί διαφέρει τῦτο ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς ὑπάρχειν ἢ τὸν ἔνα, 
φύσιν εἶναι τὸ κύριον ἔνα πάντων εἶναι τῶν πολιτῶν, ὅπου καταςῆσαι τῦτον τὸν τρόπον; ἔτι, ὃ καὶ πρότερον εἰρημένον 
συνέστηκεν ἐξ ὁμοίων ἡ πόλις" τοῖς γὰρ ὁμοίοις φύσει τὸ ἐστίν, εἴπερ ὁ ἀνὴρ ὁ σπυδαῖὸς, διότι βελτίων, ἄρχειν δί- 
αὐτὸ δίκαιον ἀναγκαῖον καὶ τὴν αὐτὴν ὠξίαν κατὼ φύσιν καιος, τῷ δὲ ἑνὸς οἱ δύο ὠγαθοὶ βελτίες" τῦτο γάρ ἐς! τὸ 
εἶναι, ὥστ᾽ εἴπερ καὶ τὸ ἴσην ἔχειν τοὺς ἀνίσους τροφὴν ἢ “σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω" καὶ ἡ εὐχὴ τῷ ̓ Αγαμέμνονος, “τοίῷ- ᾿ 
ἐσθῆτα βλαβερὸν τοῖς σώμασιν, ὅτως ἔχει καὶ τὸ περὶ τὰς 15 τοι δέκα μοι συμφράδμονες." εἰσὶ δὲ καὶ νῦν περὶ ἐνίων αἱ 
τιμαῖς. ὁμοίως τοΐυν καὶ τὸ ἄνισον τὸς ἴσος" διόπερ οὐδὲν ὠρχαὶ κύριαι κρίνειν, ὥσπερ ὁ δικαςής, περὶ ὧν ὁ νόμος 
μᾶλλον ἄρχειν ἢ ἄρχεσθαι δίκαιον, καὶ τὸ ἀνὰ μέρος τοί. ἀδυνατεῖ διορίζειν, ἐπεὶ περὶ ὧν δυνατός, ὑδεὲὶς ἀμφισβη- 
γυν ὡσαύτως. τῦτο δ᾽ ἤδη νόμος" ἡ γὼρ τάξις νόμος. τὸν τεῖ περὶ τότων ὡς ὧς ὧν ἄρις ὁ νόμος ἄρξειε καὶ κρίνειεν. 
ἄρα νόμον ἄρχειν αἱρετώτερον μᾶλλον ἢ τῶν πολιτῶν ἕνα ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὰ μὲν ἐνδέχεται περιληφθῆναι τοῖς νόμοις τὰ 
τινά. κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον τῦτον, κἀν εἴ τινας ἄρχειν 2) δ᾽ ἀδύνατα, ταῦτ᾽ ἐςὶν ἃ ποιεῖ διαπορεῖν καὶ ζητεῖν πότερον 
βέλτιον, τέτες κατας ατέον νομοφύλακας καὶ ὑπηρέτας τοῖς τὸν ἄριςον νόμον ἄρχειν αἱρετώτερον ἢ τὸν ἄνδρα τὸν ἄρι- 
νόμοις" ἀναγκαῖον γὰρ εἶναί τινας ἀρχαῖς, ἀλλ᾽ ὑχ ἕνα τῶ- στον. περὶ ὧν γὰρ βυλεύονται νομοθετῆσαι τῶν ἀδυνάτων 
τον εἶναί φασι δίκαιον ὁμοίων γε ὄντων πάντων. ἀλλὰ μὴν ἐστίν. ἀ τοίνυν τῶτό γ᾽ ἀντιλέγωσιν, ὡς ὑκ ἀναγκαῖον ἄν- 
ὅσα γε μὴ δοκεῖ δύνασθαι διορίζειν ὁ νόμος, ὑδ᾽ ἄνθρωπος θρωπον εἶναι τὸν κρινῆντα περὶ τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ὅτι οὐχ, 
ἄν δύναιτο γνωρίζειν. ἀλλ᾽ ἐπίτηδες παιδεύσας ὁ νόμος 25 ἕνα μόνον ἀλλὼ πολλές. κρίνει γὰρ ἕκαςος ἄρχων πεπαι- 
ἀφίςησι τὼ λοιπὰ τῇ δικαιοτάτῃ γνώμῃ κρίνειν καὶ διοικεῖν δευμώος ὑπὸ τῷ νόμε καλῶς, ἄτοπον δ᾽ ἴσως ἂν εἶναι δό- 
τὸς ἄρχοντας. ἔτι δ᾽ ἐπανορθοῦσθαι δίδωσιν, ὅ τι ὧν δόξζη ἔειεν εἰ βέλτιον ἴδοι τις δυοῖν ὄμμασι καὶ δυσὶν ὠκοαῖς 
πειρωμένοις ἄμεινον εἶναι τῶν κειμένων. ὁ μὲν ἦν τὸν νοῦν κρίνων, καὶ πράττων δυσὶ ποσὶ καὶ χερσίν, ἢ πολλοὶ πολ- 
κελεύων ἄρχειν δοκεῖ κελεύειν ἄρχειν τὸν θεὸν καὶ τὸς νό- λοῖς, ἐπεὶ καὶ νῦν ὀφθαλμὸὺς πολλὲς οἱ μόναρχοι ποιοῦσιν 
μυς, ὁ δ᾽ ἄνθρωπον κελεύων προςίθησι καὶ θηρίον" ἥ τε γὼρ 8. αὐτῶν καὶ ὦτα καὶ χεῖρας καὶ πόδας. τὸς γὰρ τῇ ἀρχῇ 
ἐπιθυμία τοῦτον, καὶ ὁ θυμὸς ἄρχοντας διας ρέφει καὶ τὲς 
ἀρίςες ἄνδρας. διόπερ ἄνευ ὀρέξεως νὰς ὁ νόμος ἐστίν. τὸ 
δὲ τῶν τεχνῶν εἶναι δυκεῖ παράδειγμα ψεῦδος, ὅτι τὸ κατὼ 
γράμματα ἰατρεύεσθαι φαῦλον, ἀλλὼ καὶ αἱρετώτερον 

καὶ αὐτῷ φίλες ποιῶνται συνάρχως. μὴ φίλοι μὲν ἦν ὄντες 
᾽ “᾽ ν οΝ “ , »Ν ΔΛ :. ὁ ποιήσυσι κατὼ τὴν τοῦ μονάρχα προαίρεσιν" εἰ δὲ φίλοι 
κἀκείνε καὶ τῆς ἀρχῆς, ὅ γε φίλος ἴσος καὶ ὅμοιος. ὥς᾽ εἰ 
τότες οἴεται δεῖν ἄρχειν, τὸς ἴσος καὶ ὁμοίις ἄρχαιν οἴεται 

χρῆσθαι τοῖς ἔχεσι τὰς τέχνας. οἱ μὲν γὰρ ὑδὲν διὰ φι- 35 δεῖν ὁμοίως. ἃ μὲν ἦν οἱ διαμφισβητῆντες πρὸς τὴν βασι- 

λίαν παρὼ τὸν λόγον ποίῶσιν, ἀλλ᾽ ἄρνυνται τὸν μισθὸν τὸς 
κάμνοντας ὑγιάσαντες" οἱ δ᾽ ἐν ταῖς πολιτικαῖς ἀρχαῖς 
πολλὰ πρὸς ἐπήρειαν καὶ χάριν εἰώθασι πράττειν, ἐπεὶ καὶ 

λείαν λέγεσι, σχεδὸν ταῦτ᾽ ἐς. ἀλλ᾽ ἴσως ταῦτ᾽ ἐπὶ μώ 11] 
τινων ἔχει τὸν τρόπον τῦτον, ἐπὶ δέ τινων ἐχ ὕτως. ἔς: γάρ 

τι φύσει δεσποςὸν καὶ ἄλλο βασιλευτὸν καὶ ἄλλο πολιτι- 

τὸς ἰατρὸς ὅταν ὑποπτεύωσι πιςευθώτας τοῖς ἐχθροῖς διωα- κὸν καὶ δίκαιον καὶ συμφέρον' τυραννικὸν δ᾽ ὡς ἔςι κατὼ ᾿ 
φθείρειν διὰ κέρδος, τότε τὴν ἐκ τῶν γραμμάτων θεραπείαν (0 φύσιν, ἐδὲ τῶν ἄλλων πολιτειῶν ὅσαι παρεκβάσεις εἰσίν" 

᾿ ζητήσαιεν ὧν μᾶλλον. ἀλλὰ μὴν εἰσάγονταί γ᾽ ἐφ᾽ ἑαυτὸς ταῦτα γὰρ γίγνεται παρὼ φύσιν. ἀλλ᾽ ἐκ τῶν εἰρημέψων 

ἡ. βασιλείας 7 0575. 9. πάντα ΟΡΤΊ. || 28. νοῦν ὃς 15, νόμον 105 76, 11 36. τὸς] καὶ τὸς 047", 

4. ἰατροὶ καὶ κάμνοντες Οὐ Τό, ἢ 2. τὸ -- 3. χρόειν οἵα Τό, ἢ 8. πολλὰ οπὴ Τό. ἢ 12. ὁ ροβὶ ἀνὴρ οτὰ 75. } 14. τι ΤΊ, ᾿ ἡ 

οτλ ΟΤΆ, ἡ 11. ἀδυνατοῖ ΤΆ, ἢ 18. ὡς -- κράπιν ροδὲ 47. διορίζειν οοάΐοο5. ἢ 38. ὅτε ΤΆ, οὔτε Ο,. 1 38. δεσποτὸν 1057', 
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γε φανερὸν ὡς ἐν μὲν τοῖς ὁμοίοις καὶ ἶσοις ὅτε συμφέρον καὶ παιδεία, καὶ ἔθη ταὐτὰ σιχαδὸν τὼ ποιοῦντα σπουδαὶ 
ἐςὶν ὕτε δίκαιον ἕνα κύριον εἶναι πάντων, ὅτε μὴ νόμων ὄν- ἄνδρα καὶ τὰ ποίῶντα πολιτικὸν καὶ βασιλικόν. διωρισμέ. 
των, ἀλλ᾽ αὐτὸν ὡς ὄντα νόμον, ὅτε νόμων ὄντων, ὅτε ἀγαθὸν νων δὲ τότων περὶ τῆς πολιτείας ἤδη πειρατέον λέγειν τῆς 
ὠγαθῶν ὅτε μὴ ὠγαθῶν μὴ ὠγαθόν, οὐδ᾽ ὧν κατ᾽ ὠρετὴν ἀρίςης, τίνα πέφυκε γίνεσθαι τρόπον καὶ καθίςασθαι τῶς, 
ἀμείνων ἧ, εἰ μὴ τρόπον τινά. τίς δ᾽ ὁ τρόπος, λεκτέον" 5 ἀνάγκη δὴ τὸν μέλλοντα περὶ αὐτῆς ποιήσασθαι τὴν τρο- 

εἴρχται δέ πως ἤδη καὶ πρότερον. πρῶτον δὲ διοριςέον τί τὸ σήκεσαν σκέψιν 
βασιλευτὸν καὶ τί τὸ ἀριστοκρατικὸν καὶ τί τὸ πολιτικόν. 
βασιλευτὸν μὲν ἵν τὸ τοιδτόν ἐςι πλῆθος ὃ πέφυκε φέρειν Δ 

γένος ὑπερέχον κατ᾽ ἀρετὴν πρὸς ἡγεμονίαν πολιτικήν, ὠρ- Ὁ δ 
ςοκρατικὸν δὲ πλῆθος ὃ πέφυκε φέρειν πλῆθος ἄρχεσθαι 10 Ἔν ὡπάσαις ταῖς τέχγαις καὶ ταῖς ἐπιστήμαις ταὶ 
δυνάμενον τὴν τῶν ἐλευθέρων ἀρχὴν ὑπὸ τῶν κατ᾽ ἀρετὴν μὴ κατὰ μόριον γινομέναις, ἀλλὼ περὶ γένος ἕν τι τελείως 
ἡγεμονικῶν πρὸς πολιτικὴν ἀρχήν, πολιτοιὸν δὲ πλῆθος ἐν οὔσαις, μιῶς ἐςὶ θεωρῆσαι τὸ περὶ ἕκαςον γένος ἁρμόττο, 
ᾧ πέφυκε [καὶ ὃν] ἐγγίνεσθαι πλῆθος πολεμικόν, δυνώμενον οἷον ἄσκησις σώματι ποία τε ποίῳ συμφέρει καὶ τίς ἐροι 
ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν κατὰ νόμον τὸν κατ᾽ ἀξίαν διανέμοντα (τῷ γὰρ κάλλιςιᾳ πεφυκότι καὶ κεχορηγημένῳ τὴν ἀρίξῳ 
τοῖς εὐπόροις τὰς ἀρχάς. ὅταν ἵν ἢ γένος ὅλον ἢ καὶ τῶν 15 ἀναγκαῖον ὡρμόττειν), καὶ τίς τοῖς πλείςοις μία, πᾶσιν' καὶ 

᾿ὥλλων ἕνα τινὰ συμβῇ διαφέροντα γενέσθαι κατ᾽ ἀρετὴν γὼρ τῦτο τῆς γυμναςικῆς ἐς». ἔτι δ᾽ ἐάν τις μὴ τῆς ὅσ» 

τοσοῦτον ὥσθ᾽ ὑπερέχειν τὴν ἐκεῖνα τῆς τῶν ἄλλων πάντων, μόνης ἐπιθυμῇ μήθ᾽ ἕξεως μήτ᾽ ἐκιςήμης τῶν περὶ τὴν ἐγ» 
τότε δίκαιον τὸ γένος εἶναι τῦτο βασιλικὸν καὶ κύριον κάν- νίαν, μηδὲν ἧττον τῷ παιδοτρίθε καὶ τῷ γυμνας κῷ τα’ 
των καὶ βασιλέα τὸν ἦνα τῦτον. καθάπερ γὰρ εἴρηται πρός σκευάσαι τε καὶ ταύτην ἐστὶ τὴν δύναμιν. ὁμοίως δὲ τῶι 
τερον, ἀ μόνον ὕτως ἔχει κατὰ τὸ δίκαιον, ὃ προφέρειν εἰώ- Ὦ καὶ περὶ ἰατρικὴν καὶ περὶ ναυπηγίαν καὶ ἐσθῆτα καὶ τε 
θασιν οἱ τὰς πολιτείας καθις ἄντες, οἵ τε τὰς ἀριςοκρατικὼὰς πᾶσαν ἄλλην τέχνην ὁρῶμεν συμβαῖνον. ὥστε δῆλον ἧτι 
καὶ οἱ τὰς ὀλιγαρχικὰς καὶ πάλιν οἱ τὰς δημοκρατικάς" καὶ πολιτείαν τῆς αὐτῆς ἐςὶν ἐκιςήμης τὴν ἀρίςην θεωρῆσαι 
πάντες γὰρ καθ᾽ ὑπεροχὴν ἀξιῖσιν, ἀλλ᾽ ὑπεροχὴν οὐ τὴν τίς ἐςι, καὶ ποία τις ὧν ὕσα μάλις᾽ εἴη κατ᾽ εὐχϑν, μηδ 
αὐτὴν ἀλλὼ κατὰ τὸ πρότερον λεχθέν. ὅτε γὰρ κτείνειν ἢ νὸς ἐμποδίζοντος τῶν ἐκτός, καὶ τίς τίσιν ὡρμόττυσα᾽ τὸς 
φυγαδεύειν ὑδ᾽ ὀςρακίζειν δή πὸ τὸν τοίδτον πρέπον ἐστίν, 25 λοῖς γὼρ τῆς ἀρίςης τυχαῖν ἴσως ἀδύνατον, ὥςε τὴν κρατῷ 
οὔτ᾽ ὠξῶν ἄρχεσθαι κατὰ μέρος" ὁ γὰρ πέφυκε τὸ μέρος ςὴν τε ἁπλῶς καὶ τὴν ἐκ τῶν ὑποκειμένων ἀρίστην οὐ ἂὶ 
ὑπερέχειν τῷ παντός, τῷ δὲ τηλικαύτην ὑπερβολὴν ἔχοντι λεληθέναι τὸν νομοθέτην καὶ τὸν ὡς ἀληθῶς πολιτοιῦν. [ἢ 

τοῦτο συμβέθηκεν. ὥστε λείπεται μόνον τὸ πείθεσθαι τῷ δὲ τρίτην τὴν ἐξ ὑποθέσεως" δεῖ γὼρ καὶ τὴν δυθεῖταν δὲ 
τοιύτῳ, καὶ κύριον εἶναι μὴ κατὰ μέρος τῦτον ἀλλ᾽ ὡπλῶς. νασθαι θεωρεῖν, ἐξ ἀρχῆς τε πῶς ὧν γένοιτο, καὶ γινομόν 
περὶ μὲν ἦν βασιλείας, τίνας ἔχει διαφοραῖς, καὶ πότερον 30 τίνα τρόπον ὧν σώζοιτο πλεῖςον χρόνον" λέγω δ᾽ οὖν εἶ τοι 
οὐ συμφέρει ταῖς πόλεσιν ἢ συμφέρει, καὶ τίσι, καὶ πῶς, πόλει συμβέβηκε μήτε τὴν ἀρίςην πολιτεύεσθαι τολτόω 

18 διωρίσθω τὸν τρόπον τῦτον. ἐπεὶ δὲ τρεῖς φαμὲν εἶναι τὰς ἀχορήγητόν τε εἶναι καὶ τῶν ἀνωγκαΐων, μήτε τὴν δὲν 
ὀρθὰς πολιτείας, τύτων δ᾽ ἀναγκαῖον ἀρίςην εἶναι τὴν ὑπὸ χομένην ἐκ τῶν ὑπαρχόντων, ἀλλά τινα φαυλοτέραν. ταρὲ 
τῶν ἀρίςων οἰκονομυμένην, τοιαύτη δ᾽ ἐξὶν ἐν ἢ συμβέβη- πάντα δὲ ταῦτα τὴν μάλιςα πάσαις ταῖς πόλεσιν ἁρμό- 
κεν ἢ ἕνα τινὰ συμπάντων ἢ γένος ὅλον ἢ πλῆθος ὑπερέχον 35 τυσαν δεῖ γνωρίζειν, ὡς οἱ πλεῖςοι τῶν ὠποφαινομώων ταὶ 
εἶναι κατ᾽ ἀρετήν, τῶν μὲν ἄρχεσθαι δυναμένων τῶν δ᾽ πολιτείας, καὶ εἰ τἄλλα λέγυσι καλῶς, τῶν γε χρησίμων 
ἄρχειν πρὸς τὴν αἱρετωτάτην ζωήν, ἐν δὲ τοῖς πρώτοις ἐδιίς. διαμαρτάνεσιν. ὦ γὰρ μόνον τὴν ἀρίςην δεῖ θεωρεῖν, ἀλλὲ 
χβὴ λόγοις ὅτι τὴν αὐτὴν ἀναγκαῖον ἀνδρὸς ἀρετὴν εἶναι καὶ καὶ τὴν δυνατήν, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν ῥᾷω καὶ κοινοτέραν 
πολίτε τῆς πόλεως τῆς ἀρίςης, φανερὸν ὅτι τὸν αὐτὸν τρόπον ὡπάσαις. νῦν δ᾽ οἱ μὲν τὴν ἀκροτάτην καὶ δεομένην τολν 
καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὠνήρ τε γίνεται σπυδαῖος, καὶ πόλιν συ- ω0 λῆς χορηγίας ζητῦσι μόνον" οἱ δὲ μᾶλλον κοινήν τοα λέ 

ςήσειεν ὧν τις ἀριςοκρατεμένην ἢ βασιλευομένην, ὥς᾽ ἧςξαι γοντες, τὰς ὑπαρχόσας ἀναιρῆντες πολιτείας, τὴν Λακωνραῦ 

8. ἀλλ᾽ -- ὄντων οἵα 057Τ᾽, ἢ 5. εἰ οα ΟὐΤΆ. Π 415. ὠπόροις ρΥ 18 εἰ γ94 15, ἢ 418. τότε -- κάτων οἵα 15. ἢ 234. τὰς ροὶ 
οἱ οὐ ΡΓ (15, 1 23. ἀξῶσιν ἀλλ᾽ ὑπεροχὴν οἵα ΤΆ, ἢ 27. δὲ] δὲ τὴν ΧΖ5, 
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ἧ τισα ἄλλην ἐπαινῆσιν. χρὴ δὲ τοιαύτην εἰσηγεῖσθαι τάξιν σαν, ἢ διὰ πολλὴν ὑπεροχὴν εἶναι τὴν τοῦ βασιλεύοντος, 
ἣν ῥᾳδίως ἐκ τῶν ὑπαρχμωσῶν καὶ πεισθήσονται καὶ δυνή- ὥστε τὴν τυραννίδα χειρίςην ἔσαν πλεῖστον ἀπέχειν πολι- 
σονται κοινωνεῖν, ὡς ἔςιν ὑκ ἔλαττον ἔργον τὸ ἐπανορθῶσαι τείας, δεύτερον δὲ τὴν ὀλιγαρχίαν (ἡ γὰρ ἀριςοκρατία διέ! 
πολιτείαν ἢ κατασκευάζειν ἐξ ἀρχῆς, ὥσπερ καὶ τὸ μετα- στηκεν ὠπὸ ταύτης πολυ τῆς πολιτείας), μετριωτάτην δὲ 
μανθάνειν τῷ μανθάνειν ἐξ ἀρχῆς. διὸ πρὸς τοῖς εἰρημένοις 5 τὴν δημοκρατίαν. ἤδη μὲν ἕν τις. ἀπεφήνατο καὶ τῶν πρό- 
καὶ ταῖς ὑπαρχούσαις πολιτείαις δεῖ δύνασθαι βοηθεῖν τὸν τερον ὅτως, ὦ μὴν εἰς ταὐτὸ βλέψας ἡμῖν. ἐκεῖνος μὲν γὰρ 
πολιτικόν, καθάπερ ἐλέχθη καὶ πρότερον. τῦτο δὲ ὠδύνατον ἔκρινε πασῶν μὲν σῶν ἐπιεικῶν, οἷον ὀλιγαρχίας τε χρη- 
εἰγνοῦντα πόσα πολιτείας ἐςὶν εἴδη. νῦν δὲ μίαν δημοκρα- στῆς καὶ τῶν ἄλλων, χειρίστην δημοκρατίαν, φαύλων δὲ 

τίαν οἴονταί τινες εἶναι καὶ μίαν ὀλιγαρχίαν" οὐκ ἔστι δὲ ἀρίςην' ἡμεῖς δὲ ὅλως ταύτας ἐξημαρτημένας εἶναί φαμεν, 
τῦτ᾽ ἀληθές. ὥςε δεῖ τὰς διαφορὰς μὴ λανθάνειν τὼς τῶν τ0 καὶ βελτίω μὲν ὀλιγαρχίαν ἄλλην ἄλλης οὐ καλῶς ἔχκι 
πολιτειῶν, πόσαι, καὶ συντίθενται ποσαχῶς. μετὰ δὲ τὴς λέγειν, ἧττον δὲ φαύλην. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς τοιαύτης κρί- 
αὐτῆς φρονήσεως ταύτης καὶ νόμες τὸς ἀρίςυς ἰδεῖν καὶ τὸὸ σεως ἀφείσθω τὰ νῦν ἡμῖν δὲ πρῶτον μὲν διαιρετέον πόσαι 
ἑκαίςῃ τῶν πολιτειῶν ἀρμόττοντας" πρὸς γὰρ τὰς πολιτείας διαφοραὶ τῶν πολιτειῶν, εἴπερ ἔςιν εἴδη πλείονα τῆς τε δὴ- 
τὸς νόμυς δεῖ τίθεσθαι καὶ τίθενται πάντες, ἀλλ᾽ ὁ τὰς πο- μοκρατίας καὶ τῆς ὀλιγαρχίας, ἔπειτα τίς κοινοτάτη καὶ 

λετείας πρὸς τὸς νόμες. πολιτεία μὲν γάρ ἐστι τάξις ταῖς 5 τίς αἱρετωτάτη μετὰ τὴν ἀρίςην πολιτείαν, κἂν εἴ τις ἄλλη 
πόλεσιν ἡ περὶ τὰς ἀρχάς, τίνα τρόπον νενέμηνται, καὶ τί τετύχηκεν ἀριςοκρατικὴ καὶ συνεςῶσα καλῶς" ἀλλὰ ταῖς 

τὸ κύριον τῆς πολιτείας καὶ τί τὸ τέλος ἑκάςης τῆς κοινω- πλείςαἰς ὡρμόττυσα πόλεσι τίς ἐςιν. ἔχειτα καὶ τῶν ἀλ- 

νίας ἐςίν" νόμοι δὲ κεχωρισμένοι τῶν δηλούντων τὴν πολι- λων τίς τίσιν αἱρετή" τάχω γὰρ τοῖς μὲν ἀναγκαία δημο- 
τείαν, καθ᾿ ὃς δεῖ τὸς ἄρχοντας ἄρχειν καὶ φυλάττειν τὸὸῤ κρατία μᾶλλον ὀλιγαρχίας, τοῖς δ᾽ αὕτη μᾶλλον ἐκείνης. 
παραβαίνοντας αὐτός. ὥς ε δῆλον ὅτι τὼς διαφορὰς ἀναγ- Ὁ μετὰ δὲ ταῦτα τίνα τρόπον δεῖ καθιστάναι τὸν βυλόμενον 

καῖὶον καὶ τὸν ἀριθμὸν ἔχειν τῆς πολιτείας ἑκάςης καὶ πρὸς ταύτας τὰς πολιτείας, λέγω δὲ δημοκρατίας τε καθ᾽ ἕκα- 
τὰς τῶν νόμὼν θέσεις" ὦ γαρ οἷόν τε τὸς αὐτὸς νόμες συμ- στον εἶδος καὶ πάλιν ὀλιγαρχίας. τέλος δὲ πάντων τότων, 
φέρειν ταῖς ὀλιγαρχίαις οὐδὲ ταῖς δημοκρατίαις πάσαις, ὅταν ποιησώμεθα συντόμως τὴν ἐνδεχομένην μνείαν, πειρα- 
εἴπερ δὴ πλείους καὶ μὴ μία δημοκρατία μηδὲ ὀλιγαρχία τέον ἐπελθεῖν τίνες φθοραὶ καὶ τίνες σωτηρίαι τῶν πολιτειῶν 

Μόνον ἐς. 25 καὶ κοινῇ καὶ χωρὶς ἑκάστης, καὶ διὰ τίνας αἰτίας ταῦτα 
Δ Ἐπὴ δ᾽ ἐν τῇ πρώτῃ μεθόδῳ περὶ τῶν πολιτειῶν διει- μάλιςα γίνεσθαι πέφυκεν. 
λόμεθα τρεῖς μὲν τὼς ὀρθὰς πολιτείας, βασιλείαν ἀρις ο- Τῇ μὲν ὅν εἶναι πλείες πολιτείας αἴτιον ὅτι πάσης ἐςὶ ὃ 

κρατίαν πολιτείαν, τρεῖς δὲ τὼς τότων παρεκβάσεις, τυραν- μέρη πλείω πόλεως τὸν ἀριθμόν. πρῶτον μὲν γὰρ ἐξ οἰκιῶν 
νίδα μὲν βασιλείας, ὀλιγαρχίαν δὲ ἀριςοκρατίας, δημοκρω- συγκειμένας πάσας ὁρῶμεν τὰς πόλεις, ἔπειτα πάλιν τότυ 
τίαν δὲ πολιτείας, καὶ περὶ μὲν ὠριςοκρατίας καὶ βασιλείας 30 τῷ πλήθες τὺς μὲν εὐπόρες ἀναγκαῖον εἶναι τὸς δ᾽ ὠπόρες 
εἴρηται (τὸ γὰρ περὶ τῆς ἀρίςης πολιτείας θεωρῆσαι ταὐτὸ τὸς δὲ μέσυς, καὶ τῶν εὐπόρων δὲ καὶ τῶν ἀπόρων τὸ μὲν 
καὶ περὶ τούτων ἐστὶν εἰπεῖν τῶν ὀνομάτων" βούλεται γὼρ ὁπλιτικὸν τὸ δὲ ἄνοπλον. καὶ τὸν μὲν γεωργικὸν δῆμον ὁρῶ- 
ἑκατέρα κατ᾽ ἀρετὴν συνεξάναι κεχορηγημένην), ἔτι δὲ τί μεν ὅντα, τὸν δ᾽ ὠγοραῖον, τὸν δὲ βάναυσον. καὶ τῶν γνω- 
διαφέρυσιν ἀλλήλων ἀριςοκρατία καὶ βασιλεία, καὶ πότε ρίμων εἰσὶ διαφοραὶ καὶ κατὰ τὸν πλῦτον καὶ τὼ μεγέθη 
δεῖ βασιλείαν νομίζειν, διώρις αἱ πρότερον, λοιπὸν περὶ πο- 35 τῆς ὑσίας, οἷον ἱπποτροφίας τῦτο γὰρ ὦ ῥᾷδιον μὴ πλου- 
λιτείας διελθεῖν τῆς τῷ κοινῷ προσαγορευομένης ὀνόματι, τῶντας ποιεῖν. διόπερ ἐπὶ τῶν ἀρχαίων χρόνων ὅσαις πόλε- 
καὶ περὶ τῶν ἄλλων πολιτειῶν, ὀλιγαρχίας τε καὶ δημο- σιν ἐν τοῖς ἵπποις ἡ δύναμις ἦν, ὀλιγαρχίαι παρὼ τούτοις 
κρατίας καὶ τυραννίδος. φανερὸν μὲν οὖν καὶ τούτων τῶν ἦσαν. ἐχρῶντο δὲ πρὸς τὸς πολεμίες ἵπποις πρὸς τὺς ἀςυ- 
παρεκβάσεων τίς χειρίστη καὶ δευτέρα τίς. ἀνάγκη γὰρ γείτονας, οἷον "Ἐρετριεῖς καὶ Χαλκιδεῖς καὶ Μαΐνητες οἱ ἐπὶ 
τὴν μὲν τῆς πρώτης καὶ θειοτάτης παρέκβασιν εἶναι χειρί- (0 ΝΙαιάνδρῳ καὶ τῶν ἄλλων πολλοὶ περὶ τὴν ᾿Ασίαν. ἔτι πρὸς 
ςην' τὴν δὲ βασιλείαν ἀνωγκαῖον ἢ τόνομα μόνον ἔχειν ἐκ ταῖς κατὰ πλῦτον διαφοραῖς ἐςὶν ἡ μὲν κατὰ γένος ἡ δὲ 

υς 
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κατ᾽ ἀρετήν, κἂν εἴ τι δὴ τοῖτον ἕτερον εἴρηται πόλεως εἶναι δῆμος μέν ἐστιν ὅταν οἱ ἐλεύθεροι κύριοι ὦσιν, ὀλιγαρχία 

μέρος ἐν τοῖς περὶ τὴν ὠριστοκρατίαν" ἐκεῖ γὰρ διειλόμεθα δ᾽ ὅταν οἱ πλύσιοι. ἀλλὰ συμβαίνει τὸς μὲν πολλὺς εἶναι 
ἐκ πόσων μερῶν ἀναγκαίων ἐξὶ πᾶσα πόλις τούτων γὰρ τὸς δ᾽ ὀλέγες" ἐλεύθεροι μὲν γὰρ πολλοί, πλύσιοι δ᾽ ὀλίγοι 
τῶν μερῶν ὁτὲ μὲν πάντα μετέχει τῆς πολιτείας, ὁτὲ δ᾽ καὶ γὰρ ἂν εἰ κατὰ μέγεθος διενέμοντο τὰς ἀρχάς, ὥστῳ 
ἐλάττω, ὁτὲ δὲ πλείω. φανερὸν τοίνυν ὅτι πλείες ἀναγκαῖον 5 ἐν Αἰθιοπίᾳ φασί τινες, ἢ κατὰ κάλλος, ὀλιγαρχία ἦν ἀν 
εἶναι πολιτείας, εἴδει διαφερόσας ἀλλήλων" καὶ γὰρ ταῦτ᾽ ὀλίγον γὰρ τὸ πλῆθος καὶ τὸ τῶν καλῶν καὶ τὸ τῶν με 
εἴδει διαφέρει τὰ μέρη σφῶν αὐτῶν. πολιτεία μὲν γὰρ ἡ γάλων. ἀ μὴν ἀλλ᾽ ὑδὲ τύτοις μόνον ἱκανῶς ἔχαι διωρίσθαι 
τῶν ἀρχῶν τάξις ἐςί, ταύτην δὲ διανέμονται πάντες ἢ κατὼ τὰς πολιτείας ταύτας" ἀλλ᾽ ἐπεὶ πλείονα μόρια καὶ τῷ 
τὴν δύναμιν τῶν μετεχόντων ἢ κατά τιν᾽ αὐτῶν ἰσότητα δήμε καὶ τῆς ὀλιγαρχίας εἰσίν, ἔτι διαληπτέον ὡς ἵτ' ὦ ἃ 
κοινήν, λέγω δ᾽ οἷον τῶν ἀπόρων ἢ τῶν εὐπόρων, ἢ κοινήν 10 ἐλεύθεροι ὀλίγοι ὄντες πλειόνων καὶ μὴ ἐλευθέρων ἄρχρει 
τιν ἀμφοῖν. ἀναγκαῖον ὦρα πολιτείας εἶναι τοσαύτας ὅσαι δῆμος, οἷον ἐν ᾿Απολλωνίᾳ τῇ ἐν τῷ ̓Ιονίῳ καὶ ἐν Θήρᾳ (ὁ 
περ τάξεις κατὰ τὰς ὑπεροχάς εἶσι καὶ κατὼ τὼς διαφο- τούτων γὰρ ἑκατέρῳ τῶν πόλεων ἐν ταῖς τιμαῖς ἦσαν αὶ 
ρὼς τῶν μορίων. μάλιστα δὲ δοκοῦσιν εἶναι δύο, καθώπερ διαφέροντες κατ᾽ εὐγένειαν καὶ πρῶτοι κατασχόντες τὰς 
ἐπὶ τῶν πνευμάτων λέγεται τὰ μὲν βόρεια τὰ δὲ νότια, τὰ ἀποικίας, ὀλΐγοι ὄντες πολλῶνλ, οὔτ᾽ ἂν οἱ πλούσιοι διὰ τὸ 
δ᾽ ἄλλα τότων παρεκβάσεις" οὕτω καὶ τῶν πολιτειῶν δύο, (5 κατὰ πλῆθος ὑπερέχειν, δῆμος, οἷον ἐν ἹΚολοφῶνι τὸ τα- 
δῆμος καὶ ὀλιγαρχία. τὴν γὰρ ἀριςοκρατίαν τὴς ὀλιγαρ- λαιόν" ἐκεῖ γὰρ ἐκέκτηντο μακρὰν οὐσίαν οἱ πλείους τὸ 
χίας εἶδος τιθέασιν ὡς σαν ὀλιγαρχίαν τινά, καὶ τὴν κα- γενέσθαι τὸν πόλεμον τὸν πρὸς Λυδός. ἀλλ᾽ ἔςι δημοχρε- 
λουμένην πολιτείαν δημοκρατίαν, ὥσπερ ἐν τοῖς πνεύμασι τία μὲν ὅταν οἱ ἐλεύθεροι καὶ ἄποροι πλείους ὄντες κύρμι 

τὸν μὲν ζέφυρον τῇ βορέου, τῷ δὲ νότα τὸν εὖρον. ὁμοίως τῆς ἀρχῆς ὦσιν, ὀλιγαρχία δ᾽ ὅταν οἱ πλύσιοι καὶ εὐγσέ 
δ᾽ ἔχει καὶ περὶ τὼς ἁρμονίας, ὡς φασί τινες" καὶ γὼρ ἐκεῖ Ὁ ςεροι ὀλίγοι ὄντες. 
τίθενται εἴδη δύο, τὴν δωριςὶ καὶ τὴν φρυγιςί, τὼ δὲ ἄλλα Ὅτι μὲν οὖν πολιτεῖαι πλείες, καὶ δι᾽ ἣν αἰτίαν, ἐν 
συντάγματα τὰ μὲν Δώρια τὼ δὲ Φρύγια καλῦσιν. μά- ται" διότι δὲ πλείους τῶν εἰρημένων, καὶ τίνες καὶ διὰ τί 
λιςα μὲν ἦν εἰώθασιν ὕτως ὑπολαμβάνειν περὶ τῶν πολι- λέγωμεν ἀρχὴν λαβόντες τὴν εἰρημένην πρότερον. ὁμολ’- 
τειῶν" ὠληθέςερον δὲ καὶ βέλτιον ὡς ἡμεῖς διείλομεν, δυον γῆμεν γὰρ οὐχ ἣν μέρος ἀλλὼ πλείω πᾶσαν ἔχεν τίλν. 
ἢ μιᾶς ὅσης τῆς καλῶς συνεςηκυίας τὰς ἄλλας εἶναι πα- 25 ὥσπερ ἦν εἰ ζῴε προηρόμεθα λαβεῖν εἴδη, πρῶτον ἂν ἀπ᾿ 
ρεκβάσεις, τὼς μὲν τῆς εὖ κεκραμένης ἁρμονίας, τὰς δὲ διωρίζομεν ὅπερ ἀναγκαῖον πᾶν ἔχειν ζῷον, οἷον διά τι 
τῆς ἀρίστης πολιτείας, ὀλιγαρχικὼς μὲν τὰς συντονωτέρας τῶν αἰσθητηρίων καὶ τὸ τῆς τροφῆς ἐργας μὸν καὶ δυκτικέν 
καὶ δεσποτικωτέρας, τὼς δ᾽ ἀνειμώας καὶ μαλακὰς δημο- οἷον ςόμα καὶ κοιλίαν, πρὸς δὲ τούτοις, οἷς κινεῖται μορέκ 

τικάς. ἕκαστον αὐτῶν᾽ εἰ δὴ τοσαῦτα εἴδη μόνον, τούτων δ' εἶν 

ἀ οὐ δεῖ δὲ τιθέναι δημοκρατίαν, καθάπερ εἰώθασί τινες 3) διαφοραί, λέγω δ᾽ οἷον στόματός τινα πλείω γώη καὶ κὶν 
νῦν ἁπλῶς οὕτως, ὅπου κύριον τὸ πλῆθος" καὶ γὰρ ἐν ταῖς λίας καὶ τῶν αἰσθητηρίων, ἔτι δὲ καὶ τῶν κινητικῶν μορίων, 
ὀλιγαρχίαις καὶ πανταχῷ τὸ πλέον μέρος κύριον" ἐδ᾽ ὁλι- ὁ τῆς συζεύξεως τῆς τούτων ἀριθμὸς ἐξ ἀνάγκης ποτήτι 
γαρχίαν, ὅπου κύριοι ὀλέγοι τῆς πολιτείας. εἰ γὰρ εἴησαν πλείω γένη ἴῴων (ὁ γὰρ οἷν τε ταὐτὸν ζῷον ἔχειν τίη 
οἱ πάντες χίλιοι καὶ τριακόσιοι, καὶ τούτων οἱ χίλιοι πλύ- στόματος διαφορώς, ὁμοίως δὲ οὐδ᾽ ὦτων), ὥσθ᾽ ὅταν δε 
σιοι, καὶ μὴ μεταδιδοῖεν ἀρχῆς τοῖς τριακοσίοις καὶ πένησιν 35 φθῶσι τότων πάντες οἱ ἐνδεχόμενοι συνδυασμοί, ποιήσυεο 
ἐλευθέροις ὄσι καὶ τἄλλα ὁμοίοις, ἐθεὶς ὧν φαίη δημοκρα-- εἴδη ζῴου, καὶ τοσαῦτ᾽ εἴδη τοῦ ζῴον ὅσαιπερ αἱ συζεύζοι 
τεῖσθαι τούτους. ὁμοίως δὲ καὶ εἰ πένητες μὲν ὀλέγοί εἶν, τῶν ἀναγκαίων μορίων εἰσίν. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τῶν 
κρείττες δὲ τῶν εὐπόρων πλειόνων ὄντων, οὐδεὶς ὧν ὀλιγαρ- εἰρημένων πολιτειῶν" καὶ γὰρ αἱ πόλεις οὐκ ἐξ ἑνὸς ἀλλ᾽ 
χίαν προσαγορεύσειεν ἐδὲ τὴν τοιαύτην, εἰ τοῖς ἄλλοις ἔσι ἐκ πολλῶν σύγκεινται μερῶν, ὥσπερ εἴρηται πολλάκις. ἢ 
πλουσίοις μὴ μετείη τῶν τιμῶν: μᾶλλον τοίνυν λεκτέον ὅτι (0 μὲν ἦν ἐςὶ τὸ περὶ τὴν τροφὴν πλῆθος, οἱ καλύμφοι γῶν 

4. δεῖ ΟΡ εἰ ργ 15. Π 2. διειλόμην 76 ἘΞ, ἢ 9. τὴν οἱ αὐτῶν τα Οὗ. 24. δυεῖν 5}, ἢ 30. δὲ οτχλ ΟΥΖΉΡΊ. ἢ 88. ν᾽ 
-- 33. ὀλίγοι ροϑὲ 37. τούτους 70 ἘΣ Σ, ἢ 33. τῆς πολιτείας ὀλίγοι Ὁ. ἢ 86. ὁμοίως ὕ, ἢ 87. εἰ οἱ ὅ3,.κ 39. ὑδὲ] εἰ ἃ ρ' 

3», 

1. ὀλιγαρχίαν 78, ΠΞ 45. δ] ἂν ἐν ΤΡΟΌΡ, ἢ ἀ0. οἱ οχὰ 5. 
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γοί, δεύτερον δὲ τὸ καλύμενον βάναυσον" ἔς δὲ τῦτο περὶ 
τὰς τέχνας ὧν ἄνευ πόλιν ἀδύνατον οἰκεῖσθαι" τούτων δὲ 

τῶν τεχνῶν τὰς μὲν ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν δεῖ, τὼς δὲ εἰς 
τρυφὴν ἢ τὸ καλῶς ζῆν. τρίτον δ᾽ ἀγοραῖον" λέγω δ᾽ ἀγο- 
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ἀναγκαῖον καὶ μετέχοντας εἶναί τινας ἀρετῆς τῶν πολιτι- 
κῶν. τὰς μὲν οὖν ἄλλας δυνάμεις τοῖς αὐτοῖς ὑπάρχειν 
ἐνδέχεσθαι δυκεῖ πολλοῖς, οἷον τὸς αὐτὸς εἶναι τὸς προπολε- 
μοῦντας καὶ γεωργῆντας καὶ τεχνίτας, ἔτι δὲ τὸς βελευο- 

ραῖζὸν τὸ περὶ τὰς πράσεις καὶ τὼς ὠνὰς καὶ τὼς ἐμπορίας καὶ 6 μένους τε καὶ κρίνοντας᾽ ἀντιποιοῦνται δὲ καὶ τῆς ἀρετῆς 
καπηλείας διατρῖβον. τέταρτον δὲ τὸ θητικόν. πέμπτον δὲ πάντες, καὶ τὼς πλείστας ἀρχὰς ἄρχειν οἴονται δύνασθαι. 
γένος τὸ προπολεμῆσον" ὃ τότων ἀθὲν ἧττόν ἐςιν ἀναγκαῖον ἀλλὰ πένεσθαι καὶ πλετεῖν τὸς αὐτὸς ἀδύνατον. διὸ ταῦτα 

ὑπάρχειν, εἰ μέλλεσι μὴ δολεύσειν τοῖς ἐπιίῶσιν. μὴ γὰρ Ἦν μέρη μάλιςα εἶναι δοκεῖ πόλεως, οἱ εὔποροι καὶ οἱ ἄποροι. 

τῶν ἀδυνάτων ἧ πόλιν ἄξιον εἶναι καλεῖν τὴν φύσει δόέλην᾽ ἔτι δὲ διὰ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸς μὲν ὀλέγες εἶναι τοὺς δὲ 
αὐτάρκης γὰρ ἡ πόλις, τὸ δὲ δοῦλον ὑκ αὔταρκες. διόπερ 10 πολλούς, ταῦτα ἐναντία μέρη φαίνεται τῶν τῆς πόλεως 

ἐν τῇ πολιτείᾳ κομψῶς τῦτο, οὐχ, ἱκανῶς δὲ εἴρηται. φησὶ 
Ἁ ,ὔ 3 ’, - ᾿ ,ὔ δ᾿ γὰρ ὁ ἸΣωκράτης ἐκ τεττάρων τῶν ἀναγκαιοτάτων πόλιν 

συγκεῖσθαι, λέγει δὲ τότος ὑφάντην καὶ γεωργὸν καὶ σκυ- 
τοτόμον καὶ οἰκοδόμον" πάλιν δὲ προστίθησιν, ὡς ὁχ, αὐτάρ- 

μορίων. ὥςε καὶ τὼς πολιτείας κατὰ τὰς ὑπεροχὰς τότων 
καθιςᾶσι, καὶ δύο πολιτεῖαι δοκῶσιν εἶναι, δημοκρατία καὶ 

ὀλιγαρχία. 
Ὅτι μὲν οὖν εἰσὶ πολιτεῖαι πλείους, καὶ διὰ τίνας 

κων τότων, χαλκέα καὶ τὸς ἐπὶ τοῖς ἀναγκαίοις βοσκήμα- 45 αἰτίας, εἴρηται πρότερον" ὅτι δ᾽ ἐστὶ καὶ δημοκρατίας εἴδη 
σι, ἔτι δ᾽ ἔμπορόν τε καὶ κάπηλον, καὶ ταῦτα πάντα γί. πλείω καὶ ὀλιγαρχίας, λέγωμεν. φανερὸν δὲ τοῦτο καὶ ἐκ 
νεται πλήρωμα τῆς πρώτης πόλεως, ὡς τῶν ἀναγκαίων γε τῶν εἰρημένων. εἶδη γὰρ πλείω τῷ τε δήμε καὶ τῶν λεγο- 
χάριν πᾶσαν πόλιν συνεςηκυῖαν, ἀλλ᾽ Κὁὶ τῇ καλὸ μᾶλλον, μένων γνωρίμων ἐςΐίν, οὖν δήμε μὲν εἴδη ἂν μὲν οἱ γεωργοΐ, 

ἴσον τε δεομένην σκυτέων τε καὶ γεωργῶν. τὸ δὲ προπολε- ἕτερον δὲ τὸ περὶ τὰς τέχνας, ἄλλο δὲ τὸ ἀγοραῖον τὸ περὶ 
μὲν οὐ πρότερον ἀποδίδωσι μέρος πρὶν ἢ τῆς χωρας αὐξο- Ὦ ὦ ὠνὴν καὶ πρᾶσιν διατρῖβον, ἄλλο δὲ τὸ περὶ θάλατταν, καὶ 
μώης καὶ τῆς τῶν πλησίον ὠπτομέης εἰς πόλεμον κατα» 
ςῶσιν. ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν τοῖς τέτταρσι καὶ τοῖς ὁποσοισῶν 
κὐινωνοῖς ἀναγκαῖον εἶναί τινα τὸν ὠποδώσοντα καὶ κρινέντα 
τὸ δίκαιον. εἴπερ οὖν καὶ ψυχὴν ὧν τις θείη ζῴου μόριον 

τούτου τὸ μὲν πολεμικόν, τὸ δὲ χρηματις οκόν, τὸ δὲ πορ- 
θμευτικόν, τὸ δ᾽ ὡλιευτικόν (πολλαχῷ γὰρ ἕκαστα τούτων 
πολύοχλα, οἷον ἁλιεῖς μὲν ἐν Τάραντι καὶ Βυζαντίῳ, τριη 
ρικὸν δὲ ᾿Αθήνησιν, ἐμπορικὸν δὲ ἐν Αἰγίῃ καὶ Χίῳ, πορ- 

μᾶλλον ἢ σῶμα, καὶ πόλεων τὰ τοιαῦτα μᾶλλον θετέον 25 θμευτικὸν ἐν Τενέδῳ), πρὸς δὲ τότοις τὸ χερνητικὸν καὶ τὸ 
τῶν εἰς τὴν ἀναγκαίαν χρῆσιν συντεινόντων, τὸ πολεμικὸν 
καὶ τὸ μετέχον δικαιοσύνης δικαστικῆς, πρὸς δὲ τούτοις τὸ 
βυλευόμενον, ὅπερ ἐςὶ συνέσεως πολιτικῆς ἔργον. καὶ ταῦτ᾽ 
εἴτε κεχωρισμένως ὑπάρχει τισὶν εἴτε τοῖς αὐτοῖς, ἀθὲν δια» 

μικρὰν ἔχον οὐσίαν ὥστε μὴ δύνασθαι σχολάζειν, ἔτι τὸ 
μὴ ἐξ ἀμφοτέρων πολιτῶν ἐλεύθερον, κὠν εἴ τι τοιοῦτον 
ἑτέρου πλήθους εἶδος. τῶν δὲ γνωρίμων πλοῦτος, εὐγένεια, 
ἀρετή, παιδεία, καὶ τὼ τούτοις λεγόμενα κατὼ τὴν αὐτὴν 

φέρει πρὸς τὸν λόγον" καὶ γὰρ ὁπλιτεύειν καὶ γεωργεῖν 3) διαφοράν. δημοκρατίᾳ μὲν οὖν ἐςὶ πρώτη μὲν ἡ λεγομένη 
συμβαίνει τοῖς αὐτοῖς πολλάκις. ὥςε εἴπερ καὶ ταῦτῳ καὶ μάλιστα κατὼ τὸ ἴσον. ἴσον γάρ φησιν ὁ νόμος ὃ τὴς 
ἐκεῖνα θετέα μόρια τῆς πόλεως, φανερὸν ὅτι τό γε ὁπλιτι- τοιαύτης δημοκρατίας τὸ μηδὲν μᾶλλον ὑπάρχειν τοὺς 
κὸν ἀναγκαῖόν ἐςι μόριον τῆς πόλεως. ἕβδομον δὲ τὸ ταῖς ὠπόρος ἢ τοὺς εὐπόρες, μηδὲ κυρίες εἶναι ὁποτερεσῶν, ἀλλ᾽ 
ἐσίαις λειτουργὸν, ὃ καλῦμεν εὐπόρες. ὄγδοον δὲ τὸ δημιερ- ὁμοίες ὠμφοτέρες. εἴπερ γὼρ ἐλευθερία μάλις᾽ ἐςὶν ἐν δὴ- 
γικὸν καὶ τὸ περὶ τὼς ὠρχὼς λειτυργῦν, εἴπερ ἄνευ ἀρχόν-- 35 μοκρατίᾳ, καθάπερ ὑπολαμβάνυσί τινες, καὶ ἰσότης, οὕτως 
τῶν ἀδύνατον εἶναι πόλιν. ἀναγκαῖον οὖν εἶναί τινας τοὺς 

δυναμένις ἄρχειν καὶ λειτουργοῦντας ἢ συνεχῶς ἢ κατὰ 

μέρος τῇ πόλει ταύτην τὴν λειτουργίαν. λοιπὰ δὲ περὶ ὧν 

τυγχρίνομεν διωρικότες ἀρτίως, τὸ βουλευόμενον καὶ κρῖνον 

ἂν εἴη μάλιστα, κοινωνούντων ὡπάντων μάλις τῆς πολι- 

τείας ὁμοίως. ἐπεὶ δὲ πλείων ὁ δῆμος, κύριον δὲ τὸ δύξαν 
τοῖς πλείοσιν, ἀνάγκη δημοκρατίαν εἶναι ταύτην. ἣν μὲν ὃν 
εἶδος δημοκρατίας τῶτο, ἄλλο δὲ τὸ τὰς ἀρχὰς ἀπὸ τιμη-- 

περὶ τῶν δικαίων τοῖς ὠμφισβητῦσιν. εἴπερ οὖν ταῦτα δεῖ 20 μάτων εἶναι, βραχέων δὲ τότων ὄντων" δεῖ δὲ τῷ κτωμένῳ " 
γενέσθαι ταῖς πόλεσι καὶ καλῶς γίνεσθαι καὶ δικαίως, ἐξεσίαν εἶναι μετέχειν, καὶ τὸν ἀποβάλλοντα μὴ μετέχειν. 

21. ἁπτομένων Ζ". Π 28. τίσσαρσι 75, ἢ 23. τια οαχ ΟΥ̓, | 38. λειτυργῶν ΟὟ ;Ἐ 
8. τοὺς ἀπΐα προπολεμῖντας οὰ ΟΥ̓. ἢ 6. πάντες οπι 5. ἢ ἀρχὰς οτα 05}. ἢ 20. διατρῖβον ἀγορεῦον ο.. τ τὴν θάλατταν 

74. } 24. πορθμυὼν ΤΟΣ ΚΣ, ἢ 38. δημοκρατίαν - 39. εἶδος οπι 12, ἀ0. κταμένω 7. 
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ἕτερον εἶδος δημοκρατίας τὸ μετέχειν ἅπαντας τὸς πολίτας δέ, ὅταν ὠπὸ τιμημάτων μακρῶν ὦσιν αἱ ἀρχαὶ καὶ αἱρῶν- 
ὅσοι ἀνυπεύθυνοι, ἄρχειν δὰ τὸν νόμον. ἕτερον δὲ εἶδος δη- ταῖι αὐτοὶ τοὺς ἐλλείποντας. ἂν μὲν οὖν ἐκ πάντων τότων 
μοκρατίας τὸ πᾶσι μετεῖναι τῶν ἀρχῶν, ἐὰν μόνον ἢ πολξς τῦτο ποιῶσι, δοκεῖ τῦτ᾽ εἶναι μᾶλλον ὠρις᾿οκρατικόν, ἐὰν δ 

τῆς, ἄρχειν δὲ τὸν νόμον. ἕτερον εἶδος δημοκρατίας τἄλλα ἐκ τινῶν ἀφωρισμένων, ὀλιγαρχικῦν. ἕτερον εἶδος ὀλιγα- 

μὲν εἶναι ταὐτά, κύριον δ᾽ εἶναι τὸ πλῆθος καὶ μὴ τὸν νό- 5 χίας, ὅταν παῖς ἀντὶ πατρὸς εἰσίῃ. τέταρτον δ᾽, ὅταν 

μον" τῦτο δὲ γίνεται, ὅταν τὰ ψηφίσματα κύρια ἢ ἀλλὰ ὑπάρχῃ τό τε νῦν λεχβὴν καὶ ἄρχρ μὴ ὁ νόμος ἀλλ᾽ εἱ 
μὴ ὁ νόμος. συμβαίνει δὲ τοῦτο διὰ τοὺς δημαγωγούς. ἐν ἄρχοντες. καὶ ἔστιν ἀντίςροφος αὕτη ἐν ταῖς ὀλιγαρχίας 

μὲν γὼρ ταῖς κατὰ νόμον δημοκρατυμέναις οὐ γίνεται δὴ. ὥσπερ ἡ τυραννὶς ἐν ταῖς μοναρχίαις καὶ περὶ ἧς τελεν- 
μαγωγός, ἀλλ᾽ οἱ βέλτιςοι τῶν πολιτῶν εἰσὶν ἐν προεδρίᾳ" ταίας εἴπαμεν δημοκρατίας ἐν ταῖς δημοκρατίαις" καὶ κα- 

ὅτι δ᾽ οἱ νόμοι μή εἰσι κύριοι, ἐνταῦθα γίονται δημαγω- (0 λοῦσι δὴ τὴν τοιαύτην ὀλιγαρχίαν δυναστείαν. 
γοί. μόναρχος γὰρ ὁ δῆμος γίνεται, σύνθετος εἷς ἐκ πολ- ᾿Ολιγαρχίας μὲν ἦν εἴδη τοσαῦτα καὶ δημοκρατίας. ἡ 
λῶν" οἱ γὰρ πολλοὶ κύριοί εἰσιν ἐχ ὡς ἕκαςος ἀλλὰ πάν- δεῖ δὲ λανθάνειν ὅτι πολλαχοῦ συμβέβηκεν ὥστε τὴν μὲ 
τες. Ὅμηρος δὲ ποίαν λέγει ἐκ ἀγαθὸν εἶναι πολυκοιρανίην, πολιτείαν τὴν κατὰ τοὺς νόμες μὴ δημοτικὴν εἶναι, διὰ ἂ 
πότερον ταύτην ἢ ὅταν πλείις ὦσιν οἱ ἄρχοντες ὡς ἔκαςος, τὸ ἦθος καὶ τὴν ἀγωγὴν πολιτεύεσθαι δημοτικῶς, ὁμοίως 

ἄδηλον. ὁ δ᾽ ἦν τοῦτος δῆμος, ἅτε μόναρχος ὧν, ζητεῖ μο- 15 δὲ πάλιν παρ᾽ ἄλλοις τὴν μὲν κατὰ τὸς νόμυς εἶναι τιλ» 

ναρχεῖν διὰ τὸ μὴ ἄρχεσθαι ὑπὸ νόμε, καὶ γίνεται δεσπο- τείαν δημοτικωτέραν, τῇ δ᾽ ἀγωγῇ καὶ τοῖς ἔθεσιν ὀλιγαρ 
τικός, ὥστε οἱ κόλακες ἔντιμοι" καὶ ἔστιν ὁ τοιοῦτος δῆμος χεῖσθαι: μᾶλλον. συμβαίνει δὲ τοῦτο μάλιστα μετὼ τὸς 
ἀνάλογον τῶν μοναρχιῶν τῇ τυραννίδι. διὸ καὶ τὸ ἦθος τὸ μεταβολὰς τῶν πολιτειῶν" οὐ γὰρ εὐθὺς μεταβαύοντν, 
αὐτό, καὶ ἄμφω δεσποτικὰ τῶν βέλτιόνων, καὶ τὰ ψη- ἀλλ᾽ ἀγαπῶσι τὰ πρῶτα μικρὰ πλεονεκτῶντες παρ᾽ ἀλλή 
φίσματα ὥσπερ ἐκεῖ τὰ ἐπιτάγματα, καὶ ὁ δημαγωγὸς ἢ λων, ὥσθ᾽ οἱ μὲν νόμοι διαμένεσιν οἱ προὔπαρχοντες, κρα» 
καὶ ὁ κόλαξ οἱ αὐτοὶ καὶ ἀνάλογον" καὶ μάλιςα δ᾽ ἑκά- τοῦσι δ᾽ οἱ μεταβάλλοντες τὴν πολιτείαν. 

τεροῖ παρ᾽ ἑκωτέροις ἰσχύτσιν, οἱ μὲν κόλακες παρὼ τυράν- Ὅτι δ᾽ ἐστὶ τοσαῦτα εἴδη δημοκρατίας καὶ ὀλιγαρῦ 
νοις, οἱ δὲ δημαγωγοὶ παρὰ τοῖς δήμοις τοῖς τοιότοις. αἴτιι χίας, ἐξ αὐτῶν τῶν εἰρημένων φανερόν ἐστιν. ἀνάγκη γὼ 
δ᾽ εἰσὶ τὰ εἶναι τὰ ψηφίσματα κύρια ἀλλὰ μὴ τὸς νόμες ἢ πάντα τὼ εἰρημένα μέρη τῇ δήμε κοινωνεῖν τῆς πολιπείας, 
ἕτοι, πάντα ἀνάγοντες εἰς τὸν δῆμον" συμβαίνει γὰρ αὐτοῖς 25 ἢ τὰ μὲν τὰ δὲ μή. ὅταν μὲν ὅν τὸ γεωργικὸν καὶ τὸ κε 
γίνεσθαι μεγάλοις διὼ τὸ τὸν μὲν δῆμον πάντων εἶναι κύ- κτημένον μετρίαν ἀσίαν κύριον ἢ τῆς πολιτείας, πολιτεύον» 
ριον, τῆς δὲ τοῦ δήμν δόξης τύτυς" πείθεται γὰρ τὸ πλῆθος ται κατὰ νόμυς" ἔχωσι γὰρ ἐργαζόμενοι ζῆν, οὐ δύνανται 
τότοις. ἔτι δ᾽ οἱ ταῖς ἀρχαῖς ἐγκωλοῦντες τὸν δῆμόν φασι δὲ σχολάζειν, ὥςε τὸν νόμον ἐπιςήσαντες ἐκκλησιαζεσι τὸς 
δεῖν κρίνειν" ὁ δὲ ἀσμένως δέχεται τὴν πρόκλησιν, ὥξε κα- ἀναγκαίας ἐκκλησίας" τοῖς δὲ ἄλλοις μετέχειν ἔξεςν, ὅτω 
ταλύονται πᾶσαι αἱ ἀρχαί. εὐλόγως δὲ ὧν δόξειεν ἐπιτι- 3 κτήσωνται τὸ τίμημα τὸ διωρισμένον ὑπὸ τῶν νόμων. [δὲ 
μᾶν ὁ φάσκων τὴν τοιαύτην εἶναι δημοκρατίαν ὁ πολιτείαν" πᾶσι τοῖς κτωμένοις ἔξεςι μετέχειν.) ὅλως μὲν γὰρ τὸ μὲν 
ὅπι γὰρ μὴ νόμοι ἄρχεσιν, οὐκ ἔςι πολιτεία. δεῖ γὰρ τὸ μὴ ἐξεῖναι πᾶσιν ὀλιγαρχικόν, τὸ δὲ δὴ ἐξεῖναι σχολάζε 
μὲν νόμον ἄρχειν πάντων, τῶν δὲ καθ᾽ ἔκαστα τὰς ἀρχὰς ἀδύνατον μὴ προσόδων ὑσῶν. τῦτο μὲν οὖν εἶδος ἣν δεμο- 
καὶ τὴν πολιτείαν κρίνειν, ὥστ᾽ εἴπερ ἐστὶ δημοκρατία μία κρατίας, διὰ ταύτας τὼς αἰτίας, ἕτερον δὲ εἶδος διὰ τὸ 
τῶν πολιτειῶν, φανερὸν ὡς ἡ τοιαύτη κατάς σις, ἐν ἣ ψη- 35 ἐχομένην αἴρεσιν" ἔστι γὰρ καὶ πᾶσιν ἐξεῖναι τοῖς ἀνυτεν 
φίσμασι πάντα διοικεῖται, οὐδὲ δημοκρατία κυρίως" οὐδὲν θύνοις κατὰ τὸ γίνος, μετέχειν μέντοι δυναμένοις σιχρλά- 
γὰρ ἐνδέχεται ψήφισμα εἶναι καθόλε. τὰ μὲν ἦν τῆς δη- ζειν. διόπερ ἐν τῇ τοιαύτῃ δημοκρατίᾳ οἱ νόμοι ἄρχουσα, 
μοκρατίας εἴδη διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον. διὰ τὸ μὴ εἶναι πρόσοδον. τρίτον δ᾽ εἶδυς τὸ πᾶσιν ἐξεῖναι, 

6 Ὀλιγαρχίας δὲ εἴδη, ἣν μὲν τὸ ἀπὸ τιμημάτων εἶναι ὅσοι ὧν ἐλεύθεροι ὦσι, μετέχειν τῆς πολιτείας, μὴ μέτα 
τὰς ἀρχὰς τηλικύτων ὥστε τὸς ἀπόρους μὴ μετέχειν πλείες μετέχειν διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν, ὥστ᾽ ἀναγκαῶν καὶ 
ὄντας, ἐξεῖναι δὲ τῷ κτωμένῳ μετέχειν τῆς πολιτείας. ἄλλο ἐν ταύτῃ ἄρχειν τὸν νόμον. τέταρτον δὲ εἶδος δημοκρατίαι 

1. ἕτερον -- μετέχειν οπι 75, 1 9. πολιτειῶν ἘῬ. ἢ 24. καὶ δαῖο μάλιςα οἵα Οὐδ, ἢΠ 92, παρ᾽ οἵὰ ΖΕ, παρ᾽ ἱκατίροις 0πὶ 
Ὁ. ἢ 26. πάντων οταὰ Ὁ; 3. 

1. μικρῶν οοάΐοαι, ἢ 9. εἴπομεν Οὗ, || 15. τὸς ολῦ ΟΥ;»Ξ, ἢ 80. διὸ -- 31. μετέχειν οἵα ΤΟΙΣ, ἢ 86. διναμίνονς 15. 
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ἡ τελευταία, τοῖς χρόνοις ἐν ταῖς πόλεσι γεγενημένη. διὰ ὥσπερ Πλάτων ἐν ταῖς πολιτείαις. ἀριστοκρατίαν μὲν οὖν 
γὰρ τὸ μείζες γεγονώαι πολὺ τὼς πόλεις τῶν ἐξ ὑπαρχὴς καλῶς ἔχει καλεῖν περὶ ἧς διήλθομεν ἐν τοῖς πρώτοις λό- 
καὶ προσόδων ὑπάρχειν εὐπορίας, μετέχεσι μὲν πάντες τῆς γοις" τὴν γὰρ ἐκ τῶν ἀρίςων ἁπλῶς κατ᾽ ἀρετὴν πολιτείαν, 
πολιτείας διὰ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ πλήθους, κοινωνῆσι δὲ καὶ καὶ μὴ πρὸς ὑπόθεσίν τινα ἀγαθῶν ἀνδρῶν, μόνην δίκαιον 
πολιτεύονται διὰ τὸ δύνασθαι σχολάζειν καὶ τοὺς ἀπόρους 5 προσαγορεύειν ἀριστοκρατίαν. ἐν μόνῃ γὰρ ἁπλῶς ὁ αὐτὸς 
λαμβάνοντας μισθόν. καὶ μάλιςα δὲ σχρλάζει τὸ τοῦτον ἀνὴρ καὶ πολίτης ἀγαθός ἐστιν" οἱ δ᾽ ἐν ταῖς ἄλλαις ἀγα- 
πλῆθος" οὐ γὰρ ἐμποδίζει αὐτὸς οὐθὲν ἡ τῶν ἰδίων ἐπιμέ- θοὶ πρὸς τὴν πολιτείαν εἰσὶ τὴν αὐτῶν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἰσί 
λεια, τὸς δὲ πλυσίς ἐμποδίζει, ὥςε πολλάκις ὁ κοινωνῦσι τινες αἱ πρός τε τὼς ὀλιγαρχεμώας ἔχουσι διαφοράς, καὶ 
τῆς ἐκκλησίας ὑδὶ τῷ δικάζειν. διὸ γίνεται τὸ τῶν ἀπόρων καλῶνται ἀριςοκρατίαι, καὶ πρὸς τὴν καλεμόνην πολιτείαν, 

αλῆθος κύριον τῆς πολιτείας, ἀλλ᾽ ἐχ οἱ νόμοι. τὰ μὲν ὃν 10 ὅπου γε μὴ μόνον πλυτίνδην ἀλλὼ καὶ ἀρις δὴν αἱροῦνται 
τῆς δημοκρατίας εἴδη τοσαῦτω καὶ τοιαῦτα διὰ ταύτας τὼς τὰς ἀρχώς. αὕτη ἡ πολιτεία διαφέρει τε ὠἀμφοῖν καὶ ἀρι- 

ἀνάγκας ἐφτίν" τὼ δὲ τῆς ὀλιγαρχίας, ὅταν μὲν πλείους ςοκρατικὴ καλεῖται. καὶ γὰρ ἐν ταῖς μὴ ποιιμώαις κοινὴν 

ἔχωσιν οὐσίαν, ἐλάττω δὲ καὶ μὴ πολλὴν λίαν, τὸ τῆς ἐπιμέλειαν ἀρετῆς εἰσὶν ὅμως τινὲς οἱ εὐδυκιμῦντες καὶ δὺ- 
πρώτης ὀλιγαρχίας εἶδός ἐςιν᾿ ποίῶσι γὰρ ἐζεσίαν μετέχειν κοῦντες εἶναι ἐπιεικεῖς. ὅπου οὖν ἡ πολιτεία βλέπει εἷς τε 
τῷ κτωμένῳ. καὶ διὰ τὸ πλῆθος εἶναι τῶν μετεχόντων τῷ 15 πλῦτον καὶ ἀρετὴν καὶ δῆμον, οἷον ἐν Καρχηδόνι, αὕτη ὠρε- 

πολιτεύματος ἀνάγκη μὴ τοὺς ἀνθρώπυς ἀλλὰ τὸν νόμον ςοκρατική ἐςιν᾿ καὶ ἐν αἷς εἰς τὰ δύο μόνον, οἷον ἡ Λακο- 
εἶναι κύριον" ὅσῳ γὰρ ἂν πλεῖον ὠπέχωσι τῆς μοναρχίας, δαιμονίων εἰς ἀρετήν τε καὶ δῆμον, καὶ ἔςι μίξις τῶν δύο 
καὶ μήτε τοσαύτην ἔχωσιν ὑσίαν ὥςε σχολάζειν ἀμελοῦν- τούτων, δημοκρατίας τε καὶ ἀρετῆς. ἀριςοκρατίας μὲν οὖν 
τας, μήθ᾽ οὕτως ὀλίγην ὥστε τρέφεσθαι ἀπὸ τῆς πόλεως, παρὰ τὴν πρώτην τὴν ἀρίστην πολιτείαν ταῦτα δύο εἴδη" 
ἀνώγκη τὸν νόμον ἀξιοῦν αὐτοῖς ἄρχειν, ἀλλὰ μὴ αὐτούς. 20 καὶ τρίτον ὅσαι τῆς καλυμώης πολιτείας ῥέπουσι πρὸς τὴν 
ἐὰν δὲ δὴ ἐλάττυς ὦσιν οἱ τὰς οὐσίας ἔχοντες ἢ οἱ τὸ πρό- ὀλιγαρχίαν μᾶλλον. 
τερον, πλείω δέ, τὸ τῆς δευτέρας ὀλιγαρχίας γίνεται εἶδος" Λοιπὸν δ᾽ ἐςὶν ἡμῖν περί τε τῆς »ομιζομόης πολιτείας ϑ 
μᾶλλον γὰρ ἰσχύοντες πλεονεκτεῖν ἀξίῶσιν. διὸ αὐτοὶ μὲν εἰπεῖν καὶ περὶ τυραννίδος" ἐτάζαμεν δ᾽ ὕτως ἐκ ἦσαν ὅτε 
αἷρῦνται ἐκ τῶν ἄλλων τοὺς εἰς τὸ πολίτευμα βαδίζοντας, ταύτην παρόιβασιν ἴτε τὰς ἄρτι ῥηθείσας ἀριςοκρατίας, ὅτι 
διὰ δὲ τὸ μήπω ὕτως ἰσχυροὶ εἶναι ὥς ἄνευ νόμε ἄρχειν, 25 τὸ μὲν ἀληθὲς πᾶσαι διημαρτήκασι τῆς ὀρθοτώτης πολι- 
τὸν νόμον τίθενται τοιοῦτον. ἐὰν δ᾽ ἐπιτείνωσι τῷ ἐλάττονες τείας, ἔπειτα καταριθμᾶνται μετὰ τούτων, εἰσί τ᾽ αὐτῶν 
ὄντες μείζονας οὐσίας ἔχειν, ἡ τρίτη ἐπίδοσις γίεται τῆς αὗται παρεκβάσεις, ὥσπερ ἐν τοῖς κατ᾽ ἀρχὴν εἴπομεν. τε- 
ὀλιγαρχίας, τὸ δι᾽ αὐτῶν μὲν τὼς ἀρχὰς ἔχειν, κατὰ νό- λευταῖον δὲ περὶ τυραννίδος εὔλογόν ἐς ι ποιήσασθαι μνείαν 
μὸν δὲ τὸν κελεύοντα τῶν τελευτώντων διαδέχεσθαι τοὺς διὰ τὸ πασῶν ἥκιστα ταύτην εἶναι πολιτείαν, ἡμῖν δὲ τὴν 

υἱεῖς. ὅταν δὲ ἤδη πολὺ ὑπερτεύωσι ταῖς οὐσίαις καὶ ταῖς 30 μέθοδον εἶναι περὶ πολιτείας. δὲ’ ἣν μὲν ὅν αἰτίαν τέτακται 
πολυφιλίαις, ἐγγὺς ἡ τοιαύτη δυνας εἴα, μοναρχίας ἐςίν, καὶ τὸν τρόπον τῦτον, εἴρηται" νῦν δὲ δεικτέον ἡμῖν περὶ πολι- 

κύριοι γίνονται οἱ ἄνθρωποι, ὠλλ᾽ οὐχ, ὁ νόμος" καὶ τὸ τές τείας. φανερωτέρα γὰρ ὁ δύναμις αὐτῆς διωρισμένων τῶν 
ταρτον εἶδυς τῆς ὀλιγαρχίας τοῦτ᾽ ἐς ν, ἀντίςροφον τῷ τε- περὶ ὀλιγαρχίας καὶ δημοκρατίας. ἔςι γὰρ ἡ πολιτεία ὡς 
λευταίῳ τῆς δημοκρατίας. ὁ. ὡπλῶς εἰπεῖν μίξις ὀλιγαρχίας καὶ δημοκρατίας, εἰώθασι 

Ἔπι δ᾽ εἰσὶ δύο πολιτεῖαι παρὰ δημοκρατίαν τε καὶ 35 δὲ καλεῖν τὰς μὲν ἀποκλινόέσας ὡς πρὸς τὴν δημοκρατίαν 
ὀλιγαρχίαν, ὧν τὴν μὲν ἑτέραν λέγουσί τε πάντες καὶ εἴη- πολιτείας, τὰς δὲ πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν μᾶλλον ἀριςοκρα- 
ται τῶν τεττάρων πολιτειῶν εἶδος ἕν" λέγουσι δὲ τέτταρας τίας διὰ τὸ μᾶλλον ἀκολεθεῖν παιδείαν καὶ εὐγένειαν τοῖς 
μοναρχίαν, ὀλιγαρχίαν, δημοκρατίαν, τέταρτον δὲ τὴν κα- εὐπορωτέροις. ἔτι δὲ δοκοῦσιν ἔχειν οἱ εὔποροι ὧν ἕνεκεν οἱ 
λουμένην ὠριςοκρατίαν" πέμπτη δ᾽ ἐστὶν ἢ προσαγορεύεται ἀδικῶντες ἀδικῦσιν" ὅθεν καὶ καλὲς κὠγαθὸς καὶ γνωρίμως 
τὸ κοινὸν ὄνομα, πασῶν (πολιτείαν γὰρ καλῦσιν), ἀλλὰ διὰ 20 τότες προσαγορεύασιν. ἐπεὶ ἕν ἡ ὠριςοκρατία βόλεται τὴν 
τὸ μὴ πολλάκις γίνεσθαι: λανθάνει τὸς πειρωμένες ἀριθμεῖν ὑπεροχὴν ὠπονέμειν τοῖς ὠρίςοις τῶν πολιτῶν, καὶ τῶς ὀλι- 
τῶ τῶν πολιτειῶν εἴδη, καὶ χρῶνται ταῖς τέτταρσι μόνον, γαρχίας εἶναί φασιν ἐκ τῶν καλῶν κἀγαθῶν μᾶλλον. δὸ- 
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κεὶ δ᾽ εἶναι τῶν ἀδυνάτων τὸ μὴ εὐνομεῖσθαι τὴν ὠριςοκρα- πολιτριόν" μέμωιται γὰρ ἐξ ἀμφοῖν. εἷς μὲν ἦν ἴτος τῷ 
τυμένην πόλιν, ἀλλὰ πονηροκρατυμένην, ὁμοίως δὲ καὶ ἀρι- συνδυασμῖ τρόπος, ἕτερος δὲ τὸ μέσον λαμβάνειν ὧν ἱχά- 
᾿ςοκρατεῖσθαι τὴν μὴ εὐνομεμένην. ὑκ ἔςι δὲ εὐνομία τὸ εὖ τέροι τάττουσιν, οἷον ἐκκλησιάζειν οἱ μὲν ἀπὸ τιμήματος 
κεῖσθαι τὸς νόμυς, μὴ πείθεσθαι δέ, διὸ μίαν μὲν εὐνομίαν ἀθενὸς ἢ μικρῷ πάμπαν, οἱ δ᾽ ἀπὸ μακρῷ τιμήματος" κικ 

ὑποληπτέον εἶναι τὸ πείθεσθαι τοῖς κειμένοις νόμοις, ἑτέραν 5 νὸν δέ γε ἀδέτερον, ἀλλὰ τὸ μέσον ἑκατέρα τιμήματος τό. 
δὲ τὸ καλῶς κεῖσθαι τὸς νόμες οἷς ἐμμένυσιν" ἔςι γὰρ πεί- των. τρίτον δ᾽ ἐκ δυοῖν τωγμάτοιν, τὰ μὲν ἐκ τῷ ὀλιγαρ- 
θεσθαι καὶ κακῶς κειμένοις. τοῦτο δ᾽ ἐνδέχεται διχῶς" ἃ χικῶ νόμε, τὰ δ᾽ ἐκ τοῦ δημοκρατικῶ, λέγω δ᾽ οἷον ὀικῶ 

γὰρ τοῖς ἀρίστοις τῶν ἐνδεχομένων αὐτοῖς, ἢ τοῖς ἁπλῶς δημοκρατικὸν μὲν εἶναι τὸ κληρωτὰς εἶναι τὰς ἀρχάς, τὶ 
ἀρίςοις. δοκεῖ δὲ ἀριστοκρατία μὲν εἶναι μάλιστα τὸ τὰς, δ᾽ αἱρετὼς ὀλιγαρχικόν, καὶ δημοκρατικὸν μὲν τὸ μὴ ἀπὶ 
τιμὼς νενεμῆσθαι κατ᾽ ἀρετήν" ἀριςοκρατίας μὲν γὰρ ὅρος τὸ τιμήματος, ὀλιγαρχικὸν δὲ τὸ ὠπὸ τιμήματος. ἀριςοχρα- 
ἀρετή, ὀλιγαρχίας δὲ πλῦτος, δήμε δ᾽ ἐλευθερία" τὸ δ᾽ ὅτι τικὸν τοίγυν καὶ πολιτικὸν τὸ ἐξ ἑκατέρας ἑκάτερον λαβι, 

ἂν δόξῃ τοῖς πλείοσιν, ἐν πάσαις ὑπάρχει" καὶ γὰρ ἐν ὁλι- ἐκ μὲν τῆς ὀλιγαρχίας τὸ αἱρετὰς ποιεῖν τὰς ἀρχάς, ἐς ἃ 

γαρχίῳ καὶ ἐν ἀριςοκρατίᾳ καὶ ἐν δήμοις, ὅ τι ὧν δόξῃ τῷ τὴς δημοκρατίας τὸ μὴ ὠπὸ τιμήματος. ὁ μὲν ἦν τρόπος τῆς 
πλείονι μέρει τῶν μετεχόντων τῆς πολιτείας, τοῦτ᾽ ἐςὶ κύριον. μίξεως τος, τῷ δ᾽ εὖ μεμῖχθαι δημοκρατίαν καὶ ὀλιγαρχίω 
ἐν μὲν ἦν ταῖς πλείςαις πόλεσι τὸ τῆς πολιτείας εἶδος κα- 15 ὅρος, ὅταν ἐνδέχηται λέγειν τὴν αὐτὴν πολιτείαν δημοχραν 

λεῖται" μόνον γὰρ ἡ μίξις στοχάζεται τῶν εὐπόρων καὶ τίαν καὶ ὀλιγαρχίαν" δῆλον γὰρ ὅτι τῆτο κάσχεσιν οἱ λέ. 
τῶν ἀπόρων πλύτε καὶ ἐλευθερίας" σχεδὸν γὰρ παρὰ τοῖς γοντες διὰ τὸ μεμῖχθαι καλῶς. πέκονθε δὲ τοῦτο καὶ τὶ 

. πλείςοις οἱ εὔποροι τῶν καλῶν κἀγαθῶν δυκοῦσι κατέχειν μέσον" ἐμφαίεται γὼρ ἑκάτερον ἐν αὐτῷ τῶν ἄκρων. ὕτῳ 

χώραν. ἐπεὶ δὲ τρία ἐστὶ τὰ ἀμφισβητοῦντα τῆς ἰσότητος συμβαίνει περὶ τὴν Λακεδαιμονίων πολιτείαν. πολλοὶ γὼ 
τῆς πολιτείας, ἐλευθερία, πλῦτος ἀρετή (τὸ γὰρ τέταρτον, ὃ 20 ἐγχειρῦσι λέγειν ὡς δημοκρατίας ὕσης διὰ τὸ δημοκρατοὰ 

καλῦσιν εὐγένειαν, ἀκολεθεῖ τοῖς δυσίν" ἡ γὰρ εὐγϑειά ἐςιν πολλὼ τὴν τάξιν ἔχειν, οἷον πρῶτον τὸ περὶ τὴν τροφὴν τῶ 
ἀρχαῖος πλῦτος καὶ ὠρετή), φανερὸν ὅτι τὴν μὲν τοῖν δυοῖν παίδων" ὁμοίως γὼρ οἱ τῶν πλουσίων, τρέφονται τοῖς τῶν 

μίξιν, τῶν εὐπόρων καὶ τῶν ἀπόρων, πολιτείαν λεκτέον, τὴν πενήτων, καὶ παιδεύονται τὸν τρόκον τῦτον ὃν ἂν δύναστι 

δὲ τῶν τριῶν ἀριςοκρατίαν μάλιστα τῶν ἄλλων παρὰ τὴν καὶ τῶν πενήτων οἱ παῖδες. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἐχεμέ 
ἀληθινὴν καὶ πρώτην. ὅτι μὲν οὖν ἐςὶ καὶ ἕτερα πολιτείας 25 νης ἡλικίας, καὶ ὅταν ἄνδρες γένωνται, τὸν αὐτὸν τρότυν᾽ 
εἴδη παρὰ μοναρχίαν τε καὶ δημοκρατίαν καὶ ὀλιγαρχίαν, ὑθὲν γὰρ διάδηλος ὁ πλύσιος καὶ ὁ πέης. ὕτω τὰ πρὶ τὴ 

᾿ εἴρηται, καὶ ποῖα ταῦτα, καὶ τί διαφέρουσιν ἀλλήλων αἴ τ΄ τροφὴν ταὐτὰ πᾶσιν ἐν τοῖς συσσιτίοις, καὶ τὴν ἐσθῆτα ἀὶ 
ἀριςοκρατίαι καὶ αἱ πολιτεῖαι τῆς ἀριςοκρατίας, καὶ ὅτι ὦ πλούσιοι τοιαύτην οἷαν ἄν τις παρασκευάσαι δύναιτο καὶ 
πόρρω αὗται ἀλλήλων, φανερόν. τῶν πενήτων ὁςισοῦν. ἔτι τῷ δύο τὼς μεγίςας ἀρχὰς τὼ 

9 Τίνα δὲ τρόπον γίεται παρὰ δημοκρατίαν καὶ ὀλι- 30 μὲν αἱρεῖσθαι τὸν δῆμον, τῆς δὲ μετέχειν" τοὺς μὲν γὼ 
γαρχίαν ἡ καλυμώη πολιτεία, καὶ πῶς αὐτὴν δεῖ καθιςά- γέροντας αἱρῆνται, τῆς δ᾽ ἐφορείας μετέχεσιν. οἱ δ᾽ ὀλίγα 

νάι, λέγωμεν ἐφεξῆς τοῖς εἰρημένοις. ἅμα δὲ δῆλον ἔσται χίαν διὰ τὸ πολλὰ ἔχειν ὀλιγαρχικά, οἷον τὸ πάσας αἷρν 
καὶ οἷς ὁρίζονται τὴν δημοκρατίαν καὶ τὴν ὀλιγαρχίαν" λη- τῶς εἶναι καὶ μηδεμίαν κληρωτήν, καὶ ὀλίγες εἶναι κυρίον 
ᾳτέον γὰρ τὴν τύτων διαίρεσιν, εἶτα ἐκ τότων ἀφ᾽ ἑκατέρας θανάτου καὶ φυγῆς, καὶ ἄλλα τοιαῦτα πολλά. δεῖ δ᾽ 5 
ὥσπερ σύμβολον λαμβάνοντας συνθετέον. εἰσὶ δὲ ὅροι τρεῖς 35 τῇ πολιτείᾳ τῇ μεμειγμίνῃ καλῶς ὠμφότερα δυκεὴν να 
τῆς συνθέσεως καὶ μίξεως. ἢ γὰρ ἀμφότερα ληπτέον ὧν καὶ μηδέτερον, καὶ σώζεσθαι δὶ᾽ αὐτῆς καὶ μὴ ἔξωθεν, κεὶ 

ἑκάτεραι νομοθετοῦσιν, οἷον περὶ τοῦ δικάζειν. ἐν μὲν γὰρ δι᾿ αὑτῆς μὴ τῷ πλείες ἔξωθεν εἶναι τὸς βελομόνς (ὧι γὼ 
ταῖς ὀλιγαρχίαις τοῖς εὐπόροις ζημίαν τάττυσιν, ὧν μὴ δι: ἀν καὶ πονηρᾷ πολιτείᾳ τοῦθ᾽ ὑπάρχον) ἀλλὰ τῷ μη ὦ 
καζωσι, τοῖς δ᾽ ἀπόροις ἀδένα μισθόν, ἐν δὲ ταῖς δημοκρα- βούλεσθαι πολιτείαν ἑτέραν μηθὲν τῶν τῆς πόλεως μθρίΐν 

τίαις τοῖς μὲν ὠπόροις μισθόν, τοῖς δ᾽ εὐπόροις ἐδεμίαν ἴη- 20 ὅλως. τίνα μὲν ἕν τρόπον δεῖ καθις άναι πολιτείαν, ὁμοίως 
μίαν. κοινὸν δὲ καὶ μέσον τόέτων ἀμφότερα ταῦτα᾽ διὸ καὶ δὲ καὶ τὰς ὀνομαζομένας ἀριςοκρατίας, νῦν εἴρηται. 
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40 Πρὶ δὲ τυραννίδος ἦν ἡμῖν λοιπὸν εἰπεῖν, ὄχ, ὡς ἐνό: τεία βίος τίς ἐςι πόλεως. ἐν ἁπάσαις δὴ ταῖς πόλεσίν ἐς! 

σὴς πολυλογίας περὶ αὐτήν, ἀλλ᾽ ὅπως λάβῃ τῆς μεθόδου τρία μέρη τῆς πόλεως, οἷ μὲν εὔποροι σφόδρα, οἱ δὲ ὦπο- 

τὸ μέρος, ἐπειδὴ καὶ ταύτην τίθεμεν τῶν πολιτειῶν τι μές ροι σφόδρα, οἱ δὲ τρίτοι οἱ μέσοι τότων. ἐπεὶ τοίνυν ὁμολο- 

ῥος, περὶ μὲν ὄν βασιλείας διωρίσαμεν ἐν τοῖς πρώτοις λό- γεῖται τὸ μέτριον ἄριςον καὶ τὸ μέσον, φανερὸν ὅτι καὶ τῶν 
ἡοῖς, ἐν οἷς περὶ τῆς μάλιςα λεγομένης βασιλείας ἐποιού- ς εὐτυχημάτων ἡ κτῆσις ἡ μέση βελτίςη πάντων" ῥᾷςη γὰρ 
μεθα τὴν σκέψιν, πότερον ἀσύμφορον ἢ συμφέρει ταῖς πό- τῷ λόγῳ πειθαρχεῖν. ὑπέρκαλον δὲ ἢ ὑπερίσχυρον ἢ ὑπερ- 

λεσιν, καὶ τα καὶ πόθεν δεῖ καθιςάναι, καὶ πῶς. τυραν- εὐγενῆ ἢ ὑπερπλύσιον, ἢ τἀναντία, τούτοις, ὑπέρπτωχον ἢ 

. γίδος δ᾽ εἴδη δύο μὲν διείλομεν ἐν οἷς περὶ βασιλείας ἐπε- ὑπερασθενὴ καὶ σφόδρα ἄτιμον, χαλεπὸν τῷ λόγῳ ἀκολνυ- 
σκοπῦμεν, διὰ τὸ τὴν δύναμιν ἐπαλλάττειν πως αὐτῶν καὶ θεῖν. γίγνονται γὰρ οἱ μὲν ὑβρισταὶ καὶ μεγαλοπόνηροι 
ρὸς τὴν βασιλείαν, διὰ τὸ κατὰ νόμον εἶναι ὠἀμφοτέρας 10 μᾶλλον, οἱ δὲ κακῦργοι καὶ μικροπόνηροι λίαν" τῶν δ᾽ ἀδὲ» 

ταύτας τὰς ἀρχάς" ἕν τε γὰρ τῶν βαρβάρων τισὶν αἱρῶν- κημάτων τὰ μὲν γίγνεται δὶ᾿ ὕβριν, τὰ δὲ διὰ κακυργίαν. 

ται αὐτοκράτορας μονάρχες, καὶ τὸ παλαιὸν ἐν τοῖς ἀρ- ἔτι δ᾽ ἥκισθ᾽ οὗτοι φυλαρχῶῦσι καὶ βυλαρχῖσιν" ταῦτα δ᾽ 
τὸ χαίοις Ἕλλησιν ἐγέγνοντό τινες μόναρχοι τὸν τρόπον τῦτον, ἀμφότερα βλαβερὰ ταῖς πόλεσιν. πρὸς δὲ τύτοις οἱ μὲν ἐν 

ὃς ἐκάλυν αἰσυμνήτας. ἔχεσι δέ τινας πρὸς ἀλλήλας αὗται ὑπεροχαῖς εὐτυχημάτων ὄντες, ἰσχύος καὶ πλύτε καὶ φί- 

διαφοράς. ἦσαν δὲ διὰ μὲν τὸ κατὼ νόμον βασιλικαὶ καὶ (5 λων καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιότων, ἄρχεσθαι ὅτε βόλονται 
διὰ τὸ μοναρχεῖν ἑκόντων, τυραννικαὶ δὲ διὰ τὸ δεσποτικῶς ὅτε ἐπίςανται (καὶ τῦτ᾽ εὐθὺς οἴκοθεν ὑπάρχει παισὶν σιν" 
ἄρχειν κατὰ τὴν αὐτῶν γνώμην. τρίτον δὲ εἶδος τυραννίδος, διὰ γὰρ τὴν τρυφὴν ἀδ᾽ ἐν τοῖς διδασκαλείοις ἄρχεσθαι σύ- 
ἥπερ μάλις᾽ εἶναι δοκεῖ τυραννίς, ὠντίςροφος ἴσα τῇ παμ- νηθες αὐτοῖξ), οἷ δὲ καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐν ἐνδείᾳ τύτων ταπει- 
βασιλείᾳ. τοιαύτην δ᾽ ἀνωγκαῖον εἶναι τυραννίδα τὴν μο- νοὶ λίαν. ὥσθ᾽ οἱ μὲν ἄρχειν ὑκ ἐπίςανται ἀλλ᾽ ἄρχεσθαι 
ναρχίαν, ἥτις ἀνυπεύθυνος ἄρχει τῶν ὁμοίων καὶ βελτιόνων ἢ) δυλικὴν ἀρχρήν, οἱ δ᾽ ἄρχεσθαι μὲν ὑδεμιᾷ ἀρχῇ, ἄρχειν 
πάντων πρὸς τὸ σφέτερον αὐτῆς συμφέρον, ἀλλὰ μὴ πρὸς δὲ δεσποτικὴν ἀρχήν. γίνεται ἦν καὶ δόλων καὶ δεσποτῶν 
τὸ τῶν ἀρχομένων. διόπερ ἀκόσιος" ὑθεὶς γὼρ ἑκὼν ὑπομέ- πόλις, ἀλλ᾽ ὑκ ἐλευθέρων, καὶ τῶν μὲν φθονόντων τῶν δὲ 
νει τῶν ἐλευθέρων τὴν τοιαύτην ἀρχήν. τυραννίδος μὲν οὖν καταφρονόντων. ἃ πλεῖστον ἀπέχει φιλίας καὶ κοινωνίας 
εἴδη ταῦτα καὶ τοσαῦτα διὰ τὼς εἰρημένας αἰτίας. πολιτικῆς" καὶ γὰρ κοινωνία φιλικόν" ὑδὲ γὰρ ὁδοῦ βόλονται 

41- Τίς δ᾽ ἀρίςη πολιτεία καὶ τίς ἄριςος βίος ταῖς πλεῖς 25 κοινωνεῖν τοῖς ἐχθροῖς. βόλεται δέ γε ἡ πόλις ἐξ ἴσων εἶναι 
΄ Ἀ 

σταις πόλεσι καὶ τοῖς πλείστοις τῶν ἀνθρώπων, μήτε πρὸς καὶ ὁμοίων ὅτι μάλιςα, τῦτο δ᾽ ὑπάρχει μάλιςα τοῖς μέ- 
ἀρετὴν συγκρίνεσι τὴν ὑπὲρ τὸς ἰδιώτας, μήτε πρὸς παιδείαν σοις" ὥς᾽ ἀναγκαῖον ἄριςα πολιτεύεσθαι ταύτην τὴν πόλιν 

ἢ φύσεως δεῖται καὶ χορηγίας τυχηρᾶς, μήτε πρὸς πολι- ἐςὶν ἐξ ὧν φαμὲν φύσει τὴν σύςασιν εἶναι τῆς πόλεως. καὶ 
γείαν τὴν κατ᾽ εὐχὴν γινομώνην, ὠλλὰ βίον τε τὸν τοῖς σώζονται δ᾽ ἐν ταῖς πόλεσιν ὅτοι μάλις α τῶν πολιτῶν. ὅτε 
πλὲίςοις κοινωνῆσαι δυνατὸν καὶ πολιτείαν ἧς τὰς πλείς ας 3) γὰρ αὐτοὶ τῶν ἀλλοτρίων ὥσπερ οἱ πένητες ἐπιθυμῦσιν, ὅτε 
χόλεις ἐνδέχεται μετασχεῖν. καὶ γὰρ ἃς καλῦσιν ἀριστο- τῆς τύτων ἕτεροι, καθώπερ τῆς τῶν πλυσίων οἱ πένητες ἐπι- 

κρατίας, περὶ ὧν νῦν εἴπομεν, τὼ μὲν ἐξωτέρω πέπτεσι ταῖς θυμῦσιν" καὶ διὰ τὸ μήτ᾽ ἐπιβυλεύεσθαι μήτ᾽ ἐπιβουλεύειν 

πλείςαις τῶν πόλεων, τὰ δὲ γειτνιῶσι τῇ καλυμένῃ πολ ἀκινδύνως διώγυσιν. διὰ τοῦτο καλῶς πὔξατο Φωκυλίδης 
τείᾳ" διὸ περὶ ὠμφοῖν ὡς μιᾶς λεκτέον. ἡ δὲ δὴ κρίσις περὶ “πολλὰ μέσοισιν ἄριςν" μέσος θέλω ἐν πόλει εἶναι" δῆλον 
ὡπαάντων τότων ἐκ τῶν αὐτῶν ςοιχείων ἐς ν. εἰ γὰρ καλῶς ἢ ἄρα ὅτι καὶ ἡ κοινωνία ἡ πολιτικὴ ἀρίςη ἡ διὰ τῶν μέσων, 
ἐν τοῖς ἠθυκοῖς εἴρηται τὸ τὸν εὐδαίμονα βίον εἶναι τὸν κατ᾿ καὶ τὰς τοιαύτας ἐνδέχεται εὖ πολιτεύεσθαι πόλεις ἐν αἷς 
ὡρετὴν ἀνεμπόδιςον, μεσότητω δὲ τὴν ἀρετήν, τὸν. μέσον δὲ πολὺ τὸ μέσον, καὶ κρεῖττον μάλιστα μὲν ἀμφοῖν, εἰ 

ἀναγκαῖον βίον εἶναι. βέλτιστον, τῆς ἑκάςοις ἐνδεχομένης δὲ μή, θατέρου μέρες" προστιθέμενον γὰρ ποιεῖ ῥοπὴν καὶ 

τυχεῖν μεσότητος. τὸς δὲ αὐτὸς τότες ὅρες ἀνωγκαῖον εἶναι κωλύει γίνεσθαι τὰς ἐναντίας ὑπερβολαῖς. διόπερ εὐτυχία 

καὶ πόλεως ἀρετῆς καὶ κακίας καὶ πολιτείας" ἡ γὰρ πολι 40 μεγίςη τὰς πολιτευομένους οὐσίαν ἔχεν μέσην καὶ ἱκανήν, 

αι 
4. δὲ τῆς τυραννίδος ἣν ἡμῖν ΟὉ. ἢ 6. ἀσύμφορος 15. ἢ 11. τὸς οαι ΟὉ 75, ἢ 13. μόναρχοι 15, μοναρχοιῶν ΟΥ̓́, καὶ 18. βασιλείᾳ 

05,1 20. ἄρχη Σ᾿. 11 22. ἐθὲς} εὐθὺς ἘΠ᾽. ἡ 28. 3] οοάϊοε5 ἃ. ἢ 38. εἶναι βών Οὐδ, ἡ 39. γς καὶ χωρὶς τῷ δέ πιΆγρο Ζ6, 
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ὡς ὅχε οἱ μὲν πολλὰ σφόδρα κέκτηνται οἱ δὲ μηθέν, ἢ δᾷ- καθέστηκε μηδὲ βόλεσθαι τὸ ἴσον, ἀλλ᾽ ἢ ἄρχαν ὑπὼ κα 
μος ἔσχατος γίγνεται ἢ ὀλιγαρχία ἄκρατος ἢ τυραννὶς δ' κρατυμένες ὑπομώνειν. τίς μὲν ἦν ἀρίςη πολπεία, καὶ δὲ 

ἀμφοτέρας τὰς ὑπερβολάς" καὶ γὰρ ἐκ δημοκρατίας τῆς τίν᾽ αἰτίαν, ἐκ τότων φανερόν" τῶν δ᾽ ἄλλων πολιτειῶν, 
νεανικωτάτης καὶ ἐξ ὀλιγαρχίας γίνεται τυραννίς, εκ δὲ ἐπειδὴ πλείες δημοκρατίας καὶ πλείες ὀλιγαρχίας φαμὺ 
τῶν μέσων καὶ τῶν σύνεγγυς πολὺ ἅττον. τὴν δ᾽ αἰτίαν 5 εἶναι, ποίαν πρώτην θετέον καὶ δευτέραν καὶ τοῦτον δὲ τὸ 
ὕςερον ἐν τοῖς περὶ τὰς μεταβολὰς τῶν πολιτειῶν ἐρῦμεν. τρόπον ἐχομένην τῷ τὴν μὲν εἶναι βελτίω τὸν δὲ χρίω, 
ὅτι δ᾽ ἡ μέση βελτίστη, Φανερόν᾽ μόνη γὰρ ἀστασίαστος" διωρισμένης τῆς ὠρίφης ὁ χαλεπὸν ἰδεῖν. δεῖ γὰρ ἀναγκαῖα 
ὅτι γὼρ πολὺ τὸ διὰ μέσε, ἥ ἥκιςα ςάσεις καὶ διαστάσεις εἶναι βελτίω τὴν ἐγγύτατα ταύτης, χαίρω δὲ τὸν ἀφεςε 
γίγνονται τῶν πολιτειῶν. καὶ αἱ μεγάλαι πόλεις ἀςασια- κυῖαν τῷ μέν πλεῖον, ἂν μὴ πρὸς ὑπόθεσιν πρϑῃ τις, λέγω 
στότεραι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, ὅτι πολὺ τὸ μέσον ἐν δὲ 0 δὲ τὸ πρὸς ὑπόθεσιν, ὅτι πολλάκις οὔσης ἄλλης πολπιίε 

ταῖς μικραῖς ῥε(διόν τε διαλαβεῖν εἰς δύο πάντας, ὥςε μη- αἱρετωτέρας ἐνίοις ἀθὲν κωλύσει συμφέρειν ἑτέραν μᾶλλω 
δὲν καταλιπεῖν μέσον, καὶ πάντες σχεδὸν ἄποροι ἃ εὔποροί εἶναι πολιτείαν. ἱ 

εἶσιν. καὶ αἱ δημοκρατίαι δὲ ἀσφαλέςεραι τῶν ὀλιγαρχιῶν Τίς δὲ πολιτεία τίσι καὶ ποίᾳ, συμφέρει ποίοις, ἰχρ!! 
εἰσὶ καὶ πολυχρονιώτεραι διὰ τοὺς μέσους" πλείος τε γάρ μενόν ἐςξι τῶν εἰρημένων διελθεῖν. ληπτέον δὴ πρῶτον τῷ 

εἶσι καὶ μᾶλλον μετέχεσι τῶν τιμῶν ἐν ταῖς δημοκρατίαις 15 πασῶν καθόλε ταὐτόν" δεῖ γὰρ κρεῖττον εἶναι τὸ βυλόμον 
ἢ ταῖς ὀλιγαρχίαις, ἐπεὶ ὅταν ἄνευ τότων τῷ πλήθει ὑπερ: μέρος τῆς πόλεως τοῦ μὴ βιλομένου μένειν τὰν πολιιίῳ. 
τείνωσιν οἱ ἄποροι, κακοπραγία γίνεται καὶ ἀπόλλυνται ἔστι δὲ πᾶσα πέλις ἔκ τε τοῦ ποῶ Σκαὶ ποσῦ. λέγω ἃ 
ταχέως. σημεῖον δὲ δεὶ νομίζειν καὶ τὸ τὸς βελτίςυς νομο- ποιὸν μὲν ἐλευθερίαν πλῦτον παιδείαν εὐγένειαν, τιαὺ 
θέτας εἶναι τῶν μέσων πολιτῶν" Ἰξόλων τε γὰρ ἦν τούτων δὲ τὴν τοῦ πλήθος ὑπεροχήν. ἐνδέχεται δὲ τὸ μὲν τοὸ 

(διλοῖ δ᾽ ἐκ τῆς ποιήσεως) καὶ Λυκῦργος (ἃ γὰρ ἦν βασι- Ὁ ὑπάρχειν ἑτέρῳ μέρει τῆς πόλεως, ἐξ ὧν συνέξζηρκε μεμα 
λεύφ, καὶ Χαρώνδας καὶ σχεδὸν οἱ πλεῖστοι τῶν ἄλλων. ἡ πόλις, ἄλλῳ δὲ μέρει τὸ ποσόν, οἷον πλείες τὸν ἀῤν 
φανερὸν δ᾽ ἐκ τότων καὶ διότι αἱ πλεῖςαι πολιτεῖαι αἱ μὲν θμὸν εἶναι τῶν γενναίων τὸς ἀγεννεῖς ἢ τῶν πλυσίων τοὺ 
δαμοκρατικαί εἰσιν αἱ δ᾽ ὀλιγαρχικαί" διοὺ γὰρ τὸ ἐν ταύ- ἀπόρες, μὴ μέώντοι τοσῦτον ὑπερέχειν τῷ ποσῷ ὅσιν λέ 
ταῖς πολλάκις ὀλίγον εἶναι τὸ μέσον, αἰεὶ ὁπότεροι ἂν ὑπε- πεσθαι τῷ ποιῷ. διὸ ταῦτα πρὸς ἄλληλα συγκριτέο. ἧπι 
ρέχωσιν, εἶθ᾽ οἱ τὼς ὑσίας ἔχοντες εἶθ᾽ ὁ δῆμος, οἱ τὸ μέσον 15 μὲν ἕν ὑπερέχει τὸ τῶν ἀπόρων πλῆθος τὴν εἰ ἐπ 
ἐκβαΐνοντες καθ᾽ αὐτὸς ἄγυσι τὴν πολιτείαν, ὥςε ἢ δῆμος λογίαν, ἐνταῦθα πέφυκεν εἶναι δημοκρατίαν, καὶ ἔκαζω 
γίγνεται ἢ ὀλιγαρχία. πρὸς δὲ τότοις διὰ τὸ ςάσεις γίε- εἶδος δημοκρατίας κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῷὸό δάμεν ἑκάστον, 
σθαι καὶ μώχας πρὸς ἀλλήλυς τῷ δήμῳ καὶ τοῖς εὐπόροις, οἷον ἐὰν μὲν τὸ τῶν γεωργῶν ὑπερτείνῃ πλῆθος, τὴν τι 
ὁποτέροις ἂν μᾶλλον συμβῇ κρατῆσαι τῶν ἐναντίων, ὁ κα- τὴν δημοκρατίαν, ἐὰν δὲ τὸ τῶν βαναύσων καὶ μισθαρ' 
θιςᾶσι κοινὴν πολιτείαν ἀδ᾽ ἴσην, ἀλλὼ τῆς νόκης ἄθλον τὴν 80 νούντων, τὴν τελευταίαν, ὁμοίως δὲ καὶ τὰς ἄλλας τὸ 

ὑπεροχὴν τῆς πολιτείας λαμβανυσιν, καὶ οἱ μὲν δημοκρα- μεταξὺ τύτων" ὅπι δὲ τὸ τῶν εὐπόρων καὶ γνωρίμων μῶν 
τίαν οἱ δ᾽ ὀλιγαρχίαν ποῶσιν. ἔτι δὲ καὶ τῶν ἐν ἡγεμονίῳ λον ὑπερτείνει τῷ ποιῷ ἢ λείπεται τῷ ποσῷ, ἐνταῦθα ἃ 
γενομένων τῆς Ἑλλαΐδος πρὸς τὴν παρ᾽ αὑτοῖς ἑκάτεροι πο- ὀλιγαρχίαν, καὶ τῆς ὀλιγαρχίας τὸν αὐτὸν τρόπον ἕκαςα 
λιτείαν ἀποβλέχοντες οἱ μὲν δημοκρατίας ἐν ταῖς πόλεσι εἶδος κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῷ ὀλιγαρχρῶ πλήθεος. δεὶ δ᾽ 
καθίςασαν οἱ δ᾽ ὀλιγαρχίας, ἃ πρὸς τὸ τῶν πόλεων συμ» 35 ἀεὶ τὸν νομοθέτην ἐν τῇ πολιτείῳ προσλαμβάνεν τὸς μέ 
φέρον σκοπῖντες ἀλλὰ πρὸς τὸ σφέτερον αὐτῶν. ὥςε διὼ συρ' ἄν τε γὰρ ὀλιγαρχρεὺς τὸς νόμες τιθῇ, ςοχάζισδαι 
ταύτας τὰς αἰτίας ἢ μηδέποτε τὴν μέσην γίνεσθαι σολι- χρὴ τῶν »μέσων, ἐάν τε δημοκρατιοίς, προσώγενθαι τὰ 
τείαν ἢ ὀλιγάκις καὶ παρ᾽ ὀλίγοις" εἷς γὰρ ἀνὴρ συνεπεί. νόμοις τότος. ὅπι δὲ τὸ τῶν μέσων ὑπιρτεύνι πλῆδος ἃ 
σθη μόνος τῶν πρότερον ἐφ᾽ ἡγεμονίᾳ γενομένων ταύτην συναμφοτέρων τῶν ἄκρων ἢ καὶ θατέρα μόνον, ἐνταῦθ᾽ δ᾽ 
ἀποδοῦναι τὴν τάξιν. ἤδη δὲ καὶ τοῖς ἐν ταῖς πόλεσιν ἔθος ὦ δέχαται πολιτείαν εἶναι μόνιμαν. οὐθὲν γὰρ φοβερὸν μὲ 

85. καϑίςασιν Ἐ75, 1 86. πρὸς οπι 05}. 

11. κωλύει Ζ6, Π 25, ἀπολογίαν Ὁ". ἢ 25. ροβὶ δημοκρατίαν ΤΏΒΓρΟ Ζ6 εἴπερ γὰρ οἱ γεωργοὶ ὑπερέχυσι, ηόεται ἡ τῶν γεωργῶν μι» 
κρατία. ἸΠ 28. τὴν πρώτην δημοκρατίαν} τὴν εἰρημένην ἀναλογίαν, ἐνταῦθα πέφυκεν εἶναι δημοκρατίαν 7, Π 81. μᾶλλον οἵα 70 ἘΠ. ἢ 39. κεὶ 
ατὰ Οὐ 8, ἢ ἐνταῦθα δ᾽ Ζ:, 
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ποῖα σὺ ἤσωσιν οἱ πλούσιοι τοῖς πένησιν ἐπὶ τούτυς" τῶν ἑτέρων μόνον. δεῖ δὲ τὴν πολιτείαν εἶναι μὲν ἐκ τῶν 
ὀδέποτε γὰρ ἅτεροι βυλήσονται δουλεύειν τοῖς ἑτέροις, κοι- τὼ ὅπλα ἐχόντων μόνον" τοῦ δὲ τιμήματος τὸ πλῆθος 
νοτώραν δ᾽ ὧν ζητῶσιν, ὑδεμίαν εὑρήσουσιν ἄλλην ταύτης. ὡπλῶς μὲν ὁρισαμένες οὐκ ἔςιν εἰπεῖν τοσῦτον ὑπάρχειν, 
ἐν μῴει γὰρ ἄρχειν ἀκ ἂν ὑπομείνειαν διὼ τὴν ἀπιςίαν ἀλλὰ σκεψαμέώνς τὸ ποῖον ἐπιβάλλει μακρότατον ὥστε 
τὸν πρὸς ἀλλήλες. πανταχῷ δὲ πιςότατος ὁ διαιτητής, 5 τὸς μετέχοντας τῆς πολιτείας εἶναι πλείις τῶν μὴ μετε- 

διαιτητὴς δ᾽ ὁ μέσος. ὅσῳ δ᾽ ὧν ἄμεινον ἡ πολιτεία μι- χόντων, τῦτο τάττειν. ἐθέλεσι γὰρ οἱ πένητες καὶ μὴ με- 
χϑῇ, τοσούτῳ μονιμωτέρα. διαμαρτάννσι δὲ πολλοὶ καὶ τέχοντες τῶν τιμῶν ἡσυχίαν ἔχειν, ἐὰν μὴ ὑβρίζῃ τις 
τῶν τὼς ἀριστοκρατριὼς βουλομένων ποιεῖν πολιτείας, οὐ αὐτὺς μήτε ἀφαιρῆται μηθὲν τῆς οὐσίας. ἀλλὰ τῦτο οὐ 
μόνιν ἐν τῷ πλεῖον νέμειν τοῖς εὐπόροις, ἀλλιὼ καὶ ἐν τῷ ῥᾷδιον" ὁ γὼρ ἀεὶ συμβαίνει χαρίεντας εἶναι τὸς μετέχον»- 
παρακχρύεσθαι τὸν δῆμον. ἀνάγκη γὰρ χρόνῳ ποτὲ ἐκ τῶν 10 τας τῇ πολιτεύματος. καὶ εἰώθασι δί, ὅταν πόλεμος ἢ, 
ψουδῶν ὠγαθῶν ἀληθὲς συμβῆναι κακόν' αἱ γὰρ πλεονε- ὀκνεῖν, ἀν μὴ λαμβάνωσι τροφήν, ἄποροι δὲ ὥσιν" ἐὰὼν 
ξίωι τῶν πλυσίων ὠπολλύυσι μᾶλλον τὴν πολιτείαν ἢ αἱ δὲ πορίζῃ τις τροφήν, βούλονταε πολεμεῖν. ἔστι δ᾽ ἡ 

τὸ δίμν. πολιτεία παρ᾽ ἐνίοις ὁ μόνον ἐκ τῶν ὁπλιτευόντων ἀλλὰ 
42 Ἔςι δ᾽ ὅσα προφάσεως χρίριν ἐν ταῖς πολιτείαις σο- καὶ ἐκ τῶν ὡπλιτευκότων' ἐν Μαλιεῦσι δὲ ἡ μὲν πολι- 

φίζονται πρὸς τὸν δῆμον πώτε τὸν ἀριθμόν, περὶ ἐκκλη- 16 τεία ἦν ἐκ τέτων, τὰς δὲ ἀρχαὶς ἡρῦντο ἐκ τῶν ςρατευο- 
σίαν, περὶ τὰς ἀρχάς, περὶ δικαςήρια,, περὶ ὅπλισιν, περ μένων. καὶ ἡ πρώτη δὲ πολιτεία ἐν τοῖς Ἕλλησιν ἐγένετο 

γυμνασίαν. περὶ ἐκκλησίαν μὲν τὸ ἐζεναι ἐκκλησιάζειν μετὰ τὰς βασιλείας ἐκ τῶν πολεμύντων, ἡ μὲν ἐξ ἀρχῆς 
πᾶσι, ζημίαν δὲ ἐπικεῖσθαι τοῖς εὐπόροις ἐὰν μιὴ ἐκκλη- ἐκ τῶν ἱππέων (τὴν γὰρ ἰσχὺν καὶ τὴν ὑπεροχὴν ἐν τοῖς 
σιάζωσιν, ἢ μόνοις ἢ μείζω πολλῷ. περὶ δὲ τὰς ἀρχὰς ἱππεῦσιν ὁ πόλεμος εἴχεν' ἄνεν μὲν γὰρ συντάξεως ἄχρη- 
τὸ τοῖς μὲν ἔχυσι τίμημα μὴ ἐξεῖναι ἐξόμνυσθαι, τοῖς δ᾽ Ὦ στον τὸ ὁπλιτικόν, αἱ δὲ περὶ τῶν τοιότων ἐμπειρίαι καὶ 

ὠπίροις ἐξεναι. καὶ περὶ τὰ δικαςήρια τοῖς μὲν εὐκόροις τάξεις ἐν τοῖς ἀρχαίοις ἐχ ὑπῆρχον, ὥς᾽ ἐν τοῖς ἱππεῦσιν 
ἐἶδει Ὠιμίαν ἂν μὴ δικάζωσι, τοῖς δ᾽ ἀπόροις ἄδειαν, ἢ εἶναι τὴν ἰσχύν), αὐξανομένων δὲ τῶν πόλεων καὶ τῶν ἐν 

τοῖς μὲν μεγάλην τοῖς δὲ μικράν, ὥσπερ ἐν τοῖς Χαρών- τοῖς ὅπλοις ἰσχυσάντων μᾶλλον πλείες μετεῖχον τῆς πο- 
δου νόμοις. ἐνιαχὰ δ᾽ ἔξεςι μὲν πᾶσιν ἀπογραψαμένοις λιτείας. διόπερ ἃς νῦν καλῆμεν πολιτείας, οἱ πρότερον ἐκά- ᾿ 
ἐκκλησιάζειν καὶ δικάζειν, ἐὰν δὲ ἀπογραψάμενοι μήτ᾽ 25 λὲν δημοκρατίας. ἦσαν δὲ αἱ ἀρχαῖκι πολιτεῖαι εὐλόγως 
ἐχιλησιάζωσι μήτε δικαζωσιν, ἐπύκεινται μεγάλαι ζημίαι ὀλιγαρχικαὶ καὶ βασιλικαί" δὶ᾽ ὀλιγανθρωπίαν γὰρ οὐκ 
τότοις, ἴνα διὰ μὲν τὴν ζημίαν φεύγωσι τὸ ἀπογράφεσθαι, εἶχον πολι τὸ μέσον, ὥς᾽ ὀλίγοι τε ὄντες τὸ πλῆθος καὶ 
διὰ δὲ τὸ μὴ ἀπογράφεσθαι μὴ δικάζωσι μηδ᾽ ἐκκλοησιά- κατὰ τὴν σύνταξιν μᾶλλον ὑπέμενον τὸ ἄρχεσθαι. διὰ 
ζωσιι. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ περὶ τὰ ὅπλα κεκτῆσθαι τίνα μὲν ἦν εἰσὶν αἰτίαν αἱ πολιτεῖαι πλείς, καὶ διὰ τί 
καὶ τοῦ γυμνάζεσθαι νομοθετῶσιν" τοῖς μὲν γὰρ ὠπόροις 3) παρὼ τὼς λεγομένας ἕτεραι (δημοκρατία τε γὰρ οὐ μία 
ἕξοςι μὴ κοκτησθαι, τοῖς δ᾽ εὐπόροις ἐπιζήμιον μὴ κεκτη- τὸν ὠριθμόν ἐςι, καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως), ἔτι δὲ τύες αἱ 

μένοις" κἂν μὴ γυμνάζωνται, τοῖς μὲν ὑδεμία ζημία, τοῖς διαφοραὶ καὶ διὰ τίνα αἰτίαν συμβαίνει, πρὸς δὲ τούτοις 
δ᾽ εὐπόροις ἐπιζήμιον, ὅπως οἱ μὲν διὰ τὴν ζημίαν μετές τίς ἀρίστη τῶν πολιτειῶν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰπεῖν, καὶ 
χωσιν, οἱ δὲ διὰ τὸ μὴ φοβεῖσθαι μὴ μετέχωσιν. ταῦτα τῶν ἄλλων ποία ποίοις ἁρμόττει τῶν πολιτειῶν, εἴρηται. 
μὲν ὄν ὀλιγαρχικὰ σοφίσματα τῆς νομοθεσίας, ἐν δὲ ταῖς 35 Πάλιν δὲ καὶ κοινῇ καὶ χρωρὶς περὶ ἑκάςης λέγωμεν 1 
δημοκρατίαις πρὸς ταῦτ᾽ ἀντισοφίζονται' τοῖς μὲν γὰρ περὶ τῶν ἐφεζῆς, λαβόντες ἀρχὴν τὴν προσήκυσαν αὐτῶν. 
ἀπόροις μισθὸν πορίζυσιν ἐκκλησιείζεσι καὶ δικαζυσιν, τοῖς ἔς δὴ τρία μόρια τῶν πολιτειῶν πασῶν, περὶ ὧν δεῖ θεω- 
δ᾽ εὐπύροις ὑδεμίαν τάττυσι ζημίαν. ὥςε φανερὸν ὅτι εἴ ρεῖν τὸν σπυδαῖον νομοθέτην ἑκάςη τὸ συμφέρον" ὧν ἐχόν- 
τις ύλεται μιγνύναι δικαίως, δεῖ τὰ παρ᾽ ἑκατέροις συ- των καλῶς ἀνάγκη τὴν πολιτείαν ἔχεν καλῶς, καὶ τὼς 
νώγειν καὶ τοῖς μὲν μισθὸν πορίζειν τοῖς δὲ ζημίαν" ὕτω τ πολιτείας ἀλλήλων δ᾽αφέρειν ἐν τῷ διαφέρειν ἕκαςον τό- 
“γαὰρ ἂν κοινωνσὶεν ἅπαντες, ἐκείνως δ᾽ ἡ πολιτεία γίγνεται των. ἔςι δὲ τῶν τριῶν τούτων ἂν μέν τι τὸ βελευόμενον 

41. ψευδῶς ΤῈ. ἢ 35. ὀλνγαρχικὰ τὰ σοφίσματα 15. 
7. τι πὶ ἢ 9. τὸς] τὸς μὴ ΟΡ, ἢ 11. τὰς οπι 6. ἢ 25. ἀρχὼ ΟΥΞ, ἢ; 30. ἑτέρα ἘΞ, ἑτέρας 15, ἢ τιῇ τὸ ΚῈ, ἢ 84. 

ποίεις ροεὶ ἁρμόττει Οὐ, οπλ Σὁ. ἢ 35. λέγυμεν ΟΥ̓, καὶ ἀ1. τῇ τοι Οὐ. 
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περὶ τῶν κοινῶν, δεύτερον δὲ τὸ περὶ τὰς ἀρχαῖς (τῦτο δ᾽ ἐςὶν σθαι μετέχωσιν ἀλλ᾽ αἱρετοί, κατὰ νόμον δ᾽ ἄρχωσιν ὅτ- 
ἃς δεῖ καὶ τίνων εἶναι κυρίας, καὶ ποίαν τινὰ δεῖ γίγνε- περ καὶ πρότερον, ὀλιγαρχικόν. ὅταν δὲ καὶ αἰρῶντει 
σθαι τὴν αἶρεσιν αὐτῶν), τρίτον δὲ τί τὸ δικαάζον. κύριον αὐτοὶ αὐτὸς οἱ κύριοι τῷ βελεύεσθαι, καὶ ὅταν παῖς ἐσὴ 
δ᾽ ἐςὶ τὸ βυλευόμενον περὶ πκολέμε καὶ εἰρήνης καὶ συμ- πατρὸς εἰσίῃ καὶ κύριοι τῶν νόμων ὦσιν, ὀλιγαρχρεὴν ἀναγ- 
μαχίας καὶ διαλύσεως, καὶ περὶ νόμων, καὶ κερὶ θανάτε 5 καῖὶον εἶναι τὴν τάξιν ταύτην. ὅταν δὲ τινῶν τινές, οἷν 
καὶ φυγῆς καὶ δημεύσεως, καὶ τῶν εὐθυνῶν. ἀναγκαῖον πολέμε μὲν καὶ εἰρήνης καὶ εὐθυνῶν πάντες, τῶν δὲ ἄλ- 
δ᾽ ἤτοι πᾶσι τοῖς πολίταις ὠποδιδόσθαι πάσας ταύτας τὰξςῷ λὼν ἄρχοντες, καὶ ὅτοι αἱρετοὶ ἢ κληρωτοί, ἀριςοκρατίῳ 
κρίσεις ἢ τισὶ πάσας, οἷον ἀρχῇ τινὶ μιᾷ ἢ πλείοσιν, ἢ μὲν ἡ πολιτεία" ἐὰν δ᾽ ἐνίων μὲν αἱρετοὶ ἐνίων δὲ κλαρωτε, 

ἑτέραις ἑτέρας, ἢ τινὰς μὲν αὐτῶν πᾶσι τινὰς δὲ τισίν. τὸ καὶ κληρωτοὶ ἢ ἁπλῶς ἢ ἐκ προκρίτων, ἢ κοινῇ αἱρπὶ 
μὲν ἕν πάντας καὶ περὶ ἁπάντων δημοτικόν" τὴν τοιαύτην 10 καὶ κληρωτοί, τὰ μὲν πολιτείας ἀριςοκρατικῆς ἐςὶ τότων, 
γὰρ ἰσότητα ζητεῖ ὁ δῆμος" εἰσὶ δὲ οἱ τρόποι τῷ πάντας τὰ δὲ πολιτείας αὐτῆς. διήρηται μὲν οὖν τὸ βυλευόμου 
πλεΐις, εἷς μὲν τὸ κατὰ μέρος ἀλλὰ μὴ πάντας ἀθρόνς, πρὸς τὼς πολιτείας τῦτον τὸν τρόπον, καὶ διοικεῖ ἑκώξτη 
ὥσπερ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῇ Τηλεκλέες ἐςὶ τῷ Μιλησίν (καὶ πολιτεία κατὰ τὸν εἰρημένον διορισμόν. συμφέρει δὲ ὃν 
ἐν ἄλλαις δὲ πολιτείαις βελεύονται αἱ συναρχίαι συνῶ- μοκρατίῳ τε τῇ μάλις᾽ εἶναι δυκόσῃ δημοκρατίᾳ νῦν (λὴγν 
σαι, εἰς δὲ τὰς ὠρχὼς βαδίζεσι πάντες κατὰ μέρος ἐκ τς δὲ τοιαύτην ἐν ἦ κύριος ὁ δῆμος καὶ τῶν νόμων ἐς) τρὸ 
τῶν φυλῶν καὶ τῶν μορίων τῶν ἐλαχίςων παντελῶς, ἕως τὸ βελεύεσθαι βέλτιον τὸ αὐτὸ ποιεῖν ὅπερ ἐπὶ τῶν ὅκα" 

ἂν διέλθῃ διὰ πάντων), συνιέναι δὲ μόνον περί τε νόμων ςηρίων ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις (τάττυσι γὰρ ζημίαν τούτικ 
θέσεως καὶ τῶν περὶ τὴς πολιτείας, καὶ τὰ παρωγγελλό-- ὃς βέλονται δικάζειν, ἵνα δικάζωσιν, αἱ δὲ δημοτικοὶ με 
μενα ἀκυσομένος ὑπὸ τῶν ἀρχόντων. ἄλλος δὶ τρόκος τὸ σθὸν τοῖς ὠπέροις), τῦτο δὲ καὶ περὶ τὼς ἐκκλησίας ποκ᾽ 
πάντας ἀθρόος, συνιῴαι δὲ μόνον πρός τε τὼς ἀρχαιρε- Ὁ βυλεύσονται γὰρ βέλτιον κοινῇ βελευόμενοι πάντες, ἡ μὺ 
σίας αἱρησομένους καὶ πρὸς τὰς νομοθεσίας καὶ περὶ πο- δῆμος μετὰ τῶν γνωρίμων, τοι δὲ μετὰ τῷ πλήθες. κυρ’ 
λέμε καὶ εἰρήνης καὶ πρὸς εὐθύνας, τὰ δ᾽ ἄλλα τὰς ἀρ- φέρει δὲ καὶ τὸ αἱρετὸς εἶναι τὸς βυλευομένες ἢ κληρυτὰ 
χὼς βουλεύεσθαι τὰς ἐφ᾽ ἑκάστοις τετωγμώας, αἱρετὰς ἴσως ἐκ τῶν μορίων. συμφέρει δὲ κἀν ὑπερβάλλωσι τοὺ 
ὕσας ἐξ ἁπάντων ἢ κληρωτάς. ἄλλος δὲ τρόπος τὸ περὶ κατὰ τὸ πλῆθος οἱ δημοτικοὶ τῶν πολιτικῶν, ἢ μὴ τῶν 
τὰς ἀρχὼς καὶ τὰς εὐθύνας ἀπαντᾶν τοὺς πολίτας, καὶ 25 διδόναι μισθόν, ἀλλ᾽ ὅσοι σύμμετροι πρὸς τὸ τῶν γωβξ 
περὶ πολέμε βυλευσομένες καὶ συμμαχίας, τὰ δ᾽ ἄλλα μων πλῆθος, ἢ ἀποκληρῦν τὸς πλεΐες. ἐν δὲ ταῖς ἐλιγαρ- 
τὰς ἀρχὰς διοικεῖν αἱρετὼς ὅσας, ὅσας ἐνδέχεται" τοιαῦ- χίαις ἢ προαιρεῖσθαί τινας ἐκ τῇ πλήθες, ἢ κατασκοέ: 

ται δ᾽ εἰσὶν ὅσας ἄρχειν ἀναγκαῖον τὸς ἐπιςαμένες. τές σαντας ἀρχεῖον οἷον ἐν ἐνίαις πολιτείαις ἐςὶν ὃς καλῖει 
ταρτὸος δὲ τρόπος τὸ πάντας περὶ πάντων βυλεύεσθαι συ- προβόλες καὶ νομοφύλακας, καὶ περὶ τύτων χρηματίζισ 
νιόντας, τὰς δ᾽ ἀρχὰς περὶ μηθενὸς κρίνειν ἀλλὰ μόνον 30 περὶ ὧν ὧν ἕτοι προβυλεύσωσιν" ὕὅτω γὰρ μεθέξει ὁ δῆμα 
προανακρίνειν᾽ ὅνπερ ἡ τελευταία δημοκρατία νῦν διοικεῖ- τῷ βυλεύεσθαι, καὶ λύειν ὑθὲν δυνήσεται τῶν περὶ τὴν τὸ 
ται τρόπον, ἣν ἀνάλογόν φαμεν εἶναι ὀλιγαρχίᾳ τε δυ- λιτείαν. ἔτι ἢ ταὐτὰ ψηφίζεσθαι τὸν δῆμον ἢ μηϑὸ ἴα 
ναςευτικῇ καὶ μοναρχίᾳ τυραννικῇ. τοι μὲν ἕν οἱ τρόκοι αντίον τοῖς εἰσφερομένοις, ἢ τῆς συμβαλῆς μὲν μεταδδ- 
δημοκρατικοὶ πάντες, τὸ δὲ τινὰς περὶ πάντων ὀλιγαρχι- ναι πᾶσι, βυλεύεσθαι δὲ τὸς ἄρχοντας. καὶ τὸ ὠντοιΐ 
κόν. ἔχει δὲ καὶ τῦτο διαφορὼς πλείους. ὅταν μὲν γὼρ 35 μενον δὲ τῷ ἐν ταῖς πολιτείαις γιγνομένε δεῖ ποιεδ᾽ ἀτν 

ἀπὸ τιμημάτων μετριωτέρων αἱρετοί τε ὦσι καὶ πλείυς ψηφιζόμενον μὲν γὰρ κύριον δεῖ ποιεῖν τὸ πλῆθος, κατα" 
διὼ τὴν μετριότητα τοῦ τιμήματος, καὶ περὶ ὧν ὁ νόμος ψηφιζόμενον δὲ μὴ κύριον, ἀλλ᾽ ἐπαναγέσθω πάλι δὶ 
ἀπαγορεύει μὴ κινῶσιν ἀλλ᾽ ἀκολυϑῶσι, καὶ ἐξῇ κτωμόῳ τοῖς ἄρχοντας. ἐν γὰρ ταῖς πολιτείαις ἀντεστραμμόυι! 
τὸ τίμημα μετέχειν, ὀλιγαρχία μὲν πολιτικὴ δ᾽ ἐςὶν ἡ ποίδσιν' οἱ γὰρ ὀλίγοι ἀποψηφισάμενοι μὲν κύριοι, κα’ 
τοιαύτη διὰ τὸ μετριάζειν" ὅταν δὲ μὴ πάντες τῇ βελεύε- 1 ταψηφισάμενοι δὲ ἀὶ κύριοι, ἀλλ᾽ ἐκανώγεται εἰς τὺς τλεῖ 

8. δὲ οπχ 15. ΠΤ 8. οἷον ἢ ΟὉ 5. } 24. 3] καὶ »73. 1] 27. τοιαῦτα Κ΄". 
6. μὲν καὶ] μὲν ὑπὲρ 75, μὴν καὶ ὑπὲρ 0275. |} 8, μὲν οπὶ 125. }} ἃ ΠΟ , ἢ 16. τὸ αὐτὸ] τε αὐτὸ οοἀΐοοα. ἢ 18. βυλεύοπαι 

Οὐ 5. ἢ 25. διοτόναι ἘΓ:, ἢ 28. ἐν οπὶ Οὑ ΚΞ, ἢ ἐνίαι ἘέῈ, ΠΠ 85. ποιεῖν] ποιεῖν τὸ πλῆθος ΖΕ, ἢ ἀπσψηφιζόμενον --- 36. ποιεῖν οαχ ΚΔ Ὶ 

86. μὲν οἷα 2505. [Π δεῖ κύριον εἶναι ποιεῖν 75, 1} 38. ἀνεςραμμένως 15. 
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ξυς αἰεί, περὶ μὲν ἕν τῷ βελευομένε καὶ τῇ κυρίν δὴ τῆς 
πολιτείας αὔτον διωρίσθω τὸν τρόπον. 

15. Ἐχομώη δὲ τότων ἐςὶν ἡ περὶ τὰς ἀρχὰς διαίρεσις" 
ὄχαι γὰρ καὶ τοῦτο τὸ μόριον τῆς πολιτείας πολλὰς δια»: 

4290 

ἢ πολυπραγματέσης. ἐν δὲ ταῖς μικραῖς ἀνώγκη συνάγειν 
εἰς ὀλίγους πολλὼς ἀρχάς" διὰ γὰρ ὀλιγανθρωπίαν οὐ 
ῥᾷδιόν ἐστι πολλοὺς ἐν ταῖς ἀρχαῖς εἶναι" τίνες γὰρ οἱ 
τούτους ἔσονται διαδεξόμενοι πάλιν; δέονται δ᾽ ἐνίοτε τῶν 

φοράς, πόσωι τε ἀρχαί, καὶ κύριαι τίνων, καὶ περὶ χρόνε, 5 αὐτῶν ἀρχῶν καὶ νόμων αἱ μικραὶ ταῖς μεγάλαις" πλὴν 
πόσος ἑκάστης ἀρχῆς (οἱ μὲν γὰρ ἑξαμήνους, οἱ δὲ δι᾽ 
ἐλάττονος, οἱ δ᾽ ἐνιαυσίας, οἱ δὲ πολυ;χρονιωτέρας ποιοῦσι 

αἱ μὲν δέονται πολλάκις τῶν αὐτῶν, ταῖς δ᾽ ἐν πολλῷ. 
χρόνῳ τῦτο συμβαίνει. διόπερ οὐθὲν κωλύει πολλὼς ἐπι- 

τὰς ἀρχρίς), καὶ πότερον εἶναι δεὶ τὼς ἀρχὰς ἀϊδίουυς ἢ μελείας ἅμα προστάττειν" οὐ γὰρ ἐμποδιῶσιν ἀλλήλαις, 
πολυχρονίους ἢ μηδέτερον ἀλλὰ πλεονάκις τοὺς αὐτός, ἢ καὶ πρὸς τὴν ὀλιγανθρωπίαν ἀναγκαῖον τὰ ἀρχεῖα οἷον - 
μὲ τὸν αὐτὸν δὶς ἀλλ᾽ ἅπαξ μόνον" ἔτι δὲ περὶ τὴν κα-- τὸ ὀβελισκολύχνια ποιεῖν. ἐὰν οὖν ἔχωμεν λέγειν πόσας 
τάςασιν τῶν ἀρχῶν, ἐκ τίνων δεῖ γίνεσθαι καὶ ὑπὸ τίνων 
καὶ πῶς. περὶ πάντων γὰρ τούτων δεῖ δύνασθαι διελεῖν 

. κατὰ πόσυς ἐνδέχεται γενέσθαι τρόπος, κἄπειτα προσαρ- 
μόσαι, ποίαις ποῖαι πολιτεῖαι συμφέρυσιν. ἔς δὲ ὑδὲ τῦτο 

ἀναγκαῖον ὑπάρχειν πάσῃ πόλει, καὶ πόσας οὐκ ἀναγ- 
καῖον μὲν δεὶ δ᾽ ὑπάρχειν, ῥᾷον ἄν τις εἰδὼς ταῦτα συ- 
νώγοι ποίας ἁρμόττει συνάγειν ὠρχῶὼς εἰς μίαν ἀρχήν. 
ὡρμόττει δὲ καὶ τῦτο μὴ λεληθέναι, ποῖχ δεῖ κατὰ τόπον 

δ)ορίσαι ῥῴδιον, ποίας δεῖ καλεῖν ἀρχάς" πολλῶν γὰρ ἐπι- τς ἀρχεῖα πολλῶν ἐπιμελεῖσθαι καὶ ποίων πανταχοῦ μίαν 
ςατῶν ἡ πολιτικὴ κοινωνία δεῖται, διόπερ πάντας ὅτε τὸς 
αἱρετὸς ὅτε τὸς κληρωτοὺς ἄρχοντως θετέον, οἷον τὸς ἱερεῖς 
πρῶτον" τοῦτο γὰρ ἕτερόν τι παρὰ τὰς πολιτικὰς ἀρχὰς 
θετέον. ἔτι δὲ χορηγοὶ καὶ κήρυκες" αἱρῦνται δὲ καὶ πρεσ- 
βευταί. εἰσὶ δὲ αἱ μὲν πολιτικαὶ τῶν ἐπιμελειῶν, ἢ πάν- 2 

τῶν τῶν πολιτῶν πρός τινα πρῶξιν, οἷον στρατηγὸς στρα- 
Ἀ Ν φοιν τα , Ὶ τευομένων, ἢ κατὰ μέρος, οἷον ὁ γυναικονόμος ἢ πωιδονό- 

μος" αἱ δ᾽ οἰκονομικαΐ (πολλάκις γὰρ αἱρῦνται σιτομέτραφ), 
αἱ δ᾽ ὑπηρετικαί, πρὸς ὥς, ἂν εὐπορῶσι, τάττυσι δούλους. 

ἀρχὴν εἶναι κυρίαν, οἷον εὐκοσμίας πότερον ἐν ἀγορᾷ μὲν 
ὠγορανόμον, ἄλλον δὲ κατ᾽ ἄλλον τόπον, ἢ πανταχᾷ τὸν 
αὐτόν. καὶ πότερον κατὰ τὸ πράγμα δεῖ διαιρεῖν ἢ κατὼ 
τὸς ἀνθρώπες, λέγω δ᾽ οἷον ἕνα τῆς εὐκοσμίας, ἢ παίδων 

ἄλλον καὶ γυναικῶν. καὶ κατὰ τὰς πολιτείας δέ, πότερον 
διαφέρει καθ᾽ ἑκάςην καὶ τὸ τῶν ὠρχῶν γένος ἢ ὑθέν, οἷον 
ἐν δημοκρατίᾳ καὶ ὀλιγαρχίᾳ καὶ ἀριστοκρατίᾳ καὶ μο- 
ναρχίῳ πότερον αἱ αὐταὶ μέν εἰσιν ἀρχαὶ κύριαι, οὐκ ἐξ 
ἴσων δ᾽ ὑδ᾽ ἐξ ὁμοίων, ἀλλ᾽ ἕτεραι ἐν ἑτέραις, οἷον ἐν μὲν 

μάλιςα δ᾽ ὡς ὡπλῶς εἰπεῖν ἀρχὼς λεκτέον ταύτας, ὅσαις 25 ταῖς ἀριςοκρατίαις ἐκ πεπαιδευμένων, ἐν δὲ ταῖς ὀλιγαρ- 

ἀποδέδοται βυλεύσασθαί τε περὶ τινῶν καὶ κρῖναι καὶ ἐπι- 
τάζαι, καὶ μάλιςα τῦτο' τὸ γὰρ ἐπιτάττειν ἀρχικώτερόν 
ἐστιν. ἀλλὰ ταῦτα διαφέρει πρὸς μὲν τὰς χρήσεις οὐθὲν 
ὡς εἰπεῖν" ὁ γάρ πω κρίσις γεγονεν ὠμφισβητόντων περὶ 

χίαις ἐκ τῶν πλουσίων, ἐν δὲ ταῖς δημοκρατίαις ἐκ τῶν 
ἐλευθέρων, ἢ τυγχάνουσι μέν τινες οὖσαι καὶ κατ᾽ αὐτὼς 
τὰς διαφορὼς τῶν ἀρχῶν, ἔς ι δ᾽ ὅπε συμφέρεσιν αἱ αὐταὶ 
καὶ ὅπον διαφέρουσιν" ἔνθα μὲν γὰρ ἁρμόττει μεγάλας, 

τῷ ὀνόματος " ἔχει δέ τιν᾽ ἄλλην διανοητικὴν πρωγματείαν. 30 ἔνθα δ᾽ εἶναι μικρὰς τὼς αὐτάς. οὐ μὴν ἀλλὼ καὶ ἴδιαΐ 
ποῖαι δ᾽ ἀρχαὶ καὶ πόσαι ἀναγκαῖαι εἰ ἔςαι πόλις, καὶ 
ποῖαι ἀναγκαῖαι μὲν ἃ χρήσιμοι δὲ πρὸς σπυδαίαν πολι- 

πείαν, μᾶλλον ἄν τις ὠπορήσειε χρὸς ἅπασαν τε δὴ πο- 
λιτείαν καὶ δὴ καὶ τὰς μικρὰς πόλεις. ἐν μὲν γὰρ δὴ 

τινές εἰσιν, οἷον ἡ τῶν προβόέλων" αὕτη γὰρ οὐ δημοκρα- 

τριή, βελὴ δὲ δημοτικόν. δεῖ μὲν γὰρ εἶναί τι τοίστον ᾧ 
ἐπιμελὲς ἔςαι τὸ δήμε προβυλεύειν, ὅπως ἀσχολῶν ἔςαι" 
τῦτο δ᾽, ἐὼν ὀλίγοι τὸν ἀριθμὸν ὦσιν, ὀλιγαρχρεόν: τοὺς 

ταῖς μεγάλαις ἐνδέχεταί τε καὶ δεῖ μίαν τετάχθαι πρὸς 35 δὲ προβούλες ὀλίγες ἀναγκαῖον εἶναι τὸ πλῆθος, ὥς’ ὁλ- 
ἂν ἔργον" πολλύς τε γὰρ εἰς τὰ ἀρχεῖα ἐνδέχεται βαδί-. 

ζειν διὼ τὸ πολλὺς εἶναι τὸς πολίτας, ὥςε τῶς μὲν διώω- 
λείπειν πολὺν χρόνον τὰς δ᾽ ἅπαξ ἄρχειν, καὶ βέλτιον 
ἕκαςον ἔργον τυγχάνει τῆς ἐπιμελείας μονοπραγματύσης 

γαρχριῦν, ἀλλ᾽ ὅπε ἄμφω αὗται αἱ ἀρχαί, οἱ πρόβελοι 
καθες σιν ἐπὶ τοῖς βελευταῖς" ὁ μὲν γὰρ βουλευτὴς δὴ- 
μοτικόν, ὁ δὲ πρόβελος ὀλιγαρχικόν. καταλύεται δὲ καὶ 
τὴς βυλῆς ἡ δύναμις ἐν ταῖς τοιαύταις δημοκρατίαις ἐν 

4. δὴ} δεῖ ΖΡ ἘΠ. ἃ 2. δωρίσθαι 15}, ἢ 44. ποίαις οι ;75. 16. δύναται ΟὙἘῬ. ἢ 47. ἄρχοντας --- 418, πολιτικὰς ΟἿΔ ὈΓ 
15, ἢ 24. στρατηγοὺς 15. Π στρατωμίνων ἘΠ ', ἡ 2΄. πρὸς] καὶ πρὸς 170}. 1] 30. δ᾽ ἔτι γ᾽ ἄλλην Οὐ, ἢ 35. μίαν] καὶ μίαν 7), 

31. τὰς} τοὺς ἰονίλ888 75, 

Ἴ0ροβι συμβαίνει 15 διὰ τὸ διὰ πολλῇ συμβαίνειν τὴν τούτων χρῆσιν, ἢ 12. συνώγει 0 ἘῈ, ῃ 24. ἐκ ΠΟΡ̓ὕΙ ἢ 27. ταύτας »ς 15. 

36. αὐταὶ 10 }1, 
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αἷς αὐτὸς συνιὼν ὁ δῆμος χρηματίζει περὶ πάντων. τῦτο ςοκρατικῶς, ἢ τὸς μὲν αἱρέσει τὼς δὲ κλήρῳ. τὸ δὲ το 

δὲ συμβαΐνειν εἴωθεν, ὅτων εὐπορία τις ἢ ἢ μισθὸς τοῖς νὰς ἐκ τινῶν ὀλιγαρχριόν, καὶ τὸ τινὰς ἐκ τινῶν κλήρῳ, 

ἐκκλησιαζυσιν" σχολάζοντες γὰρ συλλέγονταί τε πολλάκις [μὴ γενόμενον δ᾽ ὁμοίως), καὶ τὸ τινὼς ἐκ τινῶν ἐμφωῖ, 

καὶ ἅπαντα αὐτοὶ κρίνεσιν. παιδονόμος δὲ καὶ γυναικονό. τὸ δὲ τινὰς ἐξ ὠπάντων. τὸ δὲ ἐκ τινῶν αἱρέσει πάντες 
μος, καὶ εἴ τις ἄλλος ἄρχων κύριός ἐς! τοιαύτης ἐπιμε- 5 ἀριςοκρωτικόν. οἱ μὲν ὧν τρόποι τῶν περὶ τὰς ἀρχὰς το- 
λείας, ἀριςοκρατικόν, δημοκρατικὸν δ᾽ ὅ᾽ πῶς γὰρ οἷόν τε σῆτοι τὸν ἀριθμόν εἶσι, καὶ διήρηνται κατὰ τὰς πολιπείμε 
κωλύειν ἐξιέναι τὼς τῶν ἀπόρων; οὐδ᾽ ὀλιγαρχικόν" τρυ-. ὅτως" τίνα δὲ τίσι συμφέρει καὶ πῶς δεῖ γίνεσθαι τὲς κα- 
φῶσι γὰρ αἱ τῶν ὀλιγαρχόντων. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων τας σεις, ἅμα ταῖς δυνάμεσι τῶν ἀρχῶν, καὶ τίνες εἰσί, 

ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω νῦν, περὶ δὲ τὼς τῶν ἀρχῶν κατα- ἔσται φανερόν. λέγω δὲ δύναμιν ἀρχῆς, οἷον τὴν χυβω 
στάσεις πειρατέον ἐξ ἀρχῆς διελθεῖν. εἰσὶ δ᾽ αἱ διαφοραὶ το τῶν προσόδων καὶ τὴν κυρίαν τῆς φυλακῆς" ἄλλο γὼ 

ἐν τρισὶν ὅροις, ὧν συντιθεμένων ἀναγκαῖον πάντας εἰλῆ- εἶδος δυνάμεως οἷον ςρατηγίας καὶ τῆς τῶν περὶ τὴν ἐγ 

φθαι τὸς τρόπυς. ἔςι δὲ τῶν τριῶν τότων ἕν μὲν τίνες οἱ ρὼν συμβολαίων κυρίας. 

καθιστάντες τὰς ἀρχαῖς, δεύτερον δ᾽ ἐκ τίνων, λοιπὸν δὲ Λοιπὸν δὲ τῶν τριῶν τὸ διρκαστοοῦν εἰπεῖν. ληπτέρ 16 
τίνα τρόπον. ἑκάςου δὲ τῶν τριῶν τούτων διαφοραὶ τρεῖς δὲ καὶ τούτων τὸς τρόπυς κατὰ τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν. ἔστι 
εἰσίν" ἢ γὰρ πάντες οἱ πολῖται καθις σιν ἣ τινές, καὶ ἢ 15 δὲ διαφορὰ τῶν διιαςηρίων ἐν τρισὶν ὅροις, ἐξ ὧν τε καὶ 
ἐκ πάντων ἢ ἐκ τινῶν ἀφωρισμέσων, οἷον ἢ τιμήματι ἢ περὶ ὧν καὶ πῶς. λέγω δὲ ἐξ ὧν μέν, πότερον ἐκ τέ»: 
γένει ἢ ἀρετῇ ἥ τι τοιύτῳ ἄλλῳ, ὥσπερ ἐν Μεγάροις ὅς τῶν ἢ ἐκ τινῶν" περὶ ὧν δέ, πόσα εἴδη δικαςηρίων᾽ τὲ ἃ 

τῶν συγκατελθόντων καὶ συμμαχεσαμένων πρὸς τὸν δὴ- πῶς, πότερον κλήρῳ ἢ αἰρέτει, πρῶτον ἵν διαιρείσθω πόσα 
μον, καὶ ταῦτα ἢ αἱρέσει ἢ κλήρῳ. πάλιν ταῦτα συν- εἴδη δικαςηρίων. ἔςι δὲ τὸν ἀριθμὸν ἀκτώ, ὃν μὲν οὐδ» 
δυαζόμενα, λέγω δὲ τὰς μὲν τινὲς τὰς δὲ πάντες, καὶ 22 τοκόν, ἄλλο δὲ εἴ τίς τι τῶν κοιρῶν ἀδικεῖ, ἕτερον ἦσα εἰς 

τὼς μὲν ἐκ πάντων τὰς δ᾽ ἐκ τινῶν, καὶ τὰς μὲν αἱρέσει τὴν πολιτείαν φέρει, τέταρτον καὶ ἄρχεσι καὶ ἰδιώταις ὅτε 
τὰς δὲ κλήρῳ. τούτων δ᾽ ἑκάστης ἔσονται τῆς διωφυρᾶς περὶ ζυμιώσεων ὠμφισβητῶσιν, πέματον τὸ πρὶ τῶν ἰδίαν 
τρόποι τέσσαρες. ἢ γὰρ πάντες ἐκ πάντων αἱρέσει, ἢ πάν- συναλλαγμάτων καὶ ἐχόντων μέγεθος, καὶ παρὰ ταῦτε 
τς ἐκ παντων κλήρῳ, καὶ ἢ ἐξ ἁπάντων ἢ ὡς ἀνὰ μέ- τό τε φονροὶν καὶ τὸ ξενικόν. φονιεῶ μὲν ἦν εἴδη, ὧν τ᾽ 
ρυς, οἷον κατὰ φυλὰς καὶ δήμους καὶ φρατρίας, ἕως ἂν 25 ἐν τοῖς αὐτοῖς δικασταῖς ἄν τ᾽ ἐν ἄλλοις, περί τε τῶν ἃ 

διέλθῃ διὰ πάντων τῶν πολιτῶν, ἢ ἀεὶ ἐξ ἁπάντων, καὶ προνοίας καὶ περὶ τῶν ὠκυφσίων, καὶ ὅσα ὁμολογεῖται μύ, 
τὰ μὲν ὕὅτω τὼ δὲ ἐκείνως. πάλιν εἰ τινὲς οἱ καθιστάντες, ἀμφισβητεῖται δὲ περὶ τοῦ δικαίου, τέταρτον δὲ ὅσα τὸς 

ἢ ἐκ πάντων αἱρέσει ἢ ἐκ πάντων κλήρῳ, ἢ ἐκ τινῶν αἷἱρός φεύγυσι φόνον ἐπὶ καθόδῳ ἐπιφέρεται, οἷον ᾿Αϑήνησι λέγε 
σει ἢ ἐκ τινῶν κλήρῳ, ἢ τὰ μὲν ὕτω τὰ δ᾽ ἐκείνως, λέγω ται καὶ τὸ ἐν Φρεαττοῖ δικας ἔριον" συμβαίνει δὲ τὰ τοιαῦτα 
δὲ τὰ μὲν ἐκ πάντων αἱρέσει τὰ δὲ κλήρῳ. ὥςε διώδρια 39 ἐν τῷ παντὶ χρότῳ ὀλίγα καὶ ἐν ταῖς μεγάλαις πέλασσ. 

οἷ τρόποι γίνοντωι χωρὶς τῶν δύο συνδυασμῶν. τότων δ᾽ τοῦ δὲ ξενιῶ ἣν μὲν ξένοις πρὸς ξίνες, ἄλλο ξέοκ «πρὸ 
αἱ μὲν δύο καταςάσεις δημοτικαί, τὸ πάντας ἐκ πάντων ἀκύς. ἔτι δὲ παρὼ πάντα ταῦτα περὶ τῶν μοιρῶν συναλ᾽ 
αἱρέσει ἢ κλήρῳ γύεσθαι ἢ ἀμφοῖν, τὰς μὲν κλήρῳ τὰς λαγμάτων, ὅσα δραχμιαῖα καὶ πεντάδραχμα καὶ μυφῷ 
δ᾽ αἱρέσει τῶν ἀρχῶν" τὸ δὲ μὴ πάντας ὦμα μὲν καθι- πλείονος" δεῖ μὲν γὰρ καὶ περὶ τύτων γίνεσθαι κρίσιν, δ 
στάναι, ἐξ ὡπάντων δ᾽ ἢ ἐκ τινῶν, ἢ κλήρῳ ἢ αἱρέσει ἣ ἃς ἐμπίπτει δὲ εἰς δικαςῶν πλῆθος. ἀλλὼ περὶ μὲν τεύτων 
ἀμφοῖν, ἢ τὰς μὲν ἐκ πάντων τὰς δ᾽ ἐκ τινῶν ἀμφοῖν ἀφείσθω καὶ τῶν φονριῶν καὶ τῶν ξενριῶν, περὶ δὲ τῶν 
(τὸ δὲ ἀμφοῖν λέγω τὰς μὲν κλήρῳ τὼς δ᾽ αἱρέσε), πο- πολιτικῶν λέγωμεν, περὶ ὧν μὴ γινομένων καλῶς ὥκς 
λιτικόν. καὶ τὸ τινὰς ἐκ πάντων τὼς μὲν αἱρέσει καθιςώ- σεις γίνονται καὶ τῶν πολιτειῶν αἱ κινήσεις. ἀνάγνα δ᾽ 
ναι τὼς δὲ κλήρῳ ἢ ἀμφοῖν, τὼς μὲν κλήρῳ τὰς δ᾽ αἷρέ. ἤτοι πάντας περὶ πάντων κρίνειν τῶν ἢηρημένων αἱρέσει 
σει, ὀλιγαρχικόν" ὀλιγαρχικώτερον δὲ καὶ τὸ ἐξ ὠμφοῖν. ἢ κλήρῳ, ἢ πάντας περὶ πάντων τὰ μὲν κλήρῳ τὰ δ᾽ 
τὸ δὲ τὼς μὲν ἐκ πάντων τὼς δ᾽ ἐκ τινῶν πολιτικὸν ὠρι- αἱρέσει, ἢ πρὶ ἐνίων τῶν αὐτῶν τοὺς μὲν κλήρῳ τοὺς δ᾽ 

256. φατρίας ΤῸ, ἢ 26. πολιτικῶν οσοάϊοε. [Π27. εἰ] οἱ ΟΥὉ, || 35. ἢ ἀμφοῖν -- 37. αἱρέσει ογαὰ Ὁ». 
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αὐρετύς. ὅτοι μὲν ἦν οἱ τρόποι τέτταρες τὸν ἀριθμόν, το- λιςὰ γὰρ εὔλογον ἀνίσους ἁπλῶς εἶναι τότας μόνον. εἰσὶ 
σοῦτοι δ᾽ ἕτεροι καὶ οἱ κατὰ μέρος" πάλιν γὰρ ἐκ τινῶν δὲ τινες οἱ κατὰ γένος ὑπερέχοντες οὐκ ἀξιοῦσι τῶν ἴσων 

καὶ οἱ δικάζοντες περὶ παντων αἱρέσει, ἢ ἐκ τινῶν περὶ αὑτοὺς διὰ τὴν ἀνισότητα ταύτην᾽ εὐγενεῖς γὰρ εἶναι δὸ- 

πάντων κλήρῳ, ἢ τὰ μὲν κλήρῳ τὼ δὲ αἱρέσει, ἢ ἕνια δγ. κοῦσιν οἷς ὑπάρχει προγόνων ἀρετὴ καὶ πλοῦτος. ἀρχαὶ 
καςήρια περὶ τῶν αὐτῶν ἐκ κληρωτῶν καὶ αἱρετῶν. οὗτοι 5 μὲν ὃν ὡς εἰπεῖν αὗται καὶ πηγαὶ τῶν ςάσεών εἰσιν, ὅθεν 
μὲν οὖν, ὥσπερ ἐλέχθησαν, οἱ τρόποι τοῖς εἰρημένοις. ἔτι ςασιάζεσιν. διὸ καὶ αἱ μεταβολαὶ γίγνονται διχῶς" ὁτὲ 
δὲ τὼ αὐτὰ συνδυαζόμενα, λέγω δ᾽ οἷον τὰ μὲν ἐκ πάν- μὲν γὰρ πρὸς τὴν πολιτείαν, ὅπως ἐκ τῆς καθεστηκυίας 

των τὼ δ᾽ ἐκ τῶν τὰ δ᾽ ἐξ ἀμφοῖν, οἷον εἰ τοῦ αὐτοῦ ἄλλην μεταστήσωσιν, οἷον ἐκ δημοκρατίας ὀλιγαρχίαν ἃ 
δικαστηρίου εἶεν οἱ μὲν ἐκ πάντων οἱ δ᾽ ἐκ τινῶν, καὶ ἢ δημοκρατίαν ἐξ ὀλιγαρχίας, ἢ πολιτείαν καὶ ὠριςοκρατίαν 

κλήρῳ ἢ αἱρέσει ἢ ἀμφοῖν. ὅσυς μὲν ἦν ἐνδέχεται τρόπες 10 ἐκ τότων, ἢ ταύτας ἐξ ἐκείνων" ὁτὲ δ᾽ οὐ πρὸς τὴν καθε- 
εἶναι τὰ δικαςήρια, εἴρηται" τότων δὲ τὰ μὲν πρῶτα δη- ςηκυῖαν πολιτείαν, ἀλλὰ τὴν μὲν κατάςασιν προαιρῦνται 

μφτυωΐί, ὅσα ἐκ πάντων ἢ περὶ πάντων, τὼ δὲ δεύτερα τὴν αὐτήν, δὶ αὐτῶν δ᾽ εἶναι βούλονται ταύτην, οἷον τὴν 

ὀλιγαρχικά, ὅσα ἐκ τινῶν περὶ πάντων, τὰ δὲ τρίτα ἀρε- ὀλιγαρχίαν ἢ τὴν μοναρχίαν. ἔτι περὶ τοῦ μᾶλλον καὶ 

στοκρατικαὰ καὶ πολιτικά, ὅσα τὰ μὲν ἐκ πάντων τὼ δ᾽ ἧττον, οἷον ἢ ὀλιγαρχίαν ἔσαν εἰς τὸ μᾶλλον ὀλιγαρχεῖ- 
ἐκ τινῶν. ' “σθαι ἢ εἰς τὸ ἧττον, ἢ δημοκρατίαν οὖσαν εἰς τὸ μᾶλλον 

δημοκρατεῖσθαι ἢ εἰς τὸ ἧττον" ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 
Ἐ λοιπῶν πολιτειῶν, ἢ ἵνα ἐπιταθῶσιν ἢ ἀνοθῶσιν. ἔτι πρὸς 

᾿ τὸ μέρος τι κινῆσαι τῆς πολιτείας, οἷον ἀρχήν τινα κατα- 
Πφὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ὧν προειλόμεθα σχεδὺν ςῆσαι ἢ ἀνελεῖν, ὥσπερ ἐν Λακεδαίμονί φασι Λύσανδρόν 

εἴρηται περὶ πάντων" ἐκ τίνων δὲ μεταβάλλυσιν αἱ πολι- Ὁ τινες ἐπιχειρῆσαι κωταλῦσαι τὴν βασιλείαν καὶ Παυσα- 

φῶκαι καὶ πόσων καὶ ποίων, καὶ τίνες ἑκάστης πολιτείας νίαν τὸν βασιλέα τὴν ἐφορείαν. καὶ ἐν ̓ Επιδώμνῳ δὲ με- 
φθοραί, καὶ ἐκ ποίων εἰς ποίας μάλιστα μεθίστανται, ἔτι τέβαλεν ἡ πολιτεία κατὰ μόριον" ἀντὶ γὰρ τῶν φυλαίρ- 
δὲ σωτηρίαι τύες καὶ κοινῇ καὶ χωρὶς ἑκάςης εἰσίν, ἔτι δ χων βυλὴν ἐποΐησαν. εἰς δὲ τὴν ᾿Ἡλιαίαν ἐπάναγκές ἐςὶν 
διὰ τῴων ἂν μώλιςα σώϊζοιτο τῶν πολιτειῶν ἑκώςη, σχε- ἔτι τῶν ἐν τῷ πολιτεύματι βαδίζειν τὰς ἀρχάς, ὅταν 
ατῴν ἐφεξῆς τοῖς εἰρημένοις. δεῖ δὲ πρῶτον ὑπολαβεῖν 25 ἐπε ψηφίζηται ἀρχή τις. ὀλιγαρχικὸν δὲ καὶ ὁ ἄρχων ὁ 
τὴν ἀρχήν, ὅτι πολλαὶ γεγένηνται πολιτεῖαι πάντων μὲν εἷς ἥν ἐν τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ" πανταχὰ γὰρ διὰ τὸ ἄνισον 

ὁμολογόντων τὸ δίκαιον καὶ τὸ κατ᾽ ἀναλογίαν ἴσον, τότε ἡ στάσις" ὁ μὴν τοῖς ἀνίσοις ὑπάρχει ἀνάλογον" ἀΐδιος 
δ᾽ ἁμαρτανόντων, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον. δῆμος μὲν γὰρ βασιλεία ἄνισος, ἐᾶν ἢ ἐν ἴσοις" ὅλως γὰρ τὸ ἴσον 
γὰρ ἐγίνετο ἐκ τοῦ ἴσος ὁτίῶν ὄντας οἴσθαι ὡπλῶς ἴσους ζητοῦντες ςασιαζεσιν. ἔςι δὲ διττὸν τὸ ἴσον" τὸ μὲν γὰρ 
εἶναι (ὅτι γὰρ ἐλεύθεροι πάντες ὁμοίως, ἁπλῶς ἴσοι εἶναι 30 ἀριθμῷ τὸ δὲ κατ᾽ ἀξίαν ἐς. λέγω δὲ ἀριθμῷ μὲν τὸ 
νομίζουσι), ὀλιγαρχία δὲ ἐκ τῷ ἀνίσυς ἕν τι ὄντας ὅλως πλήθει ἢ μεγέθει ταὐτὸ καὶ ἴσον, κατ᾽ ἀξίαν δὲ τὸ τῷ 
εἶναι ἀνίσες ὑπολαμβάνειν (κατ᾽ οὐσίαν γὰρ ἄνισοι ὄντες λόγῳ, οἷον ὑπερέχει κατ᾽ ἀριθμὸν μὲν ἶσον τὼ τρία τοῖν 
ἁπλῶς ασισοι ὑπολαμβάνεσιν εἶναι). εἶτα οἱ μὲν ὡς ἴσοι δυοῖν καὶ ταῦτα τῷ ἑνός, λόγῳ δὲ τέτταρα, τοῖν δυοῖν καὶ 
ὄντες τάντων τῶν ἴσων ἀξιοῦσι μετέχειν, οἱ δ᾽ ὡς ἄνισοι ταῦτα τῷ ἑνός" ἴσον γὼρ μέρος τὼ διο τῶν τεττάρων καὶ 

ὄντος πλεονεκτεῖν Ὦπτῦσιν" τὸ γὰρ πλεῖον ἄνισον. ἔχουσι 35 τὸ ἐν τῶν δυοῖν᾽ ἄμφω γὰρ ἡμίση, ὁμολογοῦντες δὲ τὸ 
μὰν οὖν τι πᾶσαι δίκαιον, ἡμαρτημέναι δ᾽ ἁπλῶς εἰσ" ἁπλῶς εἶναι δίκαιον, τὸ κατ᾽ ἀξίαν διαφέρονται, καθώπερ 
παιὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν, ὅτων μὴ κατὼ τὴν ὑπόληψιν ἐλέχθη πρότερον, οἱ μὲν ὅτι, ἐὰν κατά τι ἴσοι ὦσιν, ὅλως 

ἂν ἑκάτεροι τυγχμίνεσιν ἔχοντες. μετέχωσι τῆς πολιτείας, ἴσοι νομίζοσιν εἶναι, οἱ δ᾽ ὅτι, ἐὰν κατώ τι ἄνισοι, πάν- 

στασιάζεσιν. πάντων δὲ δικαιότατα μὲν ὧν στασιαϊζοιεν, τῶν ἀνίσων ἀξίῶσιν ἑαυτός. διὸ καὶ μάλιςω δύο γύονται 
ἅκιςα δὲ ἦτο πράττουσιν οἱ κατ᾽ ἀρετὴν διαφέροντες" μά- 0 πολιτεῖαι, δῆμος καὶ ὀλιγαρχία" εὐγέεια γὰρ καὶ ἀρετὴ 
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ἐν ὀλίγοις, ταῦτα δ᾽ ἐν πλείοσιν" εὐγενεῖς γὰρ καὶ ὠγα- ρὺς ὁρῶντες τὸς μὲν δικαίως τὸς δ᾽ ἀδίκως πλευνεκτίνται 

θοὶ οὐδαμῶ ἑκατόν, ἄποραι δὲ πολλοὶ πολλαχοῦ. τὸ δὲ ᾿τότων. ἔτι διὰ ὕβριν, διὰ φόβον, διὰ ὑπεροχήν, διὰ κι 
ἁπλῶς πάντῃ καθ᾽ ἑκατέραν τετάχθαι τὴν ἰσότητα φαῦ- ταφρόνησιν, διὰ αὔξησιν τὴν παρὰ τὸ ἀνάλογον. ἔτι ἃ 
λον, φανερὸν δ᾽ ἐκ τῷ συμβαίνοντος" ὑδεμία γὰρ μόνιμος ἄλλον τρόπον δὲ᾽ ἐριθείαν, δι᾽ ὀλιγωρίαν, διὰ μικρότητα; 
ἐκ τῶν τοιότων πολιτειῶν. τότε δ᾽ αἴτιον ὅτι ἀδύνατον ἀπὸ 5 δὶ᾽ ἀνομοιότητα. τότων δὲ ὕβρις μὲν καὶ κέρδος τα ἔχνει) 
τὸ πρώτ καὶ τῷ ἐν ἀρχῇ ἡμαρτημόν μὴ ἀπαντᾶν εἰς τὸ δύναμιν καὶ πῶς αἴτια, σχεδόν ἐςι φανερόν" ὑβριζόντων 
πέλος κακόν τι. διὸ δεῖ τὰ μὲν ἀριθμητικῇ ἰσότητι χρῆ- τε γὰρ τῶν ἐν ταῖς ἀρχαῖς καὶ πλεονεκτόντων ςασιαζνει 

σθαι, τὰ δὲ τῇ κατ᾽ ἀξίαν. ὅμως δὲ ἀσφαλεστέρα καὶ καὶ πρὸς ἀλλήλυς καὶ πρὸς τὰς πολιτείας τὰς διδούτει 
ἀςασίαςος μᾶλλον ἡ δημοκρατία τῆς ὀλιγαρχίας. ἐν μὲν τὴν ἐξουσίαν" ἡ δὲ πλεονεξία γύεται ὁτὲ μὲν ἀπὲ τῶν 
γὰρ ταῖς ὀλιγαρχίαις ἐγγίνονται δύο, ἅ τε πρὸς ἀλλήλυς το ἰδίων, ὁτὲ δὲ ἀπὸ τῶν κοινῶν. δῆλον δὲ καὶ ἡ τιμή, καὶ 
ςασις καὶ ἔτι ἡ πρὸς τὸν δῆμον, ἐν δὲ ταῖς δημοκρατίαις τί δύναται καὶ πῶς αἰτία ςσεως" καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀτιμα- 
ἡ πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν μόνον" αὐτῷ δὲ πρὸς αὐτόν, ὅ τι ζόμενοι καὶ ἄλλες ὁρῶντες τικωμένες ςασιάζεσιν" ταῦτε 
καὶ ἄξιον εἰπεῖν, ἐκ ἐγγίγνεται τῷ δήμῳ ςάσις. ἔτι δὲ δὲ ἀδίκως μὲν γίνεται, ὅταν παρὰ τὴν ἀξίαν ἢ τιμῶνταί 
ἡ ἐκ τῶν μέσων πολιτεία ἐγγυτέρω τῷ δήμε ἢ ἡ τῶν ὀλίς τινες ἢ ἀτιμάζωνται, δικαίως δέ, ὅταν κατὰ τὴν ἀξίω. 
γων, ἥπερ ἐςὶν ἀσφαλες ἄτη τῶν τοιότων πολιτειῶν. (5 δι᾿ ὑπεροχὴν δέ, ὅταν τις ἢ τῇ δυνάμει μείζων, καὶ ἐς ἃ 

,. 2. Ο»Ἐπὸὲ δὲ σκοπῦμεν ἐκ τίνων αἴ τε ςάσεις γίγνονται πλείους, ἢ κατὰ τὴν πόλιν καὶ τὴν δύναμιν τῷ πολπεῖ 
καὶ αἱ μεταβολαὶ περὶ τὼς πολιτείας, ληπτέον καθόλου 

πρῶτον τὰς ἀρχὰς καὶ τὼς αἰτίας αὐτῶν. εἰσὶ δὴ σχεδὸν 
ὡς εἰπεῖν τρεῖς τὸν ἀριθμόν, ἂς διορις ον καθ᾽ αὐτὰς τύπῳ 

ματος" γίνεσθαι γὰρ εἴωθεν ἐκ τῶν τοιότων μοναρχία ἃ 
δυναςεία. διὸ ἐνιαχὰ εἰώθασιν ὀςρακίζειν, οἷον ἐν "Αργυ 

καὶ ᾿Αθήνησιν" καίτοι βέλτιον ἐξ ὠρχῆς ὁρᾶν ὅπως μὴ δέ 
πρῶτον. δεῖ γὰρ λαβεῖν πῶς τε ἔχοντες ςασιάζουσι καὶ 29 σονται τοσῦτον ὑπερέχοντες, ἢ ἐάσαντας γενέσθαι ἰἄσθαι 
τίων ἕνεκεν, καὶ τρίτον τίνες ὠρχαὶ γίνονται τῶν πολιτι- 
κῶν ταραχῶν καὶ τῶν πρὸς ἀλλήλυς ςάσεων. τῷ μὲν ἦν 
αὐτὸς ἔχειν πως πρὸς τὴς μεταβολὴν αἰτίαν καθόλυ μά- 
λιστα θετέον περὶ ἧς ἤδη τυγχάνομεν εἰρηκότες. οἱ μὲν 

ὕςερον. διὰ δὲ φόβον ςασιάζεσιν οἵ τε ἠδικηκότες; δεδὸΡ 
τες μὴ δῶσι δίκην, καὶ οἱ μέλλοντες ἀδικεῖσθαι, βελόμε 

νοι φθώσαι πρὶν ὠδικηθῆναι, ὥσπερ ἐν “Ῥόδῳ συνέστησεν 
οἱ γνώριμοι ἐπὶ τὸν δῆμον διὰ τὰς ἐπιφερομένας δέκα, 

γὰρ ἰσότητος ἐφιέμενοι ςασιάζεσιν, ὧν νομίζωσιν ἔλαττον 55 διὼ καταφρόνησιν δὲ καὶ ςασιάζεσι καὶ ἐπιτίθενται, οἷο 
ἔχειν ὄντες ἴσοι τοῖς πλεονεκτοῦσιν, οἱ δὲ τῆς ἀνισότητος ἕν τε ταῖς ὀλιγαρχίαις, ὅταν πλείος ὦσιν οἱ μὴ μετέχεν 
καὶ τῆς ὑπεροχῆς, ὧν ὑπολαμβάνωσιν ὄντες ἄνισοι μὴ τες τῆς πολιτείας (κρείττος γὰρ οἴονται εἶναι, καὶ ἐν ταῦ 
πλέον ἔχειν ἀλλ᾽ ἴσον ἢ ἔλαττον. τότων δ᾽ ἔςι μὲν ὀρές δημοκρατίαις οἱ εὔποροι καταφρονήσαντες τῆς ἀταξίας καὶ 
γέσθαι δικαίως, ἔςι δὲ καὶ ἀδίκως" ἐλάττες τε γὰρ ἦν- ἀναρχίας, οἷον καὶ ἐν Θήβαις μετὰ τὴν ἐν Οἰνοφύτωι 

τις ὅπως ἴσοι ὦσι ςασιάζεσι, καὶ ἴσοι ὄντες ὅπως μεί- 3) μάχρν κακῶς πολιτευομένων ἡ δημοκρατία, διεφθάρη, καὶ 
ἴυς. πῶς μὲν ὅν ἔχοντες ςασιάζεσιν, εἴρηται. περὶ ὧν δὲ ἡ Μεγαρέων δὶ ἀταξίαν καὶ ἀναρχίαν ἡττηθέντων, καὶ δ 

ςασιάζεσιν, ἐςὶ κέρδος καὶ τιμὴ καὶ τἀναντία τότοις᾽ καὶ ἸΣυρακύσαις πρὸ τῆς Γλωνος τυραννίδος, καὶ ἐν Ῥόδῳ ἡ 

γὼρ αἰτιμίαν φεύγοντες καὶ ζημίαν, ἢ ὑπὲρ αὑτῶν ἢ τῶν δᾶμος πρὸ τῆς ἐπαναςάσεως. γίνονται δὲ καὶ δὲ αὔξην 
φίλων, ςασιάζεσιν ἐν ταῖς πόλεσιν. αἱ δ᾽ αἰτίαι καὶ ἀρ- τὴν παρὰ τὸ ἀνάλογον μεταβολαὶ τῶν πολιτειῶν. ὥστῳ 
χαὶ τῶν κινήσεων, ὅθεν αὐτοί τε διατίθενται τὸν εἰρημένον 39 γὰρ σῶμα ἐκ μερῶν σύγκειται καὶ δεῖ αὐξάνεσθαι ἀνέ: 
τρόπον καὶ περὶ τῶν λεχθέντων, ἔςι μὲν ὡς τὸν ἀριθμὸν λογον, ἦα μένῃ συμμετρία, εἰ δὲ μή, φθείρεται, ὅταν ὁ 
ἑπτὰ τυγχάνυσιν ἦσαι, ἔςι δ᾽ ὡς πλεΐνως. ὧν δύο μέν ἐξι μὲν πὸς τεττάρων πηχῶν ἧ τὸ δ᾽ ἄλλο σῶμα δυοῖν στε 
ταὐτὰ τοῖς εἰρημένοις, ἀλλ᾽ ὑχ, ὡσαύτως" διὰ κέρδος γὰρ θαμαῖν, ἐνίοτε δὲ κἂν εἰς ἄλλε ζῴε μεταβάλλοι μορφῆ, 
καὶ διῷ τιμὴν παροξύνονται πρὸς ἀλλήλυς οὐχ ἵνα κτή- εἰ μὴ μόνον κατὰ τὸ ποσὸν ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ ποιὸ 

σωνται σφίσιν αὐτοῖς, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, ἀλλ᾽ ἑτέ- το αὐξάνοιτο παρὰ τὸ ἀνάλογον, οὕτω καὶ πόλις σύγκεπαι 

4. λόγοις ΤΡ», ἢ 2, εὔποροι 17Ὲ}Ἐ. ἢ πολλὰ οτὰ ΤᾺΣ, ἢ 14. καὶ ροεὶ ἢ οὺ ;. ἢ 16. «αἴ τῇ ἔτι ΗΕ’. 417. αἱ οα ἘΠ:1 

418. δὲ δ. || 28. ροοὶ ἔλαττον ΚΡ 75 οἱ πιᾶγο .1} τῆς ἰσίτητος δηλονότι καὶ τῆς ὑπεροχῆς. Π 30, ὦσι καὶ ςασιάζυσι ΤΡ. 

6. πόσ' 15 5}, πόσα Η). Π 14. αὐτὴ ἀτιμαζομίνη 53. Δ 1. δικαίως δέ] διὰ δικαίως 758, ἢ 19. αἰνέσονται 25 ΖΡ. Τ 84. τῷ 
ΜΡ ἢ 87. δ᾽ οταὰ Ἐπ. ἢ ἄλλο οἵὰ 1). (ἰ σπιθαμαῖον 75, σπιθαμῶν ἈΠ. ἢ 38. μεταβάλοι 1). ἢ 39. τὸ ριυΐυβ οτὰ 76 Ὁ}. 1 20. 
πόλεις Ἐ’Ρ, 1} σύγκειται οἵα Ὁ. ᾿: 



ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ἐ1 

ἐκ μερῶν, ὧν πολλάκις λανθάνει. τι αὐξανόμενον, οἷον τὸ 
τῶν ἀπόρων πλῆθος ἐν ταῖς δημοκρατίαις καὶ πολιτείαις. 
συμβαίνει δ᾽ ἐνίοτε τῦτο καὶ διὰ τύχας, οἷον ἐν Τάραντι 
ἡττηβθώτων καὶ ὠπολομένων πολλῶν γνωρίμων ὑπὸ τῶν 
Ἰαπύγων μοιρὸν ὕςερον τῶν ΝΙηδικῶν δημοκρατία ἐγένετο 
ἐκ πολιτείας, καὶ ἐν ΓΑργει τῶν ἐν τῇ ἑβδόμῃ ὠπολομέ- 

νων ὑπὸ Κλεομένες τοῦ Λάκωνος ἠναγκάσθησαν παραδέ- 
ξασθαι τῶν περιούκων τινάς, καὶ ἐν ᾿Αθήναις ἀτυχούντων 

ἐκ 

4303 

καὶ τὸς μισθοφόρος πολίτας ποιησάμενοι ἐστασίασαν καὶ 
εἰς μαάϊχην ἦλθον, καὶ ᾿Αμφιπολῖται δεζώμενοι Χαλκιδέων 
ἀποίκυς ἐξέκεσον ὑπὸ τότων οἱ πλεῖςοι αὐτῶν. ςασιάζυσι 

δ᾽ ἵν μὲν ταῖς ὀλιγαρχίαις οἱ πολλοὶ ὡς ἀδικόμενοι, ὅτι 
5 ὅ μετέχυσι τῶν ἴσων, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ἴσοι ὄντες, 
ἐν δὲ ταῖς δημοκρατίαις οἱ γνώριμοι, ὅτι μετέχουσι τῶν 

ἴσων ἀκ ἴσοι ὄντες. ςασιάζυσι δὲ ἐνίοτε αἱ πόλεις καὶ διὰ 
τὸς τόπους, ὅταν μὴ εὐφυῶς ἔχῃ ἡ χώρα. πρὸς τὸ μίαν 

εἶναι πόλιν, οἷον ἐν Κλαζομεναῖς οἱ ἐπὶ Χύτρῳ πρὸς τὸς πεζῇ οἱ γνώριμοι ἐλάττος ἐγένοντο διὰ τὸ ἐκ καταλόγου 

στρατεύεσθαι ὑπὸ τὸν Λακωνικὸν πόλεμον. συμβαίνει δὲ 10 ἐν νήσῳ, καὶ Κολοφώνιοι καὶ Νοτιεῖξ" καὶ ᾿Αθήνησιν οὐχ 
τοῦτο καὶ ἐν ταῖς δημοκρατίαις, ἧττον δέ᾽ πλειόνων γὰρ ὁμοίως εἰσίν, ἀλλὰ μᾶλλον δημοτικοὶ οἱ τὸν Πειραιᾶ οἰκῖν- 
τῶν ὠπόρων γινομένων ἢ τῶν ὑσιῶν αὐξανομένων μετα- τες τῶν τὸ ἄςυ. ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς πολέμοις αἱ διαβά- 

βάλλυσιν εἰς ἀλιγαρχίας καὶ δυναστείας. μεταβάλλεσι σεις τῶν ὀχετῶν, καὶ τῶν πάνν σμικρῶν, διασπῶσι τὰς 
δ᾽ αἱ πολιτεῖαι καὶ ἄνευ ςάσεως διά τε τὼς ἐριθείας, ὥὧσ- φάλαγγας, ὅτως ἔοικε πᾶσα διαφορὼ ποιεῖν διάστασιν. 

περ ἐν Ἣραίᾳ (ἐξ αἱρετῶν γὼρ διὰ τῦτο ἐποίησαν κληρω- 15 μεγίςη μὲν οὖν ἴσως διάςασις ὠρετὴ καὶ μοχθηρία, εἶτα 
'τάς, ὅτι ἡρῦντο τὸς ἐριθευομένες), καὶ δὲ ὀλιγωρίαν, ὅταν πλῦτος καὶ χενίῳ, καὶ ὕτω δὴ ἑτέρα ἑτέρας μᾶλλον" ὧν 
ἐώσωσιν εἰς τὼς ἀρχὰς τὰς κυρίας παριέωι τὸς μὴ τῆς μία καὶ καὶ εἰρημένη ἐςΐν. γίγνονται μὲν ἦν αἱ ςάσεις οὐά 
πολιτείας φίλες, ὥσπερ ἐν ᾿ὩὨρεῷ κατελύθη ἡ ὀλιγαρχία περὶ μικρῶν ἀλλ᾽ ἐκ μυιρῶν, ςασιάζοσι δὲ περὶ μεγάλων. 
τῶν ἀρχόντων γενομένε Ηρακλεοδώρα, ὃς ἐξ ὀλιγαρχίας μάλιςα δὲ καὶ αἱ μικραὶ ἰσ;χύσσιν, ὅταν ἐν τοῖς κυρίοις 
πολιτείαν καὶ δημοκρατίαν κατεσκεύασεν. ἔτι διὼ τὸ παρὰ 22 γένωνται, οἷον συνέβη καὶ ἐν ΣΣυρακύσαις ἐν τοῖς ἀρχαίοις 
μεριρόν" λέγω δὲ παρὰ μικρόν, ὅτι πολλάκις λανθώνει με- χρόνοις" μετέβαλε γὰρ ἡ πολιτεία ἐκ δύο νεανίσκων ςα- 
γάλη γινομένη μετάβασις τῶν νομίμων, ὅταν παρορῶσι σιασάντων, ἐν ταῖς ἀρχαῖς ὄντων, περὶ ἐρωτοοὴν αἰτίαν. 
τὸ μικρόν, ὥσπερ ἐν ᾿Αμβρακίῳ μικρὸν ἥν τὸ τίμημα, τές θατέρα γὼρ ὠποδημῖντος ἑταῖρος ὧν τις τὸν ἐρώμενον αὐτῇ 
λος δ᾽ ὑθενὸς ἤρχον, ὡς ἔγγιον ἢ μηθὲν διαφέρον τῇ μηθὲν ὑπεποιήσατο, πάλιν δ᾽ ἐκεῖνος τότῳ χαλεπήνας τὴν γυ- 

τὸ μικρόν. ςασιωτικὸν δὲ καὶ τὸ μὴ ὁμόφυλον, ἕως ἂν χεναῖκα αὐτῷ ἀνέπεισεν ὡς αὐτὸν ἐλθεῖν" ὅθεν προσλαμβά- 
συμανεύσῃ᾽ ὥσπερ γὼρ ὑδ᾽ ἐκ τῷ τυχόντος πλήθες πόλις νοντες τὸς ἐν τῷ πολιτεύματι διεςασίασαν πάντας. διόπερ 
γίγνεται, οὕτως οὐδ᾽ ἐν τῷ τυχόντι χρόνῳ. διὸ ὅσοι ἤδη ἀρχομένων εὐλαβεῖσθαι δεῖ τῶν τοιότων, καὶ διαλύειν τὼς 
συνοΐχες ἐδέξαντο ἢ ἐποίκυς, οἱ πλεῖξοι ἐςασίασαν, οἷον τῶν ἡγεμόνων καὶ δυναμένων ςάσεις" ἐν ἀρχῇ γὰρ γίγνε- 
Τροιζηνίοις ᾿Αχαιοὶ συνῴκησαν ἸΞύβαριν, εἶτα πλείους οἱ ται τὸ ὡμώρτημα, ἡ δ᾽ ἀρχὴ λέγεται ἥμισυ εἶναι παντός, 

᾽Αχαιοὶ γενόμενοι ἐξέβαλον τοὺς Τροιζηνίες" ὅθεν τὸ ὦγος 3) ὥςε καὶ τὸ ἐν αὐτῇ μικρὸν ὡμάρτημα ἀνάλογόν ἐς! πρὸς 
συνέβη τοῖς ΣΣξυβαρίταις. καὶ ἐν Θυρίοις Συβαρῖται τοῖς τὼ ἐν τοῖς ἄλλοις μέρεσιν. ὅλως δὲ αἱ τῶν γνωρίμων ςά- 
συνοικήσασιν᾽ πλεονεκτεῖν γὰρ ἀξιῶντες ὡς σφετέρας τὴς σεις συναπολαύειν ποιοῦσι καὶ τὴν ὅλην πόλιν, οἷον ἐν 
χώρας ἐξέπεσον. καὶ Βυζαντίοις οἱ ἔποικοι ἐπιβυλεύοντες 'Ἐςιαίῳ συνέβη μετὰ τὼ Μηδικά, δύο ὠδιελφῶν περὶ τῆς 

φωραθίντες ἐξέπεσον διὰ μώχης, καὶ ᾿Αντισσαῖοι τὸς Χίων τῶν πατρῴων νομῆς διενεχθέντων" ὁ μὲν γὰρ ὠπορώτερος, 
φυγάδας εἰσδεξάμενοι διὰ μάχης ἐξέθαλον, Ζαγκλαῖοι 35 ὡς ἀκ ἀποφαίνοντος θατέρε τὴν ὑσίαν ὑδὲ τὸν θησαυρὸν ὃν 
δὲ Ξαμέες ὑποδεξάμενοι ἐξέπεσον καὶ αὐτοί, καὶ ᾿Απολ- εὗρεν ὁ πατήρ, προσήγετο τὰς δημοτικύς, ὁ δ᾽ ἕτερος ἔχων . 
λωνιῶται οἱ ἐν τῷ Εὐξείνῳ πόντῳ ἐποίκυς ἐπαγωγόμενοι ὑσίαν πολλὴν τὸς εὐπόρες. καὶ ἐν Δελφοῖς ἐκ κηδείας γε- 
ἐς ασίασαν, καὶ Συρακόσιοι μετὰ τὼ τυραννικὼ τὸς ξζώες νομένης διαφορᾶς ὠρχρὴ πασῶν ἐγένετο τῶν στάσεων τῶν 

4, λανθάνοι 78, Π 12. εὐπόρων ΤΡ ΣΕ, ἢ τ. καὶ ἀναςάσεως 778, Π17. τὰς ροδὶ ἀρχὰς οχχ ὅδ, ἢ 24, δ᾽ ἀπ᾽ ἐθενὸς ὄρχον 
ὧς ἐγγὺς ὃν ἢ ἸδίογρΓαδ. 128. ἀποίκυς Τ᾿ δ. ἢ δ᾽ ἐςασίασαν ἘΓἘ, διεςασίασαν Ἐ7). 31. καὶ ὁπ ὅ5, |} 33. ἐξέπεσον ογὰ ὅ5, |] σαμίως 
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ε 

ἑτέρας οπὰ 7. {Π 20. καὶ οπὶ 74, 1 23, ὅν δ. ΠΠ 26. πάντας Ἐ’Ἐ. ἢ 21. δὲ Ἐλ. ᾿| 31. τὰ] τὰς ΤΡ, ἢ 32. ἔν οπὶ Κ΄ 5. ἢ 38. δημοτικά 
ΖΗΒΡΡῚ, ὃ 31, τῶν οἷά 1 Πεσερ, ἢ 35. θατέρν οἵα 7855. ἢ 317. ἐν Δελφοῖς] ἀδελφοῖς ΠΡ, 

τιι 



4304 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ε. 

ὕςερον" ὁ μὲν γὰρ οἷωνισάμενός τι σύμπτωμα, ὡς ἦλθεν ἀλλήλοις, οἷον οἱ πλύσιοι καὶ ὁ δῆμος, μέσον δ᾽ ἧ μοιρὸν 
ἐκὶ τὴν νύμφην, ὁ λαβὼν ἀπῆλθεν, οἱ δ᾽ ὡς ὑβρισθέντες ἢ μηθὲν πάμπαν ἀν γὰρ πολὺ ὑπερέχῃ ὑποτερονὴν τῶν 

ἐνέβαλον τῶν ἱερῶν χρημάτων θύοντος, κἄπειτα ὡς ἱερός μερῶν πρὸς τὸ φανερῶς κρεῖττον, τὸ λοιπὸν ὁ θέλει κινδυ- 

συλον ὠπέκτειναν. καὶ περὶ Μιτυλήνην δὲ ἐξ ἐπικλήρων νεύειν. διὸ καὶ οἱ κατ᾽ ἀρετὴν διαφέροντες ἃ ποῖῆσι ςάσο 
στάσεως γενομένης πολλῶν ἐγένετο ἀρχὴ κακῶν καὶ τοῦ ς ὡς εἰπεῖν᾽ ὀλήγοι γὰρ γίγνονται πρὸς πολλύς. καβόλν μὲν 
πολέμε τῷ πρὸς ᾿Αθηναΐες, ἐν ᾧ Πάχης ἔλαβε τὴν πόλιν οὖν περὶ πάσας τὼς πολιτείας αἱ ἀρχαὶ καὶ αἰτίαι τῶν 
αὐτῶν" Τιμοφάνους γὰρ τῶν εὐπόρων τινὸς καταλιπόντος ςάσεων καὶ τῶν μεταβολῶν τῦτον ἔχεσι τὸν τρόπον. κε 

δύο θυγατέρας, ὁ περιωσθεὶς καὶ ὁ λαβὼν τοῖς υἱέσιν αὐτὲέ νῦσι δὲ τὼς πολιτείας ὁτὲ μὲν διὰ βίας ὁτὲ δὲ δι’ ἀπάτης, 

Δόξανδρος ἦρξε τῆς στάσεως καὶ τὸς ᾿Αϑηναίες παρώξυνε, διὼ βίας μὲν ἢ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἃ ὕςερον ἀνωγκάζοντι: 
πρόξενος ὧν τῆς πόλεως. καὶ ἐν Φωκεῦσιν ἐξ ἐπικλήρου τὸ καὶ γὰρ ἡ ἀπάτη διττή ὁτὲ μὲν γὰρ ἐξαπατήσαντες τ 

ςάσεως γενομένης περὶ ΝΙνασέαν τὸν Νήνήσωνος πατέρα καὶ πρῶτον ἑκόντων μεταβάλλουσι τὴν πολιτείαν, εἶδ᾽ ὕστων 

Εὐθυκράτη τὸν ᾿Ονομάρχε, ἡ στάσις αὕτη ἀρχὴ τὸ ἱεροῦ βίᾳ κατέχεσιν ἀκόντων, οἷον ἐπὶ τῶν τετρακοσίων τὸν δξ. 
πολέμε κατέςη τοῖς Φωκεῦσιν. μετέβαλε δὲ καὶ ἐν Ἔπι- μον ἐξηπάτησαν, φάσκοντες τὸν βασιλέα χρήματα ταρί 
δάμνῳ ἡ πολιτεία ἐκ γαμικῶν' ὑπομνηστευσάμενος γάρ ἔειν πρὸς τὸν πόλεμον τὸν πρὸς Λακεδαιμονίους, ψευτώ. 
τις θυγατέρα, ὡς ἐζημίωσεν αὐτὸν ὁ τοῦ ὑπομνης ευθῶτος ις μενοι δὲ κατέχειν ἐπειρῶντο τὴν πολιτείαν" ὁτὲ δὲ ἔξ ἀρχὰς 
πατὴρ γενόμενος τῶν ἀρχόντων, ἅτερος συμπαρέλαβε τὸς τε πείσαντες καὶ ὕςερον κάλιν πεισθέντων ἑκόντων ἄρχν 
ἐκτὸς τῆς πολιτείας ὡς ἐπηρεασθείς. μεταβάλλεσι δὲ καὶ σὶν αὐτῶν. ἁπλῶς μὲν ὧν περὶ πάσας τὰς πολιτείας ἃ 

εἰς ὀλιγαρχίαν καὶ εἰς δῆμον καὶ εἰς πολιτείαν ἐκ τοῦ τῶν εἰρημένων συμβέβηκε γίγνεσθαι τὼς μεταβολάς. 
εὐδυκιμῆσαί τι ἢ αὐξηθῆναι ἢ ἀρχεῖον ἢ μόριον τὴς πό- Καϑ᾽ ἕκαςον δ᾽ εἶδος πολιτείας ἐκ τότων μερίζονταιϑ 
λέως, οἷον ἡ ἐν ᾿Ἀρείῳ πάγῳ βελὴ εὐδοκιμήσασα ἐν τοῖς Ὁ τὰ συμβαίνοντα δεῖ θεωρεῖν. αἱ μὲν ἦν δημοκρατίαι μέ: 
Μηδικοῖς ἔδοξε συντονωτέραν ποιῆσαι τὴν πολιτείαν, καὶ λιστα μεταβάλλεσι διὰ τὴν τῶν δημαγωγῶν ἀσέλγυω" 

χάλιν ὁ ναυτικὸς ὄχλος γενόμενος αἴτιος τῆς περὶ ξαλα- τὼ μὲν γὰρ ἰδίᾳ συκοφαντῆντες τὸς τὼς οὐσίας ἔχντει 
μῖνα νίκης καὶ διὰ ταύτης τὴς ἡγεμονίας διὰ τὴν κατὰ συςρέφυσιν αὐτός (συνάγει γὰρ καὶ τὸς ἐχθίςυς ὁ κινὰ 
θάλατταν δύναμιν τὴν δημοκρατίαν ἰσχυροτέραν ἐποίησεν. φόβος), τὰ δὲ κοινῇ τὸ πλῆθος ἐπάγοντες. καὶ τῦτο δὶ 
καὶ ἐν ΓΑργει οἱ γνώριμοι εὐδοκιμήσαντες περὶ τὴν ἐν5 πολλῶν ἄν τις ἴδοι γιγνόμενον οὕτως. καὶ γὰρ ἐν ἈΦ Ὶ 
Μαντινείῷ μάχην τὴν πρὸς Λακεδαιμονίους ἐπεχείρησαν δημοκρατία μετέβαλε πονηρῶν ἐγγενομένων δημαγωγῶν 
καταλύειν τὸν δῆμον, καὶ ἐν Ἰξυρακύσαις ὁ δῆμος αἴτιος (οἷ γὰρ γνώριμοι συνέστησαν) καὶ ἐν 'Ῥόδῳ" μισθοφορώ 
γενόμενος τῆς νίκης τὸ πολέμε τοῦ πρὸς ᾿Αθηναΐες ἐκ πο- τε γὰρ οἱ δημαγωγοὶ ἐπόριζον, καὶ ἐκώλυον ἀποδιδένι 
λιτείας εἰς δημοκρατίαν μετέβαλεν, καὶ ἐν Χαλκίδι Φόζον τὰ ὀφειλόμενα τοῖς τριηράρχοις" οἱ δὲ διὰ τὰς ἐτιφῃε 
τὸν τύραννον μετὰ τῶν γνωρίμων ὁ δῆμος ἀνελὼν εὐθὺς 3 μένας δίκας ἠναγκάσθησαν συςάντες καταλῦσαι τὸν ἔξ 
εἴχετο τῆς πολιτείας, καὶ ἐν ᾿Αμβρακίᾳ πάλιν ὡσαύτως μον. κατελύθη δὲ καὶ ἐν Ἡρακλείᾳ ὁ δῆμος μετὰ τὸ 

Περίανδρον συνεκβαλὼν τοῖς ἐπιθεμένοις ὁ δῆμος τὸν τό. ὠποικισμὸν εὐθὺς διὰ τοὺς δημαγωγούς" ἀδικούμενοι γὼ 
βῶννον εἰς ἑαυτὸν περιέστησε τὴν πολιτείαν. καὶ ὅλως δὴ ὑπ᾽ αὐτῶν οἱ γνώριμοι ἐξέπτπτον, ἔπειτα ἀθροισθέντες 
δεῖ τοῦτο μὴ λανθάνειν, ὡς οἱ δυνάμεως αἴτιοι γενόμενοι, ἐκπίκπτοντες καὶ κατελθόντες κατέλυσαν τὸν δῆμον. παρ᾿ 

καὶ ἰδιῶται καὶ ἀρχαὶ καὶ φυλαὶ καὶ ὅλως μέρος καὶ 35 πκλησίως δὲ καὶ ἡ ἐν Μεγάροις κατελύθη δημοκρατία 
ὁποιονῶν πλῆθος, ςάσιν κινέσιν" ἢ γὰρ οἱ τύτοις φθονῦντες γὰρ. δημαγωγοί, να χρήματα ἔχωσι δημεύειν, ἐξέβαλλι 
τιμωμένοις ἄρχυσι τῆς ςάσεως, ἣ ὗτοι διὰ τὴν ὑπεροχὴν πολλὲς τῶν γνωρίμων, ἕως πολλὲς ἐποίησαν τὸς φεύγν" 
οὐ ϑέλυσι μένειν ἐπὶ τῶν ἴσων. κινοῦνται δ᾽ αἱ πολιτεῖαι τας" οἱ δὲ κατιόντες ἐνίκησαν μαχόμενοι τὸν δῆμον καὶ 

καὶ ὅταν τἀναντία εἶναι δυκῖντα μέρη τῆς πόλεως ἰσάζῃ κατέστησαν τὴν ὀλιγαρχίαν. συνέβη δὲ ταὐτὸν καὶ ταὶ 

7. αὐτοῦ 15, 1 8. περιωθὴς Τ᾿, περιωρισθὴς 7 Κ᾽, ἢ δίξανδρος 75. Π 13, καὶ στὰ ΤΡ. ἢ 15, θυγατέρα οὐχ 1. 1 31. ον 

τονωτέρα 5. ἢ 23. διὰ τὸ ταύτης Σ΄. ᾿ διὰ] καὶ διὰ 78, ῃ 238. νϑιηε] λίβης δ. 1) 31. καὶ ἀναμβρακεία 7, | 88. ἐπιτιβιμίες Α' 
Ἐπ. 1 86. ἑποικνῶν ἢ δ, ἢ 39. μέρη} μέν τι Ἢ. ᾿ 

8. ὁ θέλει] ἐθέλει δι. 1 6. αἰτία!) αἱ 7.78. 18. προειρημένων Κ75. ἢ 33. οἱ ἐκπίχτοντες οὰ 5. ἢ 36. δημκγνγῦσπη Ρί 
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Κύμην ἐπὶ τῆς δημοκρατίας ἣν κατέλυσε Θρασύμαχος. Ναξίων. ἔχει δὲ καὶ ἡ ἐξ ἄλλων ἀρχὴ ςάσεως διαφο- 
σχεδὸν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἂν τις ἰδοι θεωρῶν τὰς με- ρώς. ὁτὲ μὲν γὰρ ἐξ αὐτῶν τῶν εὐπόρων, οὐ τῶν ὄντων 

ταβολὼς τοῦτον ἐχούσας τὸν τρόπον. ὁτὲ μὲν γάρ, ἦα δ᾽ ἐν ταῖς ἀρχαῖς, γίγνεται κατάλυσις, ὅταν ὀλέγοι σφό- 

χαρίζωνται, ἀδιωῶντες τὸς γνωρίμες συνις σιν, ἢ τὰς ὑσίας δρα ὦσιν οἱ ἐν ταῖς τιμαῖς, οἷον ἐν Μασσαλίᾳ καὶ ἐν 
ἀναδάξυς ποίῶντες ἢ τὰς προσόδους ταῖς λειτυργίκις" ὁτὲ δὲ ς Ἴςρῳ καὶ ἐν Ηρακλείᾳ καὶ ἐν ἄλλαις πόλεσι συμβέβη- 
διαβάλλοντες, ἵν᾽ ἔχωσι δημεύειν τὰ κτήματα τῶν πλν- κεν. οἱ γὰρ μὴ μετέχοντες τῶν ἀρχῶν ἐκίνυν, ἕως μετέ- 
σίων. ἐπὶ δὲ τῶν ἀρχαίων, ὅτε γένοιτο ὁ αὐτὸς δημαγω- λαβον οἱ πρεσβύτεροι πρότερον τῶν ἀδελφῶν, ὕςερον δ᾽ 

γὸς καὶ φρατηγός, εἰς τυραννίδα μετέβαλλον" σχεδὸν γὰρ οἱ νεώτεροι πάλιν" ὁ γὰρ ἄρχωσιν ἐνιαχξ μὲν ἅμα πα- 
οἱ πλεῖςοι τῶν ἀρχαίων τυράννων ἐκ δημωγωγῶν γεγόνω- τήρ τε καὶ υἱός, ἐνιαχ δὲ ὁ πρεσβύτερος καὶ ὁ νεώτερος 
σιν. αἴτιον δὲ τῷ τότε μὲν γίγνεσθαι νῦν δὲ μή, ὅτι τότε 1η ὠδελφός. καὶ ἔνθα, μὲν πολιτικωτέρα ἐγένετο ἡ ὀλιγαρχία, 
μὲν οἱ δημαγωγοὶ ἦσαν ἐκ τῶν στρατηγούντων (οὐ γάρ ἐν Ἴςρῳ δ᾽ εἰς δῆμον ἀπετελεύτησεν, ἐν Ἡρακλείᾳ δ᾽ ἐξ 
πὼ δεινοὶ ἦσαν λέγειν), νῦν δὲ τῆς ῥητορικῆς ηὐξημένης οἱ ἐλαττόνων εἰς ἐξακοσίες ἦλθεν. μετέβαλε δὲ καὶ ἐν Κνίδῳ 
δυνάμενοι λέγειν δημαγωγοῦσι μέν, δι᾽ ἀπειρίαν δὲ τῶν ἡ ὀλιγαρχία ςασιασάντων τῶν γνωρίμων αὐτῶν πρὸς αὐτὸς 
πολεμικῶν οὐκ ἐπιτίθενται, πλὴν εἴ πὸ βραχύ τι γέγονε διὰ τὸ ὀλέγους μετέχαιν καὶ καθώπερ εἴρηται, εἰ πατήρ, 
τοιοῦτον. ἐγίγνοντο δὲ τυραννίδες πρότερον μᾶλλον ἢ νῦν ι5 υἱὸν μὴ μετέχειν, μηδ᾽ εἰ πλείους ἀδελφοί, ἀλλ᾽ ἢ τὸν 
καὶ διὰ τὸ μεγάλας ἀρχὰς ἐγχειρίζεσθαί τισιν, ὥσπερ πρεσβύτατον" ἐπιλαβόμενος γὰρ ςασιαζόντων ὁ δῆμος, καὶ 
ἐν Μιλήτῳ ἐκ τῆς πρυτανείας" πολλῶν γὰρ ἦν καὶ με- λαβὼν προςάτην ἐκ τῶν γνωρίμων, ἐπιθέμενος ἐκράτησεν" 

γάλων κύριος ὁ πρύτανις. ἔτι δὲ διὰ τὸ μὴ μεγάλας ἀσθενὲς γὰρ τὸ στασιάζον. καὶ ἐγ ᾿Ἐρυθραῖς δὲ ἐπὶ τῆς 
εἶναι τότε τὰς πόλεις, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν ὠγρῶν οἰκεῖν τὸφό τῶν Βασιλιδῶν ὀλιγαρχίαις ἐν τοῖς ἀρχαίοις χρόνοις, καΐ- 
δῆμον ἄσχολον ὄντα, πρὸς τοῖς ἔργοις, οἱ προστάται τοῦ Ὦ περ καλῶς ἐπιμελομένων τῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ, ὅμως δ᾽ὼ 

δήμκε, ὅτε πολεμικοὶ γένοιντο, τυραννίδι ἐπετίθεντο. πάντες τὸ ὑπ᾽ ὀλίγων ἄρχεσθαι ἀγανακτῶν ὁ δῆμος μετέβαλε 
δὲ τῦτο ἔδρων ὑπὸ τὸ δήμυ πιςευθέντες, ἡ δὲ πίςις ἦν ἡ τὴν πολιτείαν. κινοῦνται δ᾽ αἱ ὀλιγαρχίαι ἐξ αὐτῶν καὶ 
ἀπέχβεια, ἡ πρὸς τὸς πλυσίες, οἷον ᾿Αθήνησί τε Τιεισίςρα- διὰ φιλονερκίαν δημαγωγόντων. ἡ δημαγωγία δὲ διττή, 
τὸς ςασμίσας πρὸς τὸς πεδιανύς, καὶ Θεαγένης ἐν Μεγά- ἡ μὲν ἐν αὐτοῖς τοῖς ὀλέγοις (ἐγγίνεται γὰρ δημαγωγὸς 
ροις τῶν εὐπόρων τὰ κτήνη ἀποσφάξας, λαβὼν παρὼ τὸν 25 κἄν πάνυ ὀλίγοι ὦσιν, οἷον ἐν τοῖς τριάκοντα ᾿Αθήνησιν οἱ 
ποταμὸν ἐπινέμοντας. καὶ Διονύσιος κατηγορῶν Δαφναίς περὶ Χαρικλέα ἴσχυσαν τὸς τριάκοντα δημαγωγῦντες, καὶ 
καὶ τῶν πλυσίων ἠξιώθη τῆς τυραννίδος, διὰ τὴν ἔχθραν ἐν τοῖς τετρακοσίοις οἱ περὶ Φρύνιχον τὸν αὐτὸν τρόπον), 

πις εὐθὲς ὡς δημοτικὸς ὦν. μεταβάλλνει δὲ καὶ ἐκ τῆς ἢ ὅταν τὸν ὄχλον δημαγωγῶσιν οἱ ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ ὄντες, 
πατρίας δημοκρατίας εἰς τὴν νεωτάτην᾽ ὅπε γὰρ αἱρεταὶ οἷον ἐν Λαρίσσῃ οἱ πολιτοφύλακες διὰ τὸ αἱρεῖσθαι αὐτὸς 
μὲν αἱ ἀρχαί, μὴ ἀπὸ τιμημάτων δέ, αἱρεῖται δὲ ὁ δᾷ- Ὦ τὸν ὄχλον ἐδημωγώγυν᾽ καὶ ἐν ὅσαις ὀλιγαρχίαις ὑχ τοι 
μος, δημωγωγῶντες οἱ σπυδαρχιῶντες εἰς τῦτο καθιςᾶσιν αἱρῖῆνται τὰς ἀρχὰς ἐξ ὧν οἱ ἄρχοντές εἰσιν, ἀλλ᾽ αἱ μὲν 
ὡς κύριον εἶναι τὸν δῆμον καὶ τῶν νόμων. ὦχος δὲ τῷ ἢ ἀρχαὶ ἐκ τιμημάτων μεγάλων εἰσὶν ἢ ἑταιριῶν, αἱρῦνται 
μὴ γίνεσθαι ἢ τῷ γίεσθαι ἧττον τὸ τὰς φυλὰς φέρειν τὸς δ᾽ οἱ ἑπλῖται ἢ ὁ δῆμος, ὅπερ ἐν ᾿Αβύδῳ συνέβαινεν. καὶ 
ἄρχοντας, ἀλλὰ μὴ πάντα τὸν δῆμον. τῶν μὲν οὖν δὴ. ὅπε τὰ δικαςήρια μὴ ἐκ τῷ πολιτεύματός ἐςτιν" δημαγω- 
μοκρατιῶν αἱ μεταβολαὶ γίγνονται πᾶσαι σχεδὸν διὰ ταὖύ- ἃς γῦντες γὰρ πρὸς τὰς κρίσεις μεταβάλλυσι τὴν πολιτείαν, 
τας τὼς αἰτίας. ὕπερ καὶ ἐν Ἡρακλείῳ ἐγένετο τῇ ἐν τῷ Πόντῳ. ἔτι δ᾽ 

6 Αἱ δ' ὀλιγαρχίαι μεταβάλλνυσι διὰ δύο μάλιςα τρό- ὅταν ἕνιοι εἰς ἐλάττος ἕλκωσι τὴν ὀλιγαρχίαν" οἱ γὰρ τὸ 
ποὺς τὸς φανερωτάτυς, ἦνα μὲν ἐὼν ἀδικῶσι τὸ πλῆθος" ἴσον ζητῦντες ἀναγκάζονται βοηθὸν ἐπωγωγέσθαι τὸν δὴ- 
πῶς γὰρ ἱκαγὸς γίνεται! προςάτης, μάλιστα δ᾽ ὅταν ἐξ μον. γίγνονται δὲ μεταβολαὶ τῆς ὀλιγαρχίας καὶ ὅταν 
αὐτὴς σνμβῇ τῆς ὀλιγαρχίας γίνεσθαι τὸν ἡγεμόνα, κα-  ἀναλώσωσι τὼ ἴδια ζῶντες ἀσελγῶς" καὶ γὰρ οἱ τοιοῦτοι 
βάπερ ἐν Νάξῳ Λύγδαμις, ὃς καὶ ἐτυράννησεν ὕςερον τῶν καινοτομεῖν ζητοῦσι, καὶ ἢ τυραννίδι ἐπιτίθενται αὐτοὶ ἢ 

4. θρασύμαρχος ἘΠδ, ἢ 5. ἀναδράςυς Ἐπδ, Ἐ 8. μετίβαλον ἘΠδ. ἢ“ 23. πλησίνς ἘΠ᾿. || 26. κατηγορῶν] ἐν μεγάροις Ἠ, 
1. ἄλλων] αὐτῶν Δ[1ϊ. ἃ 6. μετέβαλλεν ἘΠ). ἢ 10. ἡ οχ) Ἐῥ. ἢ 11. ἐν Ἴςρῳ -- 13. ὀλιγαρχία οἵα δ. | 19. βασιλίδων οοάϊοε5. 
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κατασκευάϊζεσιν ἕτερον, ὥσπερ 'Ιππαρῖνος Διονύσιον ἔν Ἔν- τίωνος, τῶν δ᾽ ἐν Θήβαις κατ᾽ ᾿Αρχήε᾽ ἐφιλονείκησαν γὼ 
ρακέσαις. καὶ ἐν ᾿Αμφιπόλει, ᾧ ὄνομα ἣν Κλεότιμος, τὸς αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ ὥστε δεθῆναι ἐν ἀγορᾷ ἐν τῷ κύφωνι. 
ἐποίκος τὸς Χαλκιδέων ἤγαγε, καὶ ἐλθόντων διεςασίασεν πολλαὶ δὲ καὶ διὰ τὸ ὧγαν. δεσποτικὰς εἶναι τὰς ὀλιγαρ' 
αὐτὸς πρὸς τὸς εὐπόρας. καὶ ἐν Αἰγίνῃ ὁ τὴν πρᾶξιν τὴν χίας ὑπὸ τῶν ἐν τῇ πολιτείῳ τινῶν δυσιχαρανάντων κατε: 
πρὸς Χάρητα πράξας ἐνεχείρησε μεταβαλεῖν τὴν πολι- 5 λύθησαν, ὥσπερ ἡ ἐν Κνίδῳ καὶ ἡ ἐν Χίῳ ὀλιγαρχία. 
τείαν διὰ τοιαύτην αἰτίαν. ὁτὲ μὲν ἦν ἐκιχαιρῦσί τι κινεῦ, γίγνονται δὲ καὶ ὠπὸ συμπτώματος μεταβολαὶ καὶ τῆς 

ὁτὲ δὲ κλέπτυσι τὰ κοινά" ὅθεν πρὸς αὐτὸς ςασιάζεσιν ἢ καλουμένης πολιτείας. καὶ τῶν ὀλιγαρχιῶν ἐν ὅσαις ἀτὶ 
οὗτοι ἢ οἱ πρὸς τούτους μωχόμενοι κλέπτοντας, ὅπερ ἐν τιμήματος βελεύνσι καὶ δικάζεσι καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς 
᾿Απολλωνίῳ συνέβη τῇ ἐν τῷ Πόντῳ. ὁμονοῦσα δὲ ὁλι- ἄρχεσιν. πολλάκις γὰρ τὸ ταχὲν πρῶτον τίμημα τρὸς 

γαρχία ἀκ εὐδιάφθορος ἐξ αὐτῆς. σημεῖον ἂὲ ἡ ἐν ᾧαρ- 0 τὸς παρόντας καιρός, ὥςε μετέχειν ἐν. μὲν τῇ ὀλιγαρχίᾳ 
σάλῳ πολιτεία" ἐκεῖνοι γὼρ ὀλίγοι ὄντες πολλῶν κύριοί εἰσι ὀλίγυς ἐν δὲ τῇ πολιτείᾳ τὸς μέσως, εὐετηρίας γιγνομένῃ, 
διὰ τὸ χρῆσθαι σφίσιν αὐτοῖς καλῶς. καταλύονται δὲ δι᾽ εἰρήνην ἢ δι᾿ ἄλλην τιν᾽ εὐτυχίαν συμβαίνει πολλατλν 
καὶ ὅταν ἐν τῇ ὀλιγαρχίῳ ἑτέραν ὀλιγαρχίαν ἐμποιῶσιν. σία. γίγνεσθαι τιμήματος ἀξίας τὼς «αὐτὰς κτήσεις, ὥστι 
αὖτο δ᾽ ἐςὶν ὅταν τῷ παντὸς πολιτεύματος ὀλέγε ὄντος τῶ.ωὨΉ Ώ7πάντας πάντων μετέχειν, ὁτὲ μὲν ἐκ προσαγωγῆς καὶ 
μεγίςων ἀρχῶν μὴ μετέχωσιν οἱ ὀλίγοι πάντες, ὅπερ ἐν 15 κατὰ μικρὸν γινομένης τῆς μεταβολῆς καὶ λανθαναύσις, 
Ἤλιδι συνέβη ποτέ" τῆς πολιτείας γὰρ δι᾿ ὀλίγων οὖσης ὁτὲ δὲ καὶ θᾶττον. αἱ μὲν ἦν ὀλιγαρχίαι μεταβάλλονει 
τῶν γερόντων ὀλίγοι πάμπαν ἐγίνοντο διὰ τὸ ἀϊδίες εἶναι καὶ ςασιάζεσι διὰ τοιαύτας αἰτίας. ὅλως δὲ καὶ αἱ ὃν 
ἐνενήκοντα ὄντας, τὴν δ᾽ αἴρεσιν δυναστευτικὴν εἶναι καὶ μοκρατίαι καὶ ὀλιγαρχίαι ἐξίστανται ἐνίοτε οὐκ εἰς τὼ 
ὁμοίαν τῇ τῶν ἐν Λακεδαίμονι γερόντων. γίγνεται δὲ μετ ἐναντίας πολιτείας ἀλλ᾽ εἰς τὰς ἐν τῷ αὐτῷ γύει, ἐξα 
ταβολὴ τῶν ὀλιγαρχικῶν καὶ ἐν πολέμῳ καὶ ἐν εἰρήνῃ, 20 ἐκ τῶν ἐννόμων δημοκρατιῶν καὶ ὀλιγαρχρῶν εἰς τὰς κυ 
ἐν μὲν πολέμῳ διὰ τὴν πρὸς τὸν δῆμον ὠπιςίαν ςρατιώ: ρίζες καὶ ἐκ τύτων εἰς ἐκείνας. 

ταῖς ἀναγκαζομένων χρῆσθαι (ᾧ γὰρ ἄν ἐγχειρίσωσιν, Ἔν δὲ ταῖς ἀρις οκρωτίας γίγνονται αἱ ς ἄσεις αἱ μϑῖ 

τος πολλάκις γίγνεται τύραννος, ὥσπερ ἐν Κορίνθῳ Τι- διὰ τὸ ὀλίγως τῶν τιμῶν μετέχειν, ὅπερ εἴρηται κινεῖν κα 
μοφάνης" ὧν δὲ πλείους, τοι αὐτοῖς περιποίῶνται δυνα- τὰς ὀλιγαρχίας διὰ τὸ καὶ τὴν ὠριςοκρατίαν ὀλιγαρχίαν 
ςείαν)" ὁτὲ δὲ ταῦτω δεδιότες μεταδιδόασι τῷ πλήθει τῆς 25 εἶναί πως" ἐν ὠμφοτέραις γὰρ ὀλίγοι οἱ ἄρχρντες, ὑ μόν 
πολιτείας διὰ τὸ ἀναγκάζεσθαι τῷ δήμῳ χρῆσθαι. ἐν δὲ τοι διὰ ταὐτὸν ὀλίγοι, ἐπεὶ δυκεῖ γε διὰ ταῦτα καὶ ἡ 
τῇ εἰρήνῃ διὰ τὴν ἀπιστίαν τὴν πρὸς ἀλλήλους ἐγχειρί.: ἀριςοκρατία ὀλιγαρχία εἶναι. μάλιςα δὲ τῦτο συμβαίηεν 
ζουσι. τὴν φυλακὴν ςρατιώταις καὶ ἄρχοντι μεσιδίῳ, ὃς ἀναγκαῖον, ὅταν ἧ τὸ πλῆθος τῶν πεφρονηματισμένων ὡς 
ἐνίοτε γίνεται κύριος ὠμφοτέρων, ὅπερ συνέβη ἐν Λαρίσσῃ ὅμοιον κατ᾽ ὠρετήν, οἷον ἐν Λακεδαίμονι οἱ Ἀφγόμενοι Παρ’ 

- ἐπὶ τῆς τῶν ᾿Αλευαδῶν ἀρχῆς τῶν περὶ ἸΞῖμον καὶ ἐν 30 θενίαι (ἐκ τῶν ὁμοίων γὼρ ἦσαν), ὃς φωράσαντες ἐπιβ» 
᾿Αβύδῳ ἐπὶ τῶν ἑταιριῶν ὧν ἣν μία ἡ ᾿Ιφιάδο. γίνονται λεύσαντας ἀπέςειλαν Τάραντος οἰκις ς. ἢὶ ὅταν τινὲς ἀτε 

δὲ στάσεις καὶ ἐκ τῷ περιωθεῖσθαι ἑτέρες ὑφ᾽ ἑτέρων τῶν μαΐζωνται μεγάλοι ὄντες καὶ μηθενὸς ἥττους κατ᾽ ἀριτῷ 
ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ, αὐτῶν καὶ καταςασιάζεσθαι κατὰ γά- ὑπὸ τινῶν ἐντιμοτέρων, οἷον Αὐσανδρος ὑπὸ τῶν βασιλέων. 
μοὺς ἢ δίκας, οἷον ἐκ γαμικᾶς μὲν αἰτίας αἱ εἰρημώαι ἢ ὅταν ἀνδρώδης τις ὧν μὴ μετέχῃ τῶν τιμῶν, οἷν Ἐν 
πρότερον, καὶ τὴν ἐν Ἐρετρίᾳ δ᾽ ὀλιγαρχίαν τὴν τῶν ἱπ- 35 νάδων ὁ τὴν ἐπ᾿ ᾿Αγησιλάῳ συστήσας ἐπίθεσιν ἐκὶ τοὶ 
πέων Διαγόρας [δὲ] κατέλυσεν ἀδικηθεὶς περὶ γώμον. ἐς ἹΣπαρτιώτας. ἔτι ὅταν οἱ μὲν ἀπορῶσι λίαν, οἱ δ᾽ εὖτε 
δὲ δικαςηρίε κρίσεως ἡ ἐν Ἡρακλείῳ ςάσις ἐγένετο καὶ ἐν ρῶσιν' καὶ μάλιςα ἐν τοῖς πολέμοις τῦτο γίνεται, συνέθι 
Θήβαις, ἐπ᾽ αἰτίᾳ μοιχείας δικαίως μὲν στασιωτικῶς δὲ δὲ καὶ τῦτο ἐν Λακεδαίμονι ὑπὸ τὸν Ἡεσσηνιακὸν πέλεν 
ποιησαμένων τὴν κόλασιν τῶν μὲν ἐν Ἡρακλείῳ κατ᾿ Εὐρυ- μον. δῆλον δὲ καὶ τῦτο ἐκ τῆς Τυρταῖν ποιήσεως τὴς κα’ 
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λυμένης Εὐνομίας᾽ ὀλιβάμενοι γάρ τινες διὰ τὸν πόλεμον ἀριςφοκρατίαι μεταβάλλουσαι τῷ λύεσθαι κατὰ μικρόν, 
ἠξίουν ἀνώδαςον ποιῶν τὴν χώραν. ἔτι ἐάν τις μέγας ἦ ὅπερ εἴρηται ἐν τοῖς πρότερον καθόλου κατὼ πασῶν τῶν 

καὶ δυνάμενος ἔτι μείζων εἶναι, ἵνα μοναρχῇ, ὥσπερ ἐν ᾿ πολιτειῶν, ὅτι αἴτιον τῶν μεταβολῶν καὶ τὸ μωχρόν ἐς!ν" 
Λακεδαίμονι δυκεῖ Παυσανίας ὁ ςρατηγήσας κατὼ τὸν η- ὅταν γάρ τι προῶνται τῶν πρὸς τὴν πολιτείαν, μετὰ τῦτο 
δικὸν πόλεμον καὶ ἐν Καρχηδόνι ΓΑννων. λύονται δὲ μαί- α καὶ ἄλλο μικρῷ μεῖζον εὐχερέςερον κινῆσιν, ἑως ἂν πάντα 
λιςα αἴ τε πολιτεῖαι καὶ αἱ ἀριςοκρατίαι διὰ τὴν ἐν αὐτῇ κινήσωσι τὸν κόσμον. συνέθη δὲ τῦτο καὶ ἐπὶ τῆς Θερίων 
τῇ πολιτείᾳ τῷ δικαίς παρέκβασιν. ἀρχὴ γὰρ τὸ μὴ με- πολιτείας. νόμυ γὼρ ὄντος διὼ πέντε ἐτῶν ςρατηγεῖν, γε- 
μῖχθαι καλῶς ἐν μὲν τῇ πολιτείς. δημοκρατίαν καὶ ὁλι- νόμενοί τινες πολεμικοὶ τῶν νεωτέρων καὶ παρὰ τῷ πλήθει 
γαρχίαν, ἐν δὲ τὴ ἀριςοκρατίᾳ ταῦτά τε καὶ τὴν ἀρετήν, τῶν φρουρῶν εὐδοκιμᾶντες, καταφρονήσαντες τῶν ἐν τοῖς 
μάλιςα δὲ τὼ δύο" λέγω δὲ τὰ δύο δῆμον καὶ ὀλιγαρ- το πράγμασι καὶ νομίζοντες ῥᾳδίως κατασχήσειν, τῶτον τὸν 
χίαν' ταῦτα γὰρ αἱ πολιτεῖαί τε πειρῶνται μιγνύναι καὶ νόμον λύειν ἐπεχείρησαν πρῶτον, ὥς᾽ ἐξεῖναι τὸς αὐτοὺς 
᾿αἱ πολλαὶ τῶν καλυμένων ἀριςοκρατιῶν. διαφέρυσι γὼρ συνεχῶς ςρατηγεῖν, ὁρῶντες τὸν δῆμον αὐτοὺς χειροτονή- 
τῶν ὀνομαζομένων πολιτειῶν αἱ ἀριστοκρατίαι τότῳ, καὶ σοντα προθύμως. οἱ δ᾽ ἐπὶ τύτῳ τετωγμένοι τῶν ἀρχόν- 
διὰ τῶτ᾽ εἰσὶν αἱ μὲν ὅττον αἱ δὲ μᾶλλον μόνιμοι αὐτῶν. των, οἱ καλόμενοι σύμβελοι, ὁρμήσαντες τὸ πρῶτον ἐναν- 
τὰς γὼρ ὠποκλινόσας μῶλλον. πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν ἀρι- 15 τὥσθαι συνεπείσθησαν, ὑπολαμβάνοντες τῦτον κινήσαντας 
ςοκρατίας καλῦσιν, τὸς δὲ πρὸς τὸ πλῆθος πολιτείας. διό- τὸν νόμον ἐάσειν τὴν ἄλλην πολιτείαν, ὕςερον δὲ βελόμε- 
τερ ἀσφαλέςεραι αἱ τοιαῦται τῶν ἑτέρων εἰσίν" κρεῖττόν νοι κωλύειν ἄλλων κινουμένων ἐκέτι πλέον ἐποίουν οὐθέν, 
τε γὰρ τὸ πλεῖον, καὶ μᾶλλον ὠγαπῶσιν ἴσον ἔχοντες. ἀλλὰ μετέβαλεν ἡ τάξις πᾶσα τῆς πολιτείας εἰς δυνα- 
οἱ δ᾽ ἐν ταῖς εὐπορίαις, ὧν ἡ πολιτεία διδῷ τὴν ὑπεροχήν, ςείαν τῶν ἐπιχειρησάντων νεωτερίζειν. πᾶσαι δ᾽ αἱ πολι- 
ὑβρίζειν Ὀιτῦσι καὶ πλεονεκτεῖν. ὅλως δ᾽ ἐφ᾽ ὁπότερον ἂν Ὁ τεῖαι λύονται ὁτὲ μὲν ἐξ αὐτῶν ὁτὲ δ᾽ ἔξωθεν, ὅταν ἐναν- 
ἐγκλίνῃ ἡ πολιτεία, ἐπὶ ταῦτα μεθίσταται ἑκωτέρων τὸ τία πολιτεία ἦ ἢ πλησίον ἢ πόρρω μὲν ἔχυσα δὲ δύναμ. 
σφέτερον αὐξανόντων, οἷον ἡ μὲν πολιτεία εἰς δῆμον, ἀρι- ὅπερ συνέβαινεν ἐπ᾿ ᾿Αθηναίων καὶ Λακεδαιμονίων" οἱ μὲν 
ςοκρωτίᾳ δ᾽ εἰς ὀλιγαρχίαν. ἃ εἰς τἀναντία, οἷον ἡ μὲν γὰρ ᾿Αθηναῖοι πανταχοῦ τὰς ὀλιγαρχίας, οἱ δὲ Λάκωνες 
ἀριςοκρατία εἰς δῆμον (ὡς ἀδικόμενοι γὰρ περισεῶσιν εἰς τὸς δήμες κατέλνον. ὅθεν μὲν ἕν αἱ μεταβολαὶ γίγνονται 
τίσαντίον οἱ ὠπορωτεροὺ), αἱ δὲ πολιτεῖαι εἰς ὀλιγαρχίαν᾽ 25 τῶν πολιτειῶν καὶ αἱ ςάσεις, εἴρηται σχεδόν. 

μόνον γὼρ μόνιμον τὸ κατ᾽ ἀξίαν ἴσον καὶ τὸ ἔχειν τὰ Περὶ δὲ σωτηρίας καὶ κοινῇ καὶ χωρὶς ἑκάςης πολι- 8 
αὑτῶν. συνέβη δὲ τὸ εἰρημένον ἐν Θευρίοις" διὰ μὲν γὰρ τείας ἐχόμενόν ἐςὶν εἰπεῖν. πρῶτον μὲν ὅν δῆλον ὅτι, εἴπερ 
τὸ ὠπὸ πλείονος τιμήματος εἶναι τὰς ἀρχὼς εἰς ἔλαττον ἔχομεν δὶ ὧν φθείρονται αἱ πολιτεῖαι, ἔχομεν καὶ δὶ ὧν 
μετέβη καὶ εἰς ἀρχεῖα πλείω, διὰ δὲ τὸ τὴν χώραν ὅλην σώζονται" τῶν γὰρ ἐναντίων τἀναντία, ποιητικά, φθορὼ δὲ 
τὸς γνωρίμυς συγκτήσασθαι παρὰ τὸν νόμον' ἡ γὼρ πο- 30 σωτηρίᾳ ἐναντίον. ἐν μὲν οὖν ταῖς εὖ κεκραμώαις πολι- 
λιτεία ὀλυγαρχριωτέρα ἦν, ὥς ε ἐδύναντο πλεονεκτεῖν" ὁ δὲ τείαις, ὥσπερ ἄλλο τι δεῖ τηρεῖν ὅπως μηθὲν παρανομῶσι, 
δῆμος γυμνασθεὶς ἐν τῷ πολέμῳ τῶν φρυρῶν ἐγίνετο πρεῖτ- καὶ μάλιςα τὸ μικρὸν φυλάττειν" λανθώνει γὰρ ἐπεισ- 
τῶν, ἕως ὠφεῖσαν τῆς χώρας ὅσοι πλείω ἦσαν ἔχοντες, δύνσα ἡ παραβασις, ὥσπερ τὰς ὀσίας αἱ μικραὶ δαπάναι 
ἔτι διὰ τὸ πάσας τὼς ἀριςοκρατικὰς πολιτείας ὀλιίγαρχι- δαπανῶσι πολλάκις γινόμεναι. λανθάνει δὲ ἡ μετάβασις 
κῶς εἶναι μᾶλλον πλεονεκτῶσιν οἱ γνώριμοι, οἷον καὶ ἐν 25 διὰ τὸ μὴ ἀθρόα γίγνεσθαι" παραλογίζεται γὰρ αὶ διά- 
Λακεδαίμονι εἰς ὀλίγος αἱ ὑσίαι ἔρχονται" καὶ ἔξεςι ποιεῖν νοια ὑπ’ αὐτῶν, ὥσπερ ὁ σοφιςικὸς λόγος" εἰ ἕκαςον με- 

ὅ τι ὧν θέλωσι τοῖς γνωρίμοις μᾶλλον, καὶ κηδεύειν ὅτῳ κρόν, καὶ πάντα. τοῦτο δ᾽ ἔς, μὲν ὥς, ἔςι δ᾽ ὡς οὖ" τὸ 
θέλωσιν. διὸ καὶ ἡ Λοκρῶν πόλις ἀπώλετο ἐκ τῆς πρὸς γὼρ ὅλον καὶ τὼ πάντα οὐ μικρόν, ἀλλὰ σύγκειται ἐκ 
Διονύσιον κηδείας" ὃ ἐν δημοκρατίᾳ ἐκ ὧν ἐγένετο, ἐδ’ ὧν μικρῶν. μίαν μὲν οὖν φυλακὴν πρὸς ταύτην τὴν ἀρχὴν 
ἐν ἐἀριςοκρατίῳ εὖ μεμιγμέῃ. μάμςα δὲ λανθάνεσιν αἱ δεῖ ποιεῖσθαι, ἔπειτα μὴ πιςεύειν τοῖς σοφίσματος χάριν 
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πρὸς τὸ πλῆθος συγκειμένοις" ἐξελέγχεται γὰρ ὑπὸ τῶν ἐν δὲ ταῖς μείζοσι διὰ τρατηρίδος ἢ πενταετηρίδες" κἀν ἢ 
ἔργων. ποῖα δὲ λέγομεν τῶν πολιτειῶν σοφίσματα, πρός πολλαπλάσιον ἢ πολλοςημόριον τῷ πρότερον, ἐν ᾧ αἱ τε 
τερον εἴρηται. ἔτι δ᾽ ὁρῶν ὅτι ἔνιαι μέννσιν οὐ μόνον ἀρι- μήσεις κατέξησαν τῆς πολιτείας, νόμον εἶναι καὶ τὰ τιμή- 
ςὀκῥατίαι ἀλλὰ καὶ ὀλιγαρχίαι ὁ διὰ τὸ ἀσφαλεῖς εναι ματα ἐπετεειν ἢ ἀνιέναι, ἐὰν μὲν ὑπερβάλλῃ, ἐπιτείεν 
τὰς πολιτείας, ἀλλὰ διὰ τὸ εὖ χρῆσθαι τὸς ἐν ταῖς ἀρ- 5 τας κατὰ τὴν πολλαπλασίωσιν, ἐὰν δ᾽ ἐλλείπῃ, ἀνιώτει 
χαῖς γινομένες καὶ τοῖς ἔξω τῆς πολιτείας καὶ τοῖς ἐν τῷ καὶ ἐλάττω ποΐντας τὴν τίμησιν. ἐν μὲν γὰρ ταῖς ἐλ 
πολιτεύματι, τὸς μὲν μὴ μετέχοντας τῷ μὴ ἀδικεῖν καὶ γαρχίαις καὶ ταῖς πολιτείαις μοὴὴ πορύντων μὲν ὕτως ἔδε 
τῷ τὸς ἡγεμονοιὸς αὐτῶν εἰσάγειν εἰς τὴν πολιτείαν, καὶ μὲν ὀλιγαρχίαν ἶνθα δὲ δυνας εἴαν γίγνεσθαι συμβεύε, 

τὸς μὲν φιλοτίμες μὴ ἀδικεῖν εἰς ὠτιμίαν τὸς δὲ πολλὺς ἐκείνως δὲ ἐκ μὲν πολιτείας δημοκρατίαν, ἐκ δ᾽ ὀλιγαι- 
εἰς κέρδος, πρὸς αὑτὸς δὲ καὶ τὸς μετέχοντας τῷ χρῆσθαι τὸ χίας πολωτείαν ἢ δῆμον. κοινὸν δὲ καὶ ἐν δήμῳ καὶ ἐλε 
ἀλλήλοις δημοτικῶς. ὃ γὰρ ἐπὶ τὸ κλήθες ζητῦσιν οἱ δη- . γαρχίῳ ἰκαὶ μοναρχίᾳ) καὶ πάσῃ πολιτείῳ μετ᾽ αὐξζάνιν 
μοτικοὶ τὸ ἴσον, τοῦτ᾽ ἐπὶ τῶν ὁμοίων οὐ μόνον δίκαιον λίαν μηθένα παρὰ τὴν συμμετρίαν, ἀλλὰ μᾶλλον τιν 
ἀλλὰ καὶ συμφέρον ἐφίν. διὸ ἐὼν πλείες ὦσιν ἐν τῷ πο- ρᾶσθαι μικρὼς καὶ πολυχρονίους διδέναι τιμὰς ἢ ταχὺ 
λιτεύματι, πολλὰ συμφέρει τῶν δημοτικῶν νομοϑετημά- μεγάλας (διαφθείρονται γάρ, καὶ φέρειν ὁ παντὸς ἀνδρὸς 
ἥων, οἷον τὸ ἑζξαμήνους τὰς ἀρχὰς εἶναι, ἵνα πάντες οἱ (ὃ εὐτυχίαν), εἰ δὲ μή, μοί τοί γ᾽ ἀθρόας δόντας ἀφαιρύτϑει 
ὅμοιοι μετέχωσιν" ἔστι γὰρ ὥσπερ δῆμος ἤδη οἱ ὅμοιοι, πάλιν. ἀθρόας, ἀλλ᾽ ἐκ προσαγωγῆς" καὶ μάλιστα μὴ 
διὸ καὶ ἐν τότοις ἐγγίγνονται δημαγωγοὶ πολλάκις, ὥσπερ πειρᾶσθαι τοῖς νόμοις ὕτως ὥγειν ὥςε μηθένα ἐγγίγνεσθαι 
εἴρηται πρότερον. ἔπειθ᾽ ἧττον εἰς δυνας είας ἐμπίπτεσιν αἱ πολι ὑπερέχοντα δυνάμει μήτε φίλων μήτε χρημάτων, 
ὀλιγαρχίαι καὶ ἀριςοκρατίαι. οὐ γὰρ ὁμοίως ῥᾷδιον κα- εἰ δὲ μή, ἀποδημητικὼς ποιεῖσθαι τὸς πάρας ἐσεις αὐτῶν. 
κουργῆσαι ὀλέγον χρόνον ἄρχοντας καὶ πολύν, ἐπεὶ διὼ Ὁ ἐπεὶ δὲ καὶ διὰ τοὺς ἰδίους βίως νεωτερίζεσιν, δεὶ ἐμτοιὸ 

τῦτο ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις καὶ δημοκρατίαις γίγνονται τυ. ἀρχήν τινα τὴν ἐπσψομένην τὸς ζῶντως ἀσυμφόρως τρὸ 
ραννίδες" ἢ γὰρ οἱ μέγιςοι ἐν ἑκατέρῳ ἐπιτίθενται τυραν- τὴν πολιτείαν, ἐν μὲν δημοκρατίᾳ πρὸς τὴν δημοκρατίω, 
νίδι, ἔνθα μὲν οἱ δημαγωγοὶ ἔνϑα δ᾽ οἱ δυνάςαι, ἢ οἱ τὰς ἐν δὲ ὀλιγαρχίᾳ πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν" ὁμοίως δὲ καὶ τῶν 
μεγίςας ἔχοντες ἀρχαῖς, ὅταν πολὺν χρόνον ἄρχωσιν. σώ: ἄλλων πολιτειῶν ἑκάςῃ. καὶ τὸ εὐημερῶν δὲ τῆς τόλκκ 
ζονται δ᾽ αἱ πολιτεῖαι οὐ μόνον διὰ τὸ πόρρω εἶναι τῶν 5 ἀνὰ μέρος φυλάττεσθαι διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας. τούτι δ᾽ 
διαφθειρόντων, ἀλλ᾽ ἐνίοτε καὶ διὰ τὸ ἐγγύς" φοβούμενοι ἄκος τὸ αἰεὶ τοῖς ὠντριειμένοις μορίοις ἐγχειρίζειν τὼ; 
γὰρ διὰ χειρῶν ἔχουσι μᾶλλον τὴν πολιτείαν, ὥστε διὶὲ πράξεις καὶ τὰς ἀρχάς" λέγω δ᾽ ἀντικεῖσθαι τὸὺς ἔπιαν 
τὸς τῆς πολιτείας φροντίζοντας φόβες παρασκευάζειν, να κεῖς τῷ πλήθει καὶ τὸς ἀπόρες τοῖς εὐπόροις, καὶ τὸ τιν 
φυλάττωσι καὶ μὴ καταλύωσιν ὥσπερ νυκτερινὴν φνλα- ρᾶσθαι ἢ συμμιγνύναι τὸ τῶν ὠπόρων πλῆθος καὶ τὸ τῶν 
κὴν τὴν τὴς πολιτείας τήρησιν, καὶ τὸ πόρρω ἐγγὺς. ποιεῖν, 30 εὐπόρων, ἢ τὸ μέσον αὔξειν" τοῦτο γὰρ διαλύει τὰς δὲ 
ἔτι τὰς τῶν γνωρίμων φιλονεικίας καὶ ςάσεις καὶ διὰ τῶν τὴν ἀνισότητα στάώδεις. μέγιστον δὲ ἐν πάσῃ πολπείᾳ τὶ 
νόμων πειρᾶσθαι δεὶ φυλάττειν, καὶ τοὺς ἔξω τῆς φιλο- καὶ τοῖς νόμοις καὶ τῇ ἄλλη οἰκονομίᾳ τω τετάχθα: ὅτι 
εικίας ὄντας, πρὶν παρειληφώαι καὶ αὐτούς, ὡς τὸ ἐν μὴ εἶναι τὼς ἀρχρὸς κερδαίνειν. τῦτο δὲ μάλιςα ἐν τε 

ἀρχὴ γινόμενον κακὸν γνῶναι ὁ τῷ τυχόντος ἀλλὰ πολι- ὀλιγάρχικαῖς δεὶ τηρεῖν. οὐ γὰρ ὕὅτως ἀγανωνκτῦσιν εργν 
τικοῦ ἀνδρός. πρὸς δὲ τὴν διὰ τὰ τιμήματα γιγνομένην 35 μενοι τοῦ ἀρχεὶν οἱ πολλοί͵ ἀλλὰ καὶ χαίρνειν ἐεν τῇ 
μεταβολὴν ἐξ ὀλιγαρχίας καὶ πολιτείας, ὅταν συμβανῃ ἐᾷ πρὸς τοῖς. ἰδίοις σχολάζειν, ὡς ἐὼν οἴωνται τὰ κενὰ 
τοῦτο μενόντων μὲν τῶν αὐτῶν τιμημάτων εὐπορίας δὲ κλέπτειν τοὺς ἄρχοντας" τότε δ᾽ ἀμφότερα λυπεῖ τό πὶ 
νομίσματος γιγνομένης, συμφέρει τοῦ τιμήματος ἔκισκο- τῶν τιμῶν μὴ μετέχειν καὶ τὸ τῶν κερδῶν. μοναχῶς ἃ 
πεῖν τῷὸ κοινῷ τὸ πλῆθος πρὸς τὸ παρελθὸν [κατὰ τοῦτον καὶ ἐνδέχεται ἅμα εἶναι δημοκρατίαν καὶ ἀριστοκρατία, 
τὸν χρόνον), ἐν ὅσαις μὲν πόλεσι τιμῶνται κατ᾽ ἐνιαυτόν, (0 εἰ τοῦτο κατασκευάσειέ τις’ ἐνδέχοιτο γὰρ ἂν καὶ τοὺ 

3. ἔσι 7ὲ,. 1 5. τὰς τῆς ἘῈ, ἢ 7. μὲν οὰ Ἀδ. ἢ 26. φϑειρόντων ἨΔ. ἢ 33. πεέριληφύα Ἐ2. ἢ 35. διὰ τιμήματος Κ5. ἢ 51. 

τῶν οαὰ ἘῬ. ἢ 39. κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον ροδὶ ἀ0. ἐνιαυτόν γεῖυδ ἱπίεγργαβ. 

10. ὀλιγαρχίαν 5. ἢ 11. καὶ μοναρχία, οτα ΠΣ , ἢ 415. τι ΠῚ, ἢ 16. καὶ ογα 7 Πὸ}. ἢ 19. ἀποδημοτικὰς ἘΠ. Ι 20. 

εὗκος δῆ, ἢ 31. τὸ καὶ] καὶ τὸ 14, ἘΣ - 
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Ὑνωρίμους καὶ τὸ πλῆθος ἔχεν ἃ βούλονται ὠμφοτέρους. οἷον εἰ ςρατηγικὸς μέν τις εἴη, πονηρὸς δὲ καὶ μιὴ τῇ πο. 
τὸ μὲν γὼρ ἐξεῖναι πᾶσιν ἄρχειν δημοκρατριόν, τὸ δὲ τὸς λιτείᾳ Φῦος, ὁ δὲ δίκαιος καὶ φύος, πῶς δεῖ ποιεῖσθαι 
γνωρίμες εἶναι ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἀριστακρατικόν. τοῦτο δ' τὴν αἴρεσιν; ἔοικε δὲ δὲὼ βλέπειν εἰς δύο, τίνος πλεῖον 

ἴδ! ὅταν μὴ ἢ καρδαύειν ὠπὸ τῶν ἀρχῶν. οἱ γὰρ ἅπο- μετέχεσι πάντες καὶ τίνος ἔλαττον. διὸ ἐν ςρατηγίᾳ μὲν 
ὁ βυλήσονται ἄρχειν τῷ μηδὲν κερδαίνειν, ἀλλὰ πρὸς 5 εἰς τὴν ἐμπειρίαν μᾶλλον τῆς ἀρετῆς" ἔλαττον γὰρ ςρα» 

δρ ἰδίοις εἶναι μᾶλλον" οἱ δ᾽ εὔποροι δυνήσονται διὰ τὸ τηγίας μετέχεσι, τῆς δ᾽ ἐπιεικείας πλεῖον" ἐν δὲ φυλακῇ 
μηδὲν προσδεῖσθαι τῶν κοινῶν, ὥςε συμβήσεται τοῖς μὲν καὶ ταμιείᾳ, τἀναντία." πλείονος γὰρ ἀρετῆς δεῖται ἢ ὅσην 
ὠπόροις γίγνεσθαι εὐπόροις διὼ τὸ διατρίβειν πρὸς τοῖς οἱ πολλοὶ ἔχουσιν, ἡ δὲ ἐπιςήμη κοινὴ πᾶσιν. ἀπορήσειε 
ἄργοις, τοῖς δὲ γνωρίμοις μὴ ἄρχεσθαι ὑπὸ τῶν τυχόντων. δ᾽ ἄν τις κἂν δύναμις ὑπάρχῃ τῆς πολιτείας καὶ φιλία, 
τῷ μὲν ὄν μὴ κλόχτεσθαι τὼ κοινὰ ἡ παράδοσις γιγνέσθω 10 τί δεῖ τῆς ἀρετῆς; ποιήσει γὰρ τὼ συμφέροντα καὶ τὰ δύο. 
τῶν χρημάτων παρόντων πάντων τῶν πολιτῶν, καὶ ἀντί. ἢ ὅτι ἐνδέχεται τὸς τὰ δύο ταῦτα ἔχοντας ἀκρατεῖς εἶναι, 
γραφα κατὼ φρατρίας καὶ λόχος καὶ φυλὰς τιθέσθωσαν: ὥςε καθάπερ καὶ αὑτοῖς οὐχ, ὑπηρετῆσιν εἰδότες καὶ φι- 
τοῦ δὲ ὠκερδῶς ἄρχειν τιμὰς εἶρωι δεῖ νενομοθετημένας λῦντες αὐτός, ὕτω καὶ πρὸς τὸ κοινὸν οὐθὲν κωλύει ἔχειν 
τοῖς εὐδυκιμοῦσιν. δεῖ δ᾽ ἐν μὲν ταῖς δημοκρατίαις τῶν ἐνίους. ἁπλῶς δέ, ὅσα ἐν τοῖς νόμοις ὡς συμφέροντα λέ- 
εὐπόρων φείδεσθαι, μὴ μόνον τὼς κτήσεις μὴ ποιεῖν ἀνά- 15 Ὑομεν ταῖς πολιτείαις, ἅπαντα ταῦτα σωζει τὰς πολιτείας. 
δάςες, ἀλλὼ μηδὲ τὸὺς καρπός, ὃ ἐν ἐνίαις τῶν πολιτειῶν καὶ τὸ πολλάκις εἰρημένον μέγιστον στοιχεῖον, τὸ τηρεῖν 

λανθάνει γιγνόμενον" βέλτιον δὲ καὶ βουλομώνες κωλύειν ὅπως κρεῖττον ἔςαι τὸ βυλόμενον τὴν πολιτείαν πλῆθος τῷ 

λεπυργεῖν τὰς δαπανηρὰς μὲν μὴ χρησίμυς δὲ λειτεργίας, μὴ βουλομών. παρὰ πάντα δὲ ταῦτα δεῖ μὴ λανθάνειν, 
οἷον χὐρηγίας καὶ λαμπαδαρχίας καὶ ὅσαι ἄλλαι τοιαῦ- ὃ νῦν λανθάνει τὰς παρεκβεβηχνίας πολιτείας, τὸ μέσον" 
ται" ἐν δ᾽ ὀλιγαρχίᾳ τῶν ἀπόρων ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι 0 πολλὰ γὰρ τῶν δοκούντων δημοτοκῶν "λύει τὸς δημοκρα- 
πολλήν, καὶ τὼς ἀρχὼς ἀφ᾽ ὧν λήμματα τότοις ἀπονέ- τίας καὶ τῶν ὀλιγαρχικῶν τὰς ὀλιγαρχίας. οἱ δ᾽ οἰόμενοι 
μειν, κἂν τις ὑβρίσῃ τῶν εὐπόρων εἰς τούτους, μείζω τὰ ταύτην εἶναι μίαν ἀρετὴν ἕλχουσιν εἰς τὴν ὑπερβολήν, 
ἐπιτίμια εἶναι ἢ ἂν σφῶν αὐτῶν, καὶ τὰς κληρονομίας μὴ ἀγνοοῦντες ὅτι καθάπερ ῥίς ἐστι παρεκβεβηκυῖα μὲν τὴν 
κατὰ δόσιν εἶναι ἀλλὰ κατὰ γένος, μηδὲ πλειόνων ἢ μιᾶς εὐθύτητα τὴν καλλίςην πρὸς τὸ γρυπὸν ἢ τὸ σιμόν, ἀλλ᾽ 
τὸν αὐτὸν κληρονομεῖν" ὅτω γὰρ ἂν  ὁμαλώτεραι αἱ ἀσίαι 25 ὅμως ἔτι καλὴ καὶ χάριν ἔχεσα πρὸς τὴν ὄψιν, οὐ μὴν 
εἶεν καὶ τῶν ἀπέρων εἰς εὐπορίαν ὧν καθίς αιντο πλείους. ὠλλ᾽ ἐὰν ἐπιτείνῃ τις ἔτι μᾶλλον εἰς τὴν ὑπερβολήν, πρῶ- 
συμφέρει δὲ καὶ ἐν δημοκρατίᾳ καὶ ἐν ὀλιγαρχίῳ τῶν τον μὲν ἀποβαλεῖ τὴν μετριότητα τῷ μορίε, τέλος δ᾽ ὕτως 
ἄλλων ἢ ἰσότητα ἢ προεδρίαν νέμειν τοῖς ἧττον κοινωνῆσι ὥστε μηδὲ ῥῖνα ποιήσει φαίνεσθαι διὰ τὴν ὑπεροχὴν καὶ 
τῆς πολιτείας, ἐν μὲν δήμῳ τοῖς εὐπόροις, ἐν δ᾽ ὀλιγαρ- τὴν ἔλλειψιν τῶν ἐναντίων" τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔχει καὶ 
χίῳ τοῖς ἀπόροις, πλὴν ὅσαι ἀρχαὶ κύριαι τῆς πολιτείας" 30 περὶ τῶν ἄλλων μορίων. συμβαίνει δὴ τῦτο καὶ περὶ τὰς 
ταύτας δὲ τοῖς ἐκ τῆς Δολιτείας ἐγχειρίζειν μόνοις ἢ ἄλλας πολιτείας. καὶ γὰρ ὀλιγαρχίαν καὶ δημοκρατίαν 
“λείοσιν. ἔστιν ὥστ᾽ ἔχειν ἱκανῶς, καίπερ ἐξεστηκνίας τῆς βελτίςης 

9 Τρία δὲ τινα χρὴ ἔχειν τοὺς μέλλοντας ἄρξειν τὰς τάξεως" ἐὰν δέ τις ἐπιτεδη μᾶλλον ἑκατέραν αὐτῶν, πρῶ- 
κυρίας ἀρχάς, πρῶτον μὲν φιλίαν πρὸς τὴν καθεστῶσαν τον μὲν χείρω ποιήσει τὴν πολιτείαν, τέλος δ᾽ οὐδὲ πολι- 
πολιτείαν, ἔπειτα δύναμιν μεγίςην τῶν ἔργων τῆς ἀρχῆς, Ὁ τείαν. διὸ δεῖ τῦτο μὴ ἀγνοεῖν τὸν νομοθέτην καὶ τὸν πο- 
τρίτον δ᾽ ἀρετὴν καὶ δικαιοσύνην ἐν ἑκάστη πολιτείᾳ τὴν λιτικόν, ποῖα σώζει τῶν δημοτικῶν καὶ ποῖα φθείρει τὴν 
πρὸς τὴν πολιτείαν" εἰ γὰρ μὴ ταὐτὸν τὸ δίκαιον κατὰ δημοκρατίαν, καὶ ποῖα τῶν ὀλιγαρχικῶν τὴν ὀλιγαρχίαν. 
πάσας τὰς πολιτείας, ἀνάγκη καὶ τῆς δικαιοσύνης εἶναι οὐδετέραν μὲν γὼρ ἐνδέχεται αὐτῶν εἶναι καὶ διαμένειν 
διαφοράς. ἔχει δ᾽ ἀπορίαν, ὅταν μὴ συμβαίνῃ ταῦτα ἄνευ τῶν εὐπόρων καὶ τοῦ πλήθους, ἀλλ᾽ ὅταν ὁμαλότης 
σπαντα περὶ τὸν αὐτόν, πῶς χρὴ ποιεῖσθαι τὴν διαίρεσιν" 40 γένηται τῆς ὑσίας, ἄλλην ἀνάγκη εἶναι ταύτην τὴν πολι- 

ἅ. ἢ οὐ Μ5δ.Ἀ 1. μηδοὸς ἘΣ, ἢ 8. τὸ] τὸ μὴ Ἀπ} τρίβεν ἘΖ5, ΠΠ 11. πάντων παρόντων δ, Ἶ 12. φατρίας καὶ λόγος 7}, 

49. λαμπαρχίας 5. 1 84. ταύτας --- πολιτείας οἵ 12. 
λ 

4. τῇ οπι 135. 1 λ. ςρατηγίᾳ μᾶλλον εἰς τὴν ἐμπειρίαν 75. ἢ 10. καὶ τὰ] κατὰ οοάϊοα5. Π 13. κωλύειν Κ75. ἢ 14. δίοις οοάϊοοα. ἢ 97. ἀποβάλει 
11, ἀποβάλλη Κ΄5, ὑπερβαλεῖ Τδ . 1} 30. δεῖ 5. 1} 33. ἔπιτείη! οἵὰ “5. ἢ] 86. τὸν δημοτικὸν ;76, 1| 317. ποῖαε 75, 11 ὀλιγαρχιῶν δ αἱ μὲ Κ΄. 
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τείαν, ὥςε φθείροντες τοῖς καθ᾽ ὑπεροχὴν νόμοις φθείρεσι πλήσια, τοῖς εἰρημένοις περὶ τὰς πολιτείας ἐςὶ καὶ τὰ συμ- 

τὰς πολιτείας. ὡμαρτάνυσι δὲ καὶ ἐν ταῖς δημοκρατίαις βαίνοντα περὶ τὰς βασιλείας καὶ τὰς τυραννίδας. ἡ μὴ 

καὶ ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις, ἐν μὲν ταῖς δημοκρατίαις οἱ δη- γὰρ βασιλεία κατὰ τὴν ἀριςοκρατίαν ἐςΐν, ἡ δὲ τυραπὴς 

μαγωγοί, ὅπου τὸ πλῆθος κύριον τῶν νόμων" δύο γὰρ ἐξ ὀλιγαρχίας τῆς ὑστάτης σύγκειται καὶ δημοκρατίφ" 
ποιοῦσιν ἀεὶ τὴν πόλιν, μαχόμενοι τοῖς εὐπόροις, δεῖ δὶ 5 διὸ δὴ καὶ βλαβερωτάτη τοῖς ἀρχομένοις ἐς ἵν, ἅτε ἐκ. δυοῦ 
τὐναντίον αἰεὶ δοκεῖν λέγειν ὑπὲρ εὐπόρων, ἐν δὲ ταῖς ὁλ.- συγκειμένη κακῶν καὶ τὼς «παρεκβάσεις καὶ τὰς ἀμαρ- 
γαρχίαις ὑπὲρ τῇ δήμε τὸς ὀλεγαρχιρεύς, καὶ τὸς ὅρκους τίας ἔχασα τὼς παρ᾽ ἀμφοτέρων τῶν πολιτειῶν. ὑπάρχει 
ἐναντίες ἢ νῦν ὀμνύναι τὸς ὀλιγαρχικύς. νῦν μὲν γὰρ ἐν δ᾽ ἡ γώιεσις εὐθὺς ἐξ ἐναντίων ἑκατέρῳ τῶν μοναρχιῶ" 
ἐνίαις ὀμνύεσι “καὶ τῷ δήμῳ κακόνες ἔσομαι καὶ βελεύζω ἡ μὲν γὰρ βασιλεία πρὸς βοήθειαν τὴν ὠπὸ τῇ δήμν τὸ 
ὅ τι ἂν ἔχω κακόν"" χρὴ δὲ καὶ ὑπολαμβάνειν καὶ ὑπο- 0 ἐπιεικέσι γέγονεν, καὶ καθίς ται βασιλεὺς ἐκ τῶν ἐπιεικῶν 

κρίνεσθαι τὐναντίον, ἐπισημαινομένες ἐν τοῖς ὅρκοις ὅτι “ἀκ καθ᾽ ὑπεροχὴν ἀρετῆς ἢ πράξεων τῶν ὠπὸ τῆς ἀρετῆς, ἡ 
ἀδικήσω τὸν δῆμον." μέγιστον δὲ πάντων τῶν εἰρημένων καβ' ὑπεροχὴν τοιύτε γέυς, ὁ δὲ τύραννος ἐκ τῷ δέμν καὶ 

πρὸς τὸ διαμένειν τὰς πολιτείας, Ὁ νῦν ὀλιγωρῦσι πάντες, τῷ πλήθος ἐπὶ τὺς γνωρίμυς, ὅπως ὁ δῆμος ἀδικῆται μα 
τὸ παιδεύεσθαι πρὸς τὰς πολιτείας. ὄφελος γὰρ ὑϑὲν τῶν θὰὲν ὑπ᾽ αὐτῶν. φανερὸν δ᾽ ἐκ τῶν συμβεβηκότων' σχρὸν 

ὠφελιμωτάτων νόμων καὶ συνδεδοξασμένων ὑπὸ πάντων 15 γὰρ αἱ πλεῖστοι τῶν τυραΐννων γεγόνασιν ἐκ δημαγωγῶν 
τῶν πολιτευομένων, εἰ μὴ ἔσονται εἰθισμένοι καὶ πεπαι- ὡς εἰπεῖν, πις ευθώντες ἐκ τῷ διαβάλλειν τὰς γνωρίμυς. αἱ 
δευμένοι ἐν τῇ πολιτείᾳ, εἰ μὲν οἱ νόμοι δημοτικοί, δημο- μὲν γὰρ τῶτον τὸν τρόπον κατέςησαν τῶν τυραννίδων, ἠδὲ 
τικῶς, εἰ δ᾽ ὀλιγαρχικοί, ὀλιγαρχικῶς. εἴπερ γάρ ἐςιν ἐφ' τῶν πόλεων ηὐξημένων, αἱ δὲ πρὸ τότων ἔκ τε τῶν βασε 

ἑνὸς ὠκρασία, ἔστι καὶ ἐπὶ πόλεως. ἔς! δὲ τὸ πεπαιδεῦ- λέων παρεκβαινόντων τὼ πάτρια καὶ δεσποτικωτέρας ἀρχῇ 
σθαι πρὸς τὴν πολιτείαν ὁ τῦτο, τὸ ποιεῖν οἷς χαίρεσιν οἱ Ὁ ὀρεγομένων, αἱ δ᾽ ἐκ τῶν αἱρετῶν ἐπὶ τὼς κυρίας ἀρχέ; 

ὀλιγαρχῶντες ἢ οἱ δημοκρατίαν βυλόμενοι, ἀλλ᾽ οἷς δυνή- (τὸ γὰρ ἀρχαῖον οἱ δῆμοι καθίστασαν πολυχρονίους τὸς 
σονται οἱ μὲν ὀλιγαρχεῖν οἱ δὲ δημοκρατεῖσθαι. νῦν δ᾽ ἐν δημιουργίας καὶ τὰς θεωρίαρλ, αἱ δ᾽ ἐκ τῶν ὀλιγαρχιῶν 
μὲν ταῖς ὀλιγαρχίαις οἱ τῶν ἀρχόντων υἱοὶ τρυφῶσιν, οἱ αἰρυμένων ἔνα τινὰ κύριον ἐπὶ τὼς μεγίςας ἀρχάς. τᾶπι 
δὲ τῶν ἀπόρων γίγνονται γεγυμνασμένοι καὶ πεπονηκότες, γαρ ὑπῆρχε τοῖς τρόποις τύότοις τὸ κατεργάζεσθαι ῥφδίως 
ὥςε καὶ βύλονται μᾶλλον καὶ δύνανται νεωτερίζειν. ἐν δὲ 25 εἰ μόνον βυληθεῖεν, διὰ τὸ δύναμιν προῦπάρχαιν τοῖς μὰ 
ταῖς δημοκρατίαις ταῖς μάλιστα εἶναι δοκόσαις δημοκρα- βασιλικῆς ἀρχῆς, τοῖς δὲ τὴν τῆς τιμῆς, οἷον Φείδων μὸ 

τικαῖς τὐναντίον τῷ συμφέροντος καϑέςηκεν. αἴτιον δὲ τότε περὶ ΓΑργος καὶ ἕτεροι τύραννοι κατέστησαν βασιλείες 
ὅτι κακῶς ὁρίζονται τὸ ἐλεύθερον. δύο γάρ ἐςιν οἷς ἡ ὃη- ὑπαρχούσης, οἱ δὲ περὶ τὴν ᾿Ιωνίαν καὶ Φάλαρις δι τῶ 
μοκρατία δοκεῖ ὡρίσθαι, τῷ τὸ πλεῖον εἶναι κύριον καὶ τῇ τιμῶν, Παναίτιος δ᾽ ἐν Λεοντίνοις καὶ Κύψελος ἐν Ἰορίόῳ 
ἐλευθερίᾳ. τὸ μὲν γὰρ δίκαιον ἶσον δοκεῖ εἶναι, ἶσον δ᾽ ὅ τι 30 καὶ Πεισίστρατος ᾿Αθήνησι καὶ Διονύσιος ἐν Ἰξυρακούνακ 
ἂν δόξῃ τῷ πλήθει, τοῦτ᾽ εἶναι κύριον, ἐλεύθερον δὲ καὶ καὶ ἕτεροι τὸν αὐτὸν τρόπον ἐκ δημωγωγίας. καθάώπῳ ᾧ 
ἴσον τὸ Ὁ τι ἂν βύληταί τις ποιεῖν. ὥς ε ζῇ ἐν ταῖς τοιαύ- εἴπομεν, ἡ βασιλεία τέτακται κατὰ τὴν ἀριστοκρατίω. 

ταῖς δημοκρατίαις ἕκαςος ὡς βέλεται, καὶ εἰς ὃ χρήζων, κατ᾽ ἀξίαν γάρ ἐςιν, ἢ κατ᾽ ἰδίαν ἀρετὴν ἢ κατὰ γίνε, 

ὡς φησὶν Εὐριπίδης. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ φαῦλον" οὐ γὰρ δεῖ ἢ κατ᾽ εὐεργεσίας, ἢ κατὰ ταῦτά τε καὶ δύναμιν. ἅτα» 

οἴεσθαι δουλείαν εἶναι τὸ ζῆν πρὸς τὴν πολιτείαν, ἀλλὼ 35 τες γὼρ εὐεργετήσαντες ἢ δυνάμενοι τὰς πόλεις ἢ τὰ ἴα 
σωτηρίαν. ἐξ ὧν μὲν ἕν αἱ πολιτεῖαι μεταβάλλουσι καὶ εὐεργετεῖν ἐτύγχανον τῆς τιμῆς ταύτης, οἱ μὲν κατὰ τί 
φθείρονται, καὶ διὰ τύων σώζονται καὶ διαμένουσιν, ὡς λέμον κωλύσαντες δελεύειν, ὥσπερ Κόδρος, οἱ δ᾽ ἐλευθν 
ὡπλῶς εἰπεῖν τοσαῦτά ἐςιν. ρώσαντες, ὥσπερ Κῦρος, ἢ κτίσαντες ἢ κτησάμενοι χρρε, 

1 Λείπεται δ᾽ ἐπελθεῖν καὶ περὶ μοναρχίας, ἐξ ὧν τε ὥσπερ οἱ Λακεδαιμονίων βασιλεῖς καὶ Μακεδόνων καὶ 
φθείρεται καὶ δι᾿ ὧν σώζεσθαι πέφυκεν. σχεδὸν δὲ παρά- (0 Μολοττῶν. βέλεται δ᾽ ὁ βασιλεὺς εἶναι φύλαξ, ὕτως καὶ 

6. δυκεῖ ἈΡΈ, ἘΞ 10. καὶ ροδὲ δὲ οἷ 1}. ΠΠ 13. ὀλιγωρῦν Τ, Π 28. καλῶς 3. ἢ 29. ὡρίζεσθαι Ἐ΄3. ἢ 32. ὡς Ἐπ 11 33. ὅστῳ 
ὯΔ. 34. δη] δὴ ᾿. 

4. τὰς] τῆς ᾿ . 1 5. δυεῖν 715, 1 15, δημαγωγοῦ 13. ἢ 17. τυράννων ᾿), ἢ 19. ἀρχὼς Ἐδ, Π 27. ἄρχος ΗΔ. ἢ 29. ἐν Ἰορδδμ] 
δ᾽ ἐν κορίϑῳ ΠΡ. 11 317. κέδρος ΤῈ, 
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μὲν κεκτημένοι τὰς οὐσίας μηθὲν ἄδικον πάσχωσιν, ὁ δὲ 

δῆμος μὴ ὑβρίζηται μηθέν. ἡ δὲ τυραννίς, ὥσπερ εἴρηται 
πολλάκις, πρὸς οὐδὲν ὠποβλέκει κοινόν, εἰ μὴ τῆς ἰδίας 

ὠφελείας χάριν. ἔστι δὲ σκοπὸς τυραννικὸς μὲν τὸ ἡδύ, 
βασιλικὸς δὲ τὸ καλόν. διὸ καὶ τῶν πλεονεκτημάτων τὰ 

μὲν χρήματα, τυραννικά, τὰ δ᾽ εἰς τιμὴν βασιλικὰ μᾶλ- 

λον. καὶ φυλακὴ βασιλικὴ μὲν πολιτική, τυραννικὴ δὲ 

διὰ ζΖένων. ὅτι δ᾽ ἡ τυραννὶς ἔχει κακὰ καὶ τὰ τῆς δὴ- 
μοκρατίας καὶ τὰ τῆς ὀλιγαρχίας, φανερόν, ἐκ μὲν ὀλι- 
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τῶν παιδικῶν ἐρωτῆσαι αὐτὸν εἰ ἤδκη ἐξ αὐτῷ κύει. ἡ δὲ 

Φιλίππου ὑπὸ Παυσανίου διὰ τὸ ἐᾶσαι ὑβρισθῆναι αὐτὸν 

ὑπὸ τῶν περὶ ΓΑτταλον, καὶ ἡ ᾿Αμύντου τοῦ μικροῦ ὑπὸ 

Δέρδα διὰ τὸ καυχήσασθαι εἰς τὴν ἡλικίαν αὐτῷ, καὶ ἡ 

5 τῇ εὐνόέχε Ἑὐαγόρᾳ τῷ Κυκπρίῳ" διὰ γὰρ τὸ τὴν γυναῖκα 
παρελέσθαι τὸν υἱὸν αὐτῷ ἀπέκτεινεν ὡς ὑβρισμένος. πολ- 
λαὶ δ᾽ ἐπιθέσεις γεγένηνται καὶ διὰ τὸ εἰς τὸ σῶμα αἰσχύ- 
νεσθαι τῶν' μονάρχων τινάς, οἷον καὶ ἡ Κραταίε εἰς ᾿Αρχέ- 
λαον" ἀεὶ γὰρ βαρέως εἶχε πρὸς τὴν ὁμιλίαν, ὥςε ἱκανὴ 

γαρχίας τὸ τὸ τέλος εἶναι πλῦτον (οὕτω γὼρ καὶ διαμέ- 10 καὶ ἐλάττων ἐγένετο πρόφασις, διότι τῶν θυγατέρων ὑδὲ- 
νειν ἀναγκαῖον μόνως τήν τε φυλακὴν καὶ τὴν τρυφήν) μίαν ἔδωκεν ὁμολογήσας αὐτῷ, ἀλλὰ τὴν μὲν προτέραν, 

καὶ τὸ τῷ πλήθει μηδὲν πις εύειν, διὸ καὶ τὴν παραίρεσιν κατεχόμενος ὑπὸ πολέμον πρὸς ἹΣίρραν καὶ ᾿Αρράβαιον, 

ποΐνται τῶν ὅπλων" καὶ τὸ κακοῦν τὸν ἔχλον καὶ τὸ ἐκ ἔδωκε τῷ βασιλεῖ τῷ τῆς Ἐλιμείας, τὴν δὲ νεωτέραν τῷ 

τὸ ἄς εος ἀπελαύνειν καὶ διοικίζειν ὠμφοτέρων κοινόν, καὶ υἱεῖ ᾿Αμύντα, οἰόμενος ὅτως ἂν ἐκεῖνον ἥκιςα διαφέρεσθαι 

τῆς ὀλιγαρχίας καὶ τῆς τυραννίδος. ἐκ δημοκρατίας δὲ τὸ 15 καὶ τὸν ἐκ τῆς Κλεοπάτρας" ἀλλὰ τῆς γε ἀλλοτριότητος 
πολεμεῖν τοῖς γνωρίμοις καὶ διαφθείρειν λάθρᾳ καὶ φα- ὑπῆρχεν ἀρχὴ τὸ βαρέως φέρειν πρὸς τὴν ἀφροδισιας ικὴν 

γερῶς καὶ φυγαδεύειν ὡς ἀντιτέχνυς καὶ πρὸς τὴν ἀρχὴν χάριν. συνεπέθετο δὲ καὶ Ἑλλανοκράτης ὁ ὁ Λαρισσαϊὸς διὰ 
ἐμποδίους" ἐκ ᾿γὰρ τούτων συμβαίνει γίγνεσθαι. καὶ τὰς τὴν αὐτὴν αἰτίαν" ὡς γὰρ χρώμενος αὐτῇ τῇ ἡλικίᾳ οὐ 

ἐπιβελάς, τῶν μὲν ἃ ἄρχειν αὐτῶν βιλεμένων, τῶν δὲ μὴ κατῆγεν ὑποσχόμενος, δὶ᾽ ὕβριν καὶ οὐ δι᾽ ἐρωτικὴν ἐπι- 

δυλεύειν. ὅθεν καὶ τὸ Περιάνδρε πρὸς Θρασύβουλον συμ- 20 θυμίαν ᾧετ᾽ εἶναι τὴν γεγενημένην ὁμιλίαν. Πάρρων δὲ 

βέλευμά ἐςιν, ἡ τῶν ὑπερεχόντων σταχύων κόλουσις, ὡς 
δέον ἀεὶ τὸς ὑπερέχοντας τῶν πολιτῶν ἀναιρεῖν. καθάπερ 
ἦν σχεδὸν ἐλέχθη, τὰς αὐτὰς ἀρχὰς δεῖ νομίζειν περί τε 
τὼς πολιτείας εἶναι τῶν μεταβολῶν καὶ περὶ τὰς μοναρ- 

καὶ Ἡρακλείδης οἱ Αἴνιοι Κότυν διέφθειραν τῷ πατρὶ τι- 

μωρῆντες, ᾿Αδάμας δ᾽ ἀπέξη Κότυος διὰ τὸ ἐκτμηθῆναι 
καὶς ὧν ὑπ’ αὐτοῦ ὡς ὑβρισμένος. πολλοὶ δὲ καὶ διὰ τὸ 

᾿ Ν -“ ᾽ ὯΝ -“᾽ , « ᾿" εἰς τὸ σῶμα αἰκισθῆναι πληγαῖς ὀργισθέντες οἱ μὲν διέ- 

χίας' διά τε γὰρ ἀδικίαν καὶ διὰ φοβον καὶ διὰ κατα- 25 φθειραν οἱ δ᾽ ἐνεχείρησαν ὡς ὑβρισθώτες, καὶ τῶν περὶ 
φρόνησιν ἐπιτίθενται πολλοὶ τῶν ἀρχομένων ταῖς μοναρ- 
χίαις, τῆς δὲ ἀδικίας μάλιςα δὶ ὕβριν, ἐνίοτε δὲ καὶ διὰ 
τὴν τῶν ἰδίων ςέρησιν. ἔςι δὲ καὶ τὰ τέλη ταὐτά, καθά- 

᾽ "» Ὶ , ᾿ Ἁ ᾿ς περ κἀκεῖ, καὶ περὶ τὰς τυβδύνίθος καὶ τὼς βασιλείας" 

τὰς ἀρχὰς καὶ βασιλικας δυναστείας, οἷον ἐν Μιτυλήνῃ 
τὸς Πενθαλίδας Μεγακλῆς περιιόντας καὶ τύπτοντας ταῖς 
κορύναις ἐπιθέμενος μετὰ τῶν φίλων ἀνεῖλεν, καὶ ὕςερον 
Σμέρδις Πένθιλον πληγὰς λαβὼν καὶ παρὰ τῆς γυναικὸς 

μέγεθος γὰρ ὑπάρχει. πλύτου καὶ τιμῆς τοῖς μοναίρχζρις, 80 ἐξελκυσθεὶς διέφθειρεν, καὶ τῆς ᾿Αρχελαν δ᾽ ἐπιθέσεως Δε- 
ὧν ἐφίενται πάντες. τῶν δ᾽ ἐπιθέσεων αἱ μὲν ἐπὶ τὸ γομα 

γίγνονται τῶν ἀρχόντων, αἱ δ᾽ ἐπὶ τὴν ἀρχήν. αἱ μὲν ὅν 
δι᾿ ὕβριν ἐπὶ τὸ σῶμα. τῆς δ᾽ ὕβρεως οὔσης πολυμεροῦς, 

ἕκαστον αὐτῶν αἴτιον γίγνεται τῆς ὀργῆς" τῶν δ᾽ ὀργιζο- 

κάμνιχος ἡγεμὼν ἐγένετο, παροξύνων τὸς ἐπιθεμένες πρῶ- 
τος αἴτιον δὲ τῆς ὀργῆς ὅτι αὐτὸν ἐξέδωκε μαστιγῶσαι 
Εὐριπίδῃ τῷ ποιητῇ" ὁ δ᾽ Εὐριπίδης ἐχαλέκαινεν εἰπέντος 
τι αὐτῷ εἰς δυσωδίαν τῷ ςόματος. καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ 

μώων σχεδὸν οἱ πλεῖςοι τιμωρίας χάριν ἐπιτίθενται, ἀλλ᾽ 35 διὰ τοιαύτας αἰτίας οἱ μὲν ἀνῃρέθησαν οἱ δ᾽ ἐπεβυλεύϑη- 

ἀχ ὑπεροχῆς, οἷον ἡ μὲν τῶν Πεισιςρατιδῶν διὰ τὸ προ- 
πηλακίσαι μὲν τὴν ᾿Αρμοδίς ἀδελφήν, ἐπηρεάσαι δ᾽ ᾿Αρ- 

μόδιον" ὁ μὲν γὰρ ᾿Ἀρμόδιος διὰ τὴν ἀδελφήν, ὁ δ᾽ ̓ Αρι- 
ςογείτων διὰ τὸν '᾿Αρμόδιον. ἐπεβόλευσαν δὲ καὶ Περιών- 

σαν. ὁμοίως δὲ καὶ διὰ φόβον" ἕν γάρ τι τῦτο τῶν αἰτίων 
᾽ ΄ Ὶ ὶ ν ,ὔ Α ν ’ὔ ᾶΦ ἥν, ὥσπερ καὶ περὶ τὰς πολιτείας καὶ τὰς μοναρχίας" οἷον 
Ξέρξην ᾿Αρταπάνης φοβέμενος τὴν διαβολὴν τὴν περὶ Δα- 
ρεῖον, ὅτι ἐκρέμασεν ἃ κελεύσαντος Ξέρξε, ἀλλ᾽ οἰόμενος 

δδῳ τῷ ἐν ᾿Αμβρακίᾳ τυράννῳ διὼ τὸ συμπίνοντα μετὰ 40 συγγνώσεσθαι ὡς ἀμνημονέντα διὰ τὸ δειπνεῖν. αἱ δὲ διὰ 

1. δὲ οπὶ 125, 1} 8. τῶν] ὑπὸ τῶν Ὑἱοίονιιβ, Π 9. τὰ οἱ 27, 1 10. τὸ τὸ] τῶ τὸ ΤΕΣ δ. ἢ 12, τὸ! τῷ δι ἢ μηδὲ] μὲν Σ΄, 

28. ταῦτα ΠΙΈΡ, ἢ 32. ἀρχῶν Ἐπ᾿, ἢ 33. ἐπὶ Πϑ. 1 πολνμερῶς Ἐῦδ, 1} 39. πεὸὴὸ ἄνδρω 275, 
8. ἀμαύτου Πό. ἢ ἀ. πέρδα Τό. 7. καὶ οαι Τ . ἢ 10. διότι) ἡ ΤΗΣ Ή. α 13. ἐλιβείας 1 ΠΡ. ἢ 1. συνετέθετο δὲ ἱλλ. 

15. 25. ἰνεχείρισαν δ. ἢ 217. πυταλίδας Π . ᾿Π περιόντας 7) ΚΓ5. " 28. τῶν οπῃὴ ἢ δ. ἢ 29. σμέρδης 7 ΠΡΡΓΣ, ἸΠ πένϑιμον 15, ἢ} 30. 

ἀνχελίν ἘΠ᾿, ἢ 35. τοιαύτης 1". ἢ 36, αἰτιῶν Π 7, 

ῦσυυ 
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καταφρόνησιν, ὥσπερ Σαρδανάπαλον ἰδὼν τις ξαίνοντα 
μετὼ τῶν γυναικῶν, εἰ ἀληθὴ ταῦτα οἱ μυθολογοῦντες 
λέγυσιν" εἰ δὲ μὴ ἐπ᾿ ἐκεύν, ἀλλ᾽ ἐπ’ ἄλλυ γε ἂν γένοιτο 
ἀληθές. καὶ Διονυσίῳ τῷ ὑστέρῳ Δίων ἐπέθετο διὰ τὸ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ε. 

θεν, ἐὰν ἐναντία τις ἧ πολιτεία κρείττων. τὸ μὲν γὰρ 
βούλεσθαι δῆλον ὡς ὑπάρξει διὰ τὴν ἐναντιότητα τῆς 

προαιρέσεως" ἃ δὲ βούλονται, δυνάμενοι πράττασι πάντη. 
ἐναντίαι δ᾽ αἱ πολιτεῖαι, δῆμος μὲν τυραννίδι καθ' Ἥσί;- 

καταφρονεῖν, ὁρῶν τούς τε πολίτας οὕτως ἔχοντας καὶ 95 δὸν ὡς κεραμεῖ κεραμεύς (καὶ γὰρ καὶ δημοκρατία ἡ τε 
αὐτὸν ἀεὶ μεθύοντα. καὶ τῶν φίλων δέ τινες ἐπιτίθενται 
διὰ καταφρόνησιν" διὰ γὰρ τὸ πιςεύεσθαι κατα φρονοῦσιν ρ γὰρ τὸ πις «φρονοῦσιν 
ΠῚ ὔ - », ͵ - Ὴ 
ὡς λήσοντες. καὶ οἱ οἰόμενοι δύνασθαι κατασχεῖν τὴν 

ἢ Ν ,ὔ Ν ᾿) ν -“ ᾽ ἡ χὰ ἀρχὴν τρόπον τινὰ διὰ τὸ καταφρονεῖν ἐπιτίθενται" ὡς 

λευταία τυραννίς ἐστιν), βασιλεία δὲ καὶ ἀριςοκρατία διὰ 

τὴν ἐναντιότητα τῆς πολιτείας. διὸ Λακεδαιμόνιοι πλείςας 
κατέλυσαν τυραννίδας καὶ Συρακόσιοι κατὰ τὸν χρόνον ὃν 

ἐπολιτεύοντο καλῶς. ἶνα δ᾽ ἐξ αὐτῆς, ὅταν οἱ μετέχιντις 
δυνάμενοι γὰρ καὶ καταφρονῖντες τῷ κινδύννε διὰ τὴν δύ- τὸ στασιάζωσιν, ὥσπερ ἡ τῶν περὶ Γέλωνα καὶ νῦν ἡ τὸν 

νάμιν ἐπιχειρῦσι ῥᾳδίως, ὥσπερ οἱ ςρατηγῦντες τοῖς μο- 
νάρχοις, οἷον Ἱῦρος ᾿Αςυάγῃ καὶ τῷ βίκ καταφρονῶν καὶ 
τῆς δυνάμεως διὰ τὸ τὴν μὲν δύναμιν ἐζηργηκέναι, αὐτὸν 
δὲ τρυφᾶν, καὶ Σεύθης ὁ Θρᾷξ ᾿Αμαδύκῳ ςρατηγὸς ὦν. 

περὶ Διονύσιον, αὶ μὲν Γέλωνος Θρασυβούλου τοῦ “Ἰέρωνος 

ὠδελφν τὸν υἱὸν τῷ Γέλωνος δημαγωγῆντος καὶ πρὸς ἡδὲ- 
γὼς ὁρμῶντος, ἵν᾿ αὐτὸς ἄρχῃ, τῶν δ᾽ οἰκείων συστάντων, 
ἵνα μὴ τυραννὶς ὅλως καταλυθὴ ὠλλὰ Θρασύβουλος" αὶ 

οἱ δὲ καὶ διὰ πλείω τότων ἐπιτίθενται, οἷον καὶ καταφρο- 15 δὲ συςάντες αὐτῶν, ὡς καιρὸν ἔχοντες, ἐξέβαλον ἅπαντα; 
νοῦντες καὶ διὰ κέρδος, ὥσπερ ᾿Αριοβαρζάνῃ Μιθριδάτης. 
μάλιςα δὲ διὼ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐγχειρῶσιν οἱ τὴν φύσιν 

μὲν θρασεῖς, τιμὴν δ᾽ ἔχοντες πολεμικὴν παρὰ τοῖς μο- 

νάρχοις" ἀνδρία γὰρ δύναμιν ἔχυσα θράσος ἐςΐν" δὶ ἃς 

αὐτούς. Διονύσιον δὲ Δίων στρατεύσας, κηδεστὴς ὧν καὶ 

προσλαβὼν τὸν δῆμον, ἐκεῖνον ἐκβαλὼν διεφθάρη. δύο ἃ 
,ν »“ν » ».»" » ἃ Λ ΓΣ ΛἽ -, , 

οὐσῶν αἰτιῶν δι᾿ ἃς μάλις᾽ ἐπιτίθενται ταῖς τυραννίσι, μὲ 

σὸς καὶ καταφρονήσεως, θάτερον μὲν δεῖ τύτων ὑπάρχιν 
ἀμφοτέρας, ὡς ῥᾳδίως κρατήσοντες, ποῖνται τὼς ἐπιθέσεις, Ὁ) τοῖς τυράννοις, τὸ μῖξος, ἐκ δὲ τῇ καταφρονεῖσθαι πολλαὶ 
τῶν δὲ διὰ φιλοτιμίαν ἐπιτιθεμένων ἕτερος τρόπος ἐςὶ τῆς 
αἰτίας παρὰ τοὺς εἰρημένους πρότερον. ὁ γὰρ ὥσπερ ἔνιοι 
τοῖς τυράννοις ἐπιχειροῦσιν ὁρῶντες κέρδη τε μεγάλα καὶ 
τιμὰς μεγάλας οὖσας αὐτοῖς, οὕτω καὶ τῶν διὰ φιλο- 

γίνονται τῶν καταλύσεων. σημεῖον δύ" τῶν μὲν γὰρ χτν 
σαμέώων οἱ πλεῖστοι καὶ διεφύλαξαν τὰς ἀρχάς, ιἱ ἃ 
παραλαβόντες εὐθὺς ὡς εἰπεῖν ἀπολλύασι πάντες ἀπι- 
λαυστικῶς γὰρ ζῶντες εὐκαταφρόνητοί τε γίγνονται καὶ 

τιμίαν ἐπιτιθεμένων ἕκαςος προαιρεῖται κινδυνεύειν" ἀλλ᾽ 25 πολλὲς καιρὺς παραδιδόασι τοῖς ἐπιτιθεμένοις. μόριον δὲ 
ἐκεῖνοι μὲν διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν, οὗτοι δ᾽ ὥσπερ κἀν 
ἄλλης τινὸς γενομένης πράξεως περιττῆς, καὶ δὶ ἣν ὀνο- 
μαστοὶ γίγνονται καὶ γνώριμοι τοῖς ἄλλοις, οὕτω καὶ 

»» Ψ ᾽ “ ᾽ ΄ ἢ, 
τοῖς μονάρχοις ἐγχειροῦσιν, οὐ κτήσασθαι βουλόμενοι 

τι τοῦ μίσες καὶ τὴν ὀργὴν δεῖ τιθέναι" τρόπον γάρ τινα 
τῶν αὐτῶν αἰτία γίνεται πράζεων. πολλαίκις δὲ καὶ πρα" 
κτικώτερον τῷ μίσες᾽ συντονώτερον γὰρ ἐπιτίθενται διὰ τὶ 

μὴ χρῆσθαι λογισμῷ τὸ πάθος. μάλιστα δὲ συμβαύυ 
μοναρχίαν ἀλλὰ δόξαν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐλάχιστοί γε τὸν 30 τοῖς θυμοῖς ἀκολουθεῖν διὰ τὴν ὕβριν, δὶ ἣν αἰτίαν ἥ τι 

᾿ , 2 «ς ΝῚ ΓΑ ν »», .- « »" ἀριθμόν εἰσιν οἱ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ὁρμῶντες" ὑποκεῖ- 
σθαι γὰρ δεὶ τὸ τοῦ σωθῆναι μηδὲν φροντίζειν, ἂν μὴ 
μέλλῃ κατασχήσειν τὴν πρᾶξιν. οἷς ἀκολουθεῖν μὲν δεῖ 

τὴν Δίωνος ὑπόληψιν, ὁ ῥῴδιον δ᾽ αὐτὴν ἐγγενέσθαι πολ- 

τῶν Πεισιστρατιδῶν κατελύθη τυραννὶς καὶ πολλαὶ τὸν 
Υ͂. ἄλλων. ἀλλὰ μᾶλλον τὸ μῖσος ἡ μὲν γὰρ ὀργὴ μετὰ 

λύπης πάρεςιν, ὥςε ὁ ῥάδιον λογίζεσθαι, ἡ δ᾽ ἔχθρα ὧνν 
λύπης. ὡς δ᾽ ἐν κεφαλαίοις εἰπεῖν, ὅσας αἰτίας εἰρήκαμεν 

λοῖς᾽ ἐκεῖνος γὰρ μετ᾽ ὀλίγων ἐστράτευσεν ἐπὶ Διονύσιον 35 τῆς τε ὀλιγαρχίας τῆς ἀκράτου καὶ τελευταίας καὶ τὴς 
οὕτως ἔχειν φάσκων ὡς ὅπου περ ὧν δύνηται προελθεῖν, 
ς Ἁ ΩΝ ἊΨ .ν ᾿ν Ὃ» ᾽ ἱκανὸν αὐτῷ τοσῦτον μετασχεῖν τὴς πράξεως, οἷον εἰ μι- 

»"ἭἪ΄ »-“Ἢ7 "δὰ .«“ “- 

κρὸν ἐπιβάντα τῆς γῆς εὐθὺς συμβαΐη τελευτῆσαι, τῦτον 

καλῶς ἔχειν αὐτῷ τὸν θάνατον. φθείρεται δὲ τυραννὶς ἕνα 

δημοκρατίας τὴς ἐσχάτης, τοσαύτας καὶ τῆς τυραννίδος 

θετέον" καὶ γὼρ αὗται τυγχάνεσιν ὅσαι διαιρεταὶ τυραν 
νίδες. βασιλεία δ᾽ ὑπὸ μὲν τῶν ἔξωθεν ἥκιςα φθείρεται, 
διὸ καὶ πολυχρόνιός ἐςιν᾿ ἐξ αὐτῆς δ᾽ αἱ πλεῖςαι 

μὲν τρόπον, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἑκάςη πολιτειῶν, ἔξω- 40 συμβαΐνουσιν. φθείρεται δὲ κατὰ δύο τρόπους, ἶνα μὺ 

8. γένοιτο "τὸ ἀληθές ΠΕΣ, 1 ἀ. ὑπέθετο ΤΡ, δ τὸ οπι 73. ἢ 8. οἱ οπι δ. ἢ 9. διὰ] μετὰ δ. ἡ 12. ἀςνάγει ΜΡ} 

13. ἐξοργηκέναι Ἐδ, Π 14. ἁμαδόκω ἘδΡ., ᾿ 21. δὶ] τε ΠΡ; , 1 33. ἀκολουϑεῖ » 5, ἢ δεῖ οἱ 39. ἔχειν οπι 1 . 

4. ἡ Ἐπ, ἢ 2. βουλεύεσθαι ἘΠ, ἢ ἁ, μὲν οπι 76, ἢ 7. διὸ καὶ λακ. δι Π 9. εὐτοῦ Σ΄5, αὐτῶν ΠΡ, ἢ 10. 4] οἱ ἈλῚΤ ὁ τῷ 
τὸν ὃ. Δ. ΠΤ 13. συστησάντων δ, | 29. λογισμῶν δ. 1 37. αἱρετὰ 3. 
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στασιασάντων τῶν μετεχόντων τῆς βασιλείας, ἄλλον δὲ μήτε παιδείαν μήτε ἄλλο μηθὲν τοιοῦτον, ἀλλὰ πάντα 

τρόπον τυραννικώτερον πειρωμένων διοικεῖν, ὅταν εἶναι κύριι φυλάττειν ὅθεν εἴωθε γίνεσθαι δύο, φρόνημά τε καὶ πίςις, 
πλειόνων ἀξιῶσι καὶ παραὶ τὸν νόμον. ἀ γίγνονται δ᾽ ἔτι καὶ μήτε σχολὰς μήτε ἄλλες συλλόγες ἐπιτρέχειν γίνε- 
βασιλεῖαι νῦν, ἀλλ᾽ ἄν περ γίγνωνται, μοναρχίαι καὶ τυ- σθαι σχολαστικούς, καὶ πάντα ποιεῖν ἐξ ὧν ὅτι μάλιςα 

ραννίδες μᾶλλον, διὰ τὸ τὴν βασιλείαν ἑκόσιον μὲν ἀρχὴν 5 ἀγνῶντες ἀλλήλοις ἔσονται πάντες" ἡ γὰρ γνῶσις πίστιν 
εἶναι, μειζόνων δὲ κυρίαν, πολλὲς δ᾽ εἶναι τὸς ὁμοίας, καὶ ποιεῖ μᾶλλον πρὸς ἀλλήλες. καὶ τὸ τὸς ἐπιδημῦντας ἀεὶ 
μηδένα διαφέροντα τοσῦτον ὥστε ἀπαρτίζειν πρὸς τὸ μέ. φανεροὺς εἶναι καὶ διατρίβειν περὶ θύρας" οὕτω γὰρ ἂν 

γιθος καὶ τὸ ἀξίωμα τῆς ἀρχῆς. ὥςε διὰ μὲν τῦτο ἑκόν- ἥκιστα λανθάνοιεν τί πράττουσι, καὶ φρονεῖν ἀν ἐθίζοιντο 
τες οὐχ ὑπομένουσιν" ἂν δὲ δι᾽ ἀπάτης ἄρζη τις ἢ βίας, μικρὸν αἰεὶ δυλεύοντες. καὶ τἄλλα ὅσα τοιαῦτα Περσικὰ 
ἤδη δυκεῖ τῦτο εἶναι τυραννίς, ἐν δὲ ταῖς κατὰ γένος βα- 10 καὶ βάρβαρα τυραννικά ἐςιν" πάντα γὰρ ταὐτὸν δύναται. 

σιλείαις τιθέναι δεῖ τὴς φθορᾶς αἰτίαν πρὸς ταῖς εἰρημέ- καὶ τὸ μὴ λανθάνειν πειρῶσϑαι ὅσα τυγχάνει τις λέγων 
ναις καὶ τὸ γίνεσθαι πολλὲς εὐκαταφρονήτυς, καὶ τὸ δύ- ἢ πράττων τῶν ἀρχομένων, ἀλλ᾽ εἶναι κατασκόπους, οἷον 

ναμιν μὴ κεκτημένους τυραννικὴν ἀλλὰ βασιλικὴν τιμὴν περὶ Συρακούσας αἱ ποταγωγίδες καλούμεναι, καὶ τοὺς 
ὑβρίζειν" ῥᾳδία γὼρ ἐγίνετο ἡ κατάλυσις" μὴ βυλομέων ὠτακυςς ἐξέπεμπεν Ἱέρων, ὅπε τις εἴη συνυσία καὶ σύλ- 
γὰρ εὐθὺς οὐκ ἔσται βασιλεύς, ἀλλ᾽ ὁ τύραννος καὶ μὴ 15 λογος" παρρησιάζονταί τε γὰρ ἧττον, φοβέμενοι τὰς τοιό- 
βιελομένων. φθείρονται μὲν οὖν αἱ μοναρχίαι διὰ ταύτας τες, κἀν παρρησιάζωνται, λανθάνεσιν ἧττον. καὶ τὸ δια- 

καὶ τοιαύτας ἑτέρας αἰτίας. βάλλειν ἀλλήλοις καὶ συγκρούειν καὶ φίλους φίλοις καὶ 
411 Σωζονται δὲ δῆλον ὡς ἁπλῶς μὲν εἰπεῖν ἐκ τῶν τὸν δῆμον τοῖς γνωρίμοις καὶ τὲς πλυσίες ἑαυτοῖς, καὶ τὸ 

ἐναντίων, ὡς δὲ καϑ' ἔκαςον τῷ τὰς μὲν βασιλείας ἄγειν πένητας ποιεῖν τὸς ἀρχομένες, τυραννικόν, ὅπως μήτε φυ- 
ἐπὶ τὸ μετριώτερον. ὅσῳ γὰρ ὧν ἐλαττόνων ὦσι κύριοι, 20 λακὴ τρέφηται καὶ πρὸς τῷ καθ᾽ ἡμέραν ὄντες ἄσχολοι 
πλείω χρόνον ἀναγκαῖον μένειν πῶσαν τὴν ἀρχήν" αὐτοί ὦσιν ἐκιβελεύειν. παράδειγμα δὲ τούτυ αἴ τε πυραμίδες 
τε γὰρ ἧττον γίνονται δεσποτικοὶ καὶ τοῖς ἤθεσιν ἴσοι μᾶλ- αἱ περὶ Αἴγυπτον καὶ τὰ ἀναθήματα τῶν Κυψελιδῶν 

ελον, καὶ ὑπὸ τῶν ἀρχομένων φθονοῦνται ἧττον. διὰ γὰρ καὶ τοῦ ᾿Ολυμπίς ἡ οἰκοδόμησις ὑπὸ τῶν Πεισιςρατιδῶν, 
τῦτο καὶ ἡ περὶ Ἰολοττὸς πολὺν χρόνον βασιλεία διέμεινεν, καὶ τῶν περὶ Σάμον ἔργα Πολυκράτεια" πάντα γὰρ ταῦτα 
καὶ ἡ Λακεδαιμονίων διὰ τὸ ἐξ ἀρχῆς τε εἰς δύο μέρη 15 δύναται ταὐτόν, ἀσχολίαν καὶ πενίαν τῶν ἀρχομένων. καὶ 
διαιρεθῆναι τὴν ὠρχήν, καὶ πάλιν Θεοπόμπε μετριάσαντος καὶ εἰσφορὰ τῶν τελῶν, οἷον ἐν Συρακούσαις" ἐν πώτε γὰρ 
τοῖς τε ἄλλος καὶ τὴν τῶν ἐφόρων ἀρχὴν ἐπικαταςήσαν- ἔτεσιν ἐπὶ Διονυσία τὴν ἐσίαν ἅπασαν εἰσενηνοχέναι συνέ- 

τος τῆς γὰρ δυγάμεως ἀφελὼν ηὔξησε τῷ χρόνῳ τὴν βαινεν. ἔςι δὲ καὶ πολεμοποιὸς ὁ τύραννος, ὅπως ἄσχολοί 
βασιλείαν, ὥςε τρόπον τινὰ ἐποίησεν οὐκ ἐλάττονα ἀλλὰ τε ὦσι καὶ ἡγεμόνος ἐν χρείᾳ διατελῶσιν ὄντες. καὶ ἡ 

μείζονα αὐτήν. ὕπερ καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα ἀποκρίνασθαί 3 μὲν βασιλεία σωζεται διὰ τῶν φίλων, τυραννικὸν δὲ τὸ 
φασιν αὐτόν, εἰπῦσαν εἰ μηδὲν αἰσχύνεται τὴν βασιλείαν μάλιστ᾽ ὠπιςεῖν τοῖς φίλοις, ὡς βουλομένων μὲν πάντων, 

ἐλάττω παραδιδὲς τοῖς υἱέσιν ἢ παρὰ τῷ πατρὸς παρέλα- δυναμένων δὲ μάλιςα τέτων. καὶ τὰ περὶ τὴν δημοκρα- 
βιν' “ὁ δῆτα" φάναι" “παραδίδωμι γὰρ πολυχρονιωτέραν" τίαν δὲ γιγνόμενα τὴν τελευταίαν τυραννικὰ πάντα, γυ- 
αἱ δὲ τυραννίδες σώζονται κατὰ δύο τρόπυς τοὺς ἐναντιω- ναικοκρατία τε περὶ τὰς οἰκίας, ἶν᾽ ἐξαγγέλλωσι κατὰ τῶν 
τάτυς, ὧν ἅτερός ἐςιν ὁ παραδεδομένος καὶ καθ᾽ ὃν δὲοι- 35 ἀνδρῶν, καὶ δόλων ἄνεσις διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν" ὅτε γὰρ 
κῦσιν οἱ πλεῖστοι τῶν τυράννων τὴν ἀρχήν. τότων δὲ τὰ ἐπιβουλεύουσιν οἱ δοῦλοι καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς τυράννοις, 

πολλά φασι καταςῆσαι Περίανδρον τὸν Κορίνθιον" πολλὰ εὐημερῦντάς τε ἀναγκαῖον εὔνους εἶναι καὶ ταῖς τυραννίσι 

δὲ καὶ παρὰ τῆς τῶν Περσῶν ἀρχῆς ἔς: τοιαῦτα λαβεῖν. καὶ τοῖς δημοκρατίαις" καὶ γὼρ ὁ δῆμος εἶναι βούλεται 

ἔςι δὲ τά τε πάλαι λεχθώτα πρὸς σωτηρίαν, ὡς οἷόν τε, μόναρχος. διὸ καὶ ὁ κόλαξ παρ᾽ ἀμφοτέροις ἔντιμος, παρὰ 
τῆς τυραννίδος, τὸ τὸς ὑπερέχοντας κολύειν καὶ τὸς φρονη- 40 μὲν τοῖς δήμοις ὁ δημαγωγός (ἧςι γὰρ ὁ δημαγωγὸς τὴ 

ματίας ἀναιρεῖν, καὶ μήτε συσσίτια ἐᾶν μήτε ἑταιρίαν δήμιε κόλαξ), παρὰ δὲ τοῖς τυράννοις οἱ ταπεινῶς ὁμιλῦντες, 

45, βασιλεία ἘΠ', ΠΤ μὴ οτὰ 75. ἢ 31. εἰκᾶσαν ἘΠ5. 11 35. καὶ οτὰ 15. Ε 38. τῶν οἷὰ 1.113, Ἀ 39. οἷόν τε] πο: 6 οἴονται ἡ ἢ 

Δ0. φρονιμωτάτους ἢ. 
2. φρονήματά 75}, Π 6. ποιεῖ οτὰ δ. ἢ 14. ἱερέων 278. ἢ 15. παρρησιάζοντάς δ. Π 21. τυραννίδες Ἐδ, Π 29. διατελῶσιν] ὥσι 

τελῶσι δ, 34. ἰξαγγέλωσι ΠΡ, ᾿ 
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᾿ Ἂν. , 
ὅπερ ἐςὶν ἔργον κολακείας. καὶ γὰρ δια τῦτο πονηρόφιλον 
ς “ ΄ Ν , - γΝ ἃ Φφ' ἡ τυραννίς" κολακευνόμενοι γὰρ χαίρουσιν, τῦτο δ᾽ ἐδ᾽ ἂν εἷς 
ποιήσειε φρόνημα ἔχων ἐλεύθερον, ἀλλὰ φιλῦσιν οἱ ἐπιει- 

᾽ α, ἃ ΄ ΄, « νι.» Ν 
χεὶς ἡ τὶ κολακεύυσιν. καὶ χρῆσιμοι οἱ πονηροί εἰς τὰ πο- 

γηρά᾽ ἥλῳ γὰρ ὁ ἧλος, ὥσπερ ἡ παροιμία. καὶ τὸ μη- 5 
᾿ ’, -»" »» ,ὔ ,ὔ φ.Ν Ν δενὶ χαίρειν σεμνῷ μηδ᾽ ἐλευθέρῳ τυραννικόν" αὐτὸν γὰρ 

“ ν᾿ “ ,ὔ ᾽ 

εἶναι μόνον ἀξιοῖ τοίζτον ὁ τύραννος, ὁ δ᾽ ἀντισεμνυνόμενος 

καὶ ἐλευθεριάζων ἀφαιρεῖται τὴν ὑπεροχὴν καὶ τὸ δεσπο- 
ν “ , “ ᾿ν»-ἋὉ ΄, ν 

τικοὸν τῆς τυραννίδος" μισυσιν Ἐν ὡσπερ χαταλνοντας τὴν 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΕ. 

“ “ ,ὔ “- Ἂς 

φροντίζειν τῶν κοινῶν, μήτε δαπανῶντα δωρεὰς τοιαύτας 
φ ’ - .» ,ν» ι 

ἐφ᾽ αἷς τὰ πλήθη χαλεπαίνουσιν, ὅταν ἀπ᾽ αὐτῶν μὲν 

λαμβάνωσιν ἐργαζομένων καὶ πονέντων γλίσχρως, διδῶσι 
δ᾽ " Ψ' ) ,ὕ λ , ᾿ ΄,ὔ Ὰ 

ἑταίραις καὶ ξένοις καὶ τεχνίταις ὠφθόνως, λόγιν τι 

ἀποδιδόντα τῶν λαμβανομένων καὶ δαπανωμένων, ὅπῃ 
Ψ , -“ 
ἤδη πεποιήκασί τινες τῶν τυράννων" ὕτω γὰρ ἂν τις διτι- 

» , ὦ κῶν οἰκονόμος ἀλλ᾽ κ τύραννος εἶναι δόξει. ἀ δεῖ δὲ φο- 
᾽ ΓῚ ΩΣ ε 

βεῖσϑαι μή ποτε ὠπορήσῃ χρημάτων κύριος ὧν τὰς πί- 
᾽ Ἀ -, ᾽ν» “. ΄, Ν. Ἂν » Ψ 

λέως. ἀλλὼ τοῖς γ᾽ ἐκτοπίζυσι τυράννοις ἀπὸ τῆς οἰκείας 

ὠρχήν. καὶ τὸ χρῆσθαι συσσίτοις καὶ συνημερευταῖς ξενι- τὸ καὶ συμφέρει τοῦτο μᾶλλον ἢ καταλιπεῖν ἀθροίσανται" 
κοῖς μᾶλλον ἢ πολιτικοῖς τυραννρκόν, ὡς τοὺς μὲν “πολε- 

μέες τὸς δ᾽ ὑκ ἀντιποισμένες. ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα τυ- 

ραννικὰ μὲν καὶ σωτήρια τῆς ἀρχῆς, οὐθὲν δ᾽ ἐλλείπει 
,ὔ ψ » ε Ω - Ὡ “ ͵7 

μυχϑηρίας. ἔςι δ᾽ ὡς εἰπεῖν πάντα ταῦτα περιειλημμένα 

- ν ἃ , . ἧττον γὰρ ὧν οἱ φυλάττοντες ἐπιτιθεῖντο τοῖς πράγματι». 
ΒΕῚ Δ , » ΓΑ͂Ν - ᾽ “ ι εἰσὶ δὲ φοβερώτεροι τῶν τυράννων τοῖς ἀποδημοῦσιν τεἱ 

φυλάττοντες τῶν πολιτῶν᾽ οἱ μὲν γὰρ συναποδημῖσιν, εἱ 
δὲ ἢ " νον» Ν τῶ “, ὑπομένουσιν. ἔπειτα τὰς εἰσφορὰς καὶ τὼς λειτυργίαι 

" ψ' Ν ε Α “ ἘΝ - ,ὔ “« ᾿ Γ᾽ ,ὕ μ τρισὶν εἴδισιν. στοχαζεται γὰρ ἡ τυραννὶς τριῶν, ἑνὸς μὲν (5 δεῖ φαίνεσθαι τῆς τε οἰκονομίας ἕνεκα συνάγοντα, κἀν 

τὸ μικρὰ φρονεῖν τὶς ἀρχομένες (ἐδενὶ γαρ ὧν μικρόψυ- 

χος ἐπιβελεύσειεν), δευτέρα δὲ τὸ διαπις εἶν ἀλλήλοις" οὐ 

καταλύεται γὰρ πρότερον τυραννὶς πρὶν ἣ πις εὐσυσί τινες 

αὑτοῖς" διὸ καὶ τοῖς ἐπιεικέσι πολεμοῦσιν ὡς βλαβεροῖς 

πῦτε δεηθὴ χρῆσθαι πρὸς τὺς πολεμικὰς καιρός, ὅλως τί 
αὑτὸν παρασκευάζειν φύλακα καὶ ταμίαν ὡς κοινῶν ἀλλὲ 

μὴ ὡς ἰδίων. καὶ φαίνεσθαι μὴ χαλεπὲν ἀλλὰ σεμνῖν 
Υ δὲ -“᾿ Ψ Χ -. Ν ᾿ , ἔτι δὲ τοιοῦτον ὥστε μὴ φοβεῖσθαι τοὺς ἐντυγχάνοντας 

πρὸς τὴν ἀρχὴν οὐ μόνον διὰ τὸ μὴ ἀξιῶν ἄρχεσθαι δὲ- ἢ ἀλλὰ μᾶλλον αἰδεῖσθαι. τότε μώτοι τυγχάνειν ὁ ῥᾷδμν 
ἂν - 

σποτικῶς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ πιςοὺς καὶ ἑαυτοῖς καὶ τοῖς 
Γ - ᾿ ᾿Ὶ , ΄ ς .-“ ΄ »"Ἢ 
ἄλλοις εἰναι καὶ μὴ καταγορενειν μῆτε ἑαυτῶν μητε τῶν 
Γ΄ , 
ἄλλων. τρίτον δ᾽ ἀδυναμία τῶν πραγμάτων" οὐθεὶς γὰρ 
ἐπιχειρεῖ τοῖς ἀδυνάτοις, ὥςε ἀδὲ τυραννίδα καταλύειν μὴ 

ὄντα εὐκαταφρόνητον" διὸ δεῖ κἂν μὴ τῶν ἄλλων ἀρετῶν 
ἐπιμέλειαν ποιῆται, ἀλλὰ τῆς πολιτικῆς, καὶ δύζαν ἐμ- 

ποιεῖν περὶ αὑτοῦ τοιαύτην. ἔτι δὲ μὴ μόνον αὐτὸν φας 
νεσθαι μηθένα τῶν ἀρχομώων ὑβρίζοντα, μήτε νέον μητι 

δυνάμεως ὑπαρχόσης. εἰς οὃς μὲν οὖν ὅρες ἀνάγεται τὰ 25 νέαν, ἀλλὰ μηδ᾽ ὦλλον μηδένα τῶν περὶ αὐτόν. ὁμοίως 
ὔ .“ ἣ ς αὐ ΟἿ ,ὔ Γ᾿ ἀ δὲ Ὶ ν ) “ Γ, -. Ν ΝΥ γ ΐ͵ βουλήματα τῶν τυράννων, οὗτοι τρεῖς τυγχανουσιν ὄντες καὶ τὰς οἰκείας ἔχειν γυναῖκας πρὲς τὼς ἄλλας, ὑς 

᾿ .. » ᾽ πάντα γὰρ ἀναγάγοι τις ἂν τὰ τυραννικὰ πρὸς ταύτας καὶ διὰ γυναικῶν ὕβρεις πολλαὶ τυραννίδες ἀπολώλασπ. 
Ἂ . ’ Ἂν "" ν δ ’ ᾿ Ζ - Ψ- ν ᾿ “ ν ν ΕΣ ΄ Ἂ τὼς ὑποθέσεις, τὼ μὲν ὅπως μὴ πιςεύωσιν ἀλλήλοις, τὰ περί τε τὰς ἀπολαύσεις τὰς σωματικὰς τοὐναντίον ποιεῖν 

δ᾽ ὅπως μὴ δύνωνται, τὰ δ᾽ ὅπως μικρὸν φρονῶσιν. ὁ μὲν ἢ νῦν τινὲς τῶν τυράννων ποιοῦσιν" οὐ γὰρ μόνον εὐθὺς 
", [ω} Ὁ“ “ ““ ε ΠῚ , 

ὅν εἷς τρόχος δι᾽ Ὁ γίνεται σωτηρία ταῖς τυραννίσι τοιδτός 30 ἔωθεν τοῦτο δρῶσιν, καὶ συνεχῶς πολλὰς ἡμέρας, ἀλλά 

ἐστιν, ὁ δ᾽ ἕτερος σχεδὸν ἐξ ἐναντίας ἔχει τοῖς εἰρημένοις καὶ φαίνεσθαι τοῖς ἄλλοις βόλονται τῶτο πράττοντες, δ᾽ 
τὴν ἐπιμέλειαν. ἔςι δὲ λαβεῖν αὐτὸν ἐκ τῆς φθορᾶς τὴς ὡς εὐδαίμονας καὶ μακαρίος θαυμάσωσιν. ἀλλὰ μάλιζα 
τῶν βασιλειῶν" ὥσπερ γὰρ τῆς βασιλείας εἷς τρόπος τῆς μὲν μετριάζειν τοῖς τοιούτοις, εἰ δὲ μή, τό γε φαίνεσθαι 
φθορᾶς τὸ ποιεῖν τὴν ἀρχὴν τυραννικωτέραν, ὕτω τῆς τυ- τοῖς ἄλλοις διαφεύγειν" οὔτε γὰρ εὐεπίθετος ὅτ᾽ εὐκατα- 
ραννίδος σωτηρία ποιεῖν αὐτὴν βασιλικωτέραν, ἐν φυλάτ- 35 φρόνητος ὁ νήφων, ἀλλ᾽ ὁ μεθύων, ἀδ᾽ ὁ ἄγρυπνος, ἀλλ᾽ 

’ὔὕ Α ΄ Γ2 Ψ Ν Ψ'  ἕ 

τοντὰ μόνον, τὴν δύναμιν, ὕὑπως ἀρχὴ μὴ μένον βελομέ- 
᾿ Ν Ἁ , “.., μι Α “ 

νων ὠλλὰ καὶ μὴ βυλομένων" προϊέμενος γὰρ καὶ τοῦτο 
“ Ὶ Ἁ - ᾽ Ν “«“ Ἄ -΄ τὺ 

προΐεται καὶ τὸ τυραννεῖν. ἀλλὰ τῦτο μὲν ὥσπερ ὑπόθε- 
γ - 

σιν δεῖ μένειν, τὰ δ᾽ ἄλλα τὼ μὲν ποιεῖν τὰ δὲ δοκεῖν 

ὁ καθεύδων. τὐναντίον τε ποιητέον τῶν πάλαι λεχθότων 

σχεδὸν πάντων" κατασκευάζειν γὰρ δεῖ καὶ κοσμεῖν τὴν 

πόλιν ὡς ἐπίτροπον ὄντα καὶ μὴ τύραννον. ἔτι δὲ τὰ πρὸ 
τὸς θεὶς φαίνεσθαι ἀεὶ σπεδάζοντα, διαφερόντως" ἧττον τι 

, ν “ - ΝΥ ν-» , ὑποκρινόμενον τὸ βασιλικὸν καλῶς, πρῶτον μὲν δοκεῖν 40 γὰρ φοβῆνται τὸ παθεῖν τι παραΐνομον ὑπὸ τῶν τοιντων, 

δ. μηδὲν ΠΡ ., ἢ 8. καὶ αιΐο ἐλευθεριάζων οπὶ λ΄}, ΤΠ 40. συσσιτίοις Τ5. 413. ταῖς ἀρχαῖς με Σ΄), ΗΠ 16. τῦ] τὰ Δ}.} 49. 

ἑαυτοῖς 15, {Π.25. οὖν οτχ 1.115. 1] 36. μὴ] μοι 4. 40. τὸν 1751. 

Ἀν ἑτέραις Ἐπ, ἢ 8, ἀπορώσει δ. ΤΠ 9. οἰκίας 15}. Π 13. οἱ δὲ ὑπομένουσι; οταχλ δ. ἡ 11. ὑχολαμβάνσυσιν ΚῬ. ἢ 17. 
κοιτὸν 3 7}. 



ΠΟΛΙΤΙΚΏΩΝ Ε. 

ἐὰν δεισιδαίμονα νομίζωσιν εἶναι τὸν ἄρχοντα καὶ φρον- 
“» - ᾿ ᾽ ΄ - ς ΄ 

τίζειν τῶν θεῶν, καὶ ἐπιβουλεύνσιν ἧττον ὡς συμμάχους 

ἔχοντι καὶ τοὺς θεούς. δεῖ δ᾽ ἄνευ ἀβελτηρίας φαΐεσθαι 

τοιοῦτον. τούς τε ἀγαθοὺς περί τι γιγνομένες τιμᾶν ὕτως 
ὥςε μὴ νομίζειν ἄν ποτε τιμηθῆναι μᾶλλον ὑπὸ τῶν πο- 

λιτῶν αὐτονόμων ὄντων. καὶ τὰς μὲν τοιαύτας τιμὰς ἀπο- 
΄ ,»» Ν ν ΄, ᾿ς ὕὔ ᾿ , ὶ δι νέμειν αὐτόν, τὰς δὲ κολάσεις δὶ ἑτέρων ἀρχόντων καὶ δὲν 

’ὔ }Ὶ Δ Ν ’ δ, ν» ΄ καςηρίων. κοινὴ δὲ φυλακὴ πάσης μοναρχίας τὸ μηθένα 
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ἀλλ᾽ οἰκονόμον καὶ βασιλικὸὲν εἶναι φαίνεσθαι τοῖς ἀρχο- 

μένοις καὶ μὴ σφετεριςὴν ὠλλ᾽ ἐπίτροπον, καὶ τὰς μετριέ- 
τητὰς τὸ βία διώκειν, μὴ τὰς ὑπερβολάς, ἔτι δὲ τὸς μὲν 

Ὑνωρίμες καθομιλεῖν, τὸς δὲ πολλὺς δημαγωγεῖν. ἐκ γὰρ 
΄ ,ὔ ν᾽ 

5 τούτων ἀναγκαῖον οὐ μόνον τὴν ἀρχὴν εἶναι καλλίω καὶ 

ζηλωτοτέραν τῷ βελτιένων ἄρχειν καὶ μὴ τεταπεινωμένων 
μηδὲ μισούμενον καὶ φοβέμενον διατελεῖν, ἀλλὰ καὶ τὲν 

ἀρχὴν εἶναι πολυχρονιωτέραν. ἔτι δ᾽ αὐτὸν διακεῖσθαι 

ποιεῖν ἕνα μέγαν, ἀλλ᾽ εἴπερ, πλείες" τηρήσυσι γὰρ ἀλλή- κατὰ τὸ ἦθος ἦτοι καλῶς πρὸς ἀρετὴν ἢ ἡμίχρηςον ὄντα, 
λους. ἐὰν δ᾽ ἄρα τινὼ δέῃ ποιῆσαι μέγαν, μή τοι τό γε τὸ καὶ μὴ πονηρὸν ἀλλ᾽ ἡμιπόνηρον. 

΄ “ ᾿ Ὰ ,ὔ κά - » ἦθος θρασύν ἐπιθετικώτατον γὰρ τὸ τοιδτον ἦθος περὶ πά- Καΐτοι πασῶν ὀλιγοχρονιώτεραι τῶν πολιτειῶν εἰσὶν 12 

᾿. 

ὙΡΉΣ 

ν “ ἃ -» , ΄, - 
σας τὰς πράξεις. κἀν τῆς δυνάμεώς τινα δοκῇ παρα- 
λύειν, ἐκ προσαγωγὴς τοῦτο δρᾶν καὶ μὴ πᾶσαν ἀθρόον 

ἀφαιρεῖσθαι τὴν ἐξεσίαν. ἔτι δὲ πάσης μὲν ὕβρεως εἶργε- 
Ν ’’ Δ “- ᾽ Ν᾿ ΄ὔ 

σθαι, παρὼ πάσας δὲ δυοῖν, τῆς τε εἰς τὰ σώματα κο- 
λάσεως καὶ τῆς εἰς τὴν ἡλικίαν. μάλις α δὲ ταύτην ποιη- 

Ν γῳ 7 “ΙΝ Ν ΄, Ν ν ᾽ τέον τὴν εὐλάβειαν περὶ τὸς φιλοτίμες" τὴν μὲν γὰρ εἰς 
τὰ χρήματα ὀλιγωρίαν οἱ φιλοχρήματοι φέρεσι βαρέως, 

ν ,» ν᾽ ν᾿ ,ὔ ν Ψ ᾿ » - -“ τὴν δ᾽ εἰς ὠτιμίαν οἵ τε φιλότιμοι καὶ οἱ ἐπιεικεῖς τῶν 

ὀλιγαρχία καὶ τυραννίς. πλεῖστον γὰρ ἐγένετο χρόνον ἡ 
περὶ Σικυῶνα τυραννίς, ἡ τῶν ᾿Ορθαγόρυ παίδων καὶ αὐτῇ 

᾿Ορθαγόραε" ἔτη δ᾽ αὕτη διέμεινεν ἑκατόν. τούτυ δ᾽ αἴτιον 

(56ὅτι τοῖς ἀρχομένοις ἐχρῶντο μετρίως καὶ κολλὼ τοῖς νό- 

μοις ἐδάλευον, καὶ διὰ τὸ πολεμικὸς γενέσδαι Ἐλεισθένης 

οὐκ ἦν εὐκαταφρένητος, καὶ τὰ πολλὼ ταῖς ἐπιμελείαις 
ἐδημαγώγουν. λέγεται γοῦν Κλεισθένης τὸν ὠποκρίναντα 

τῆς νίκης αὐτὸν ὡς ἐστεφάνωσεν" ἔνιοι δ᾽ εἰκόνα φασὶν 
᾽ ΄ ΄, ἃ δ “ - . ΄ Ἄ δ » “ ΄ [2 Ν ᾽ ᾿' 2 “- » »“» ἀνθρώκων. διόπερ ἢ μὴ χρῆσθαι δεῖ τοῖς τοιότοις, ἢ τὰς Ὁ εἶναι τοῦ κρίναντος οὕτω τὸν ἀνδριάντα τὸν ἐν τῇ ἀγορᾷ 

μὲν κολάσεις πατρικῶς φαίνεσθαι ποιούμενον καὶ μὴ δι᾽ καθήμενον. φασὶ δὲ καὶ Πεισίςρατον ὑπομεῖναί ποτε προσ- 

ὀλιγωρίαν, τὰς δὲ πρὸς τὴν ἡλικίαν ὁμιλίας δὶ ἐρωτικὰς κληθέντα δίκην εἰς "Αρειον κάγον. δευτέρα δὲ περὶ Κὰόριν- 
αἰτίας ἀλλὰ μὴ δὶ’ ἐξουσίαν,. ὅλως δὲ τὰς δοκέσας ἀτι- θὸν ἡ τῶν Κυψελιδῶν" καὶ γὰρ αὕτη διετέλεσεν ἔτη τρία 
μίας ἐξωνεῖσθαι μείζοσι τιμαῖς. τῶν δ᾽ ἐπιχειρόέντων ἐπὶ καὶ ἑβδομήκοντα καὶ ἐξ μῆνας" Κύψελος μὲν γὰρ ἐτυ- 
τὴν τὰ σώματος διαφθορὼν ὅτοι φοβερώτατοι καὶ δέονται )ς ράννησεν ἔτη τριάκοντα, Περίανδρος δὲ τετταράκοντα καὶ 
πλείςης φυλακῆς, ὅσοι μὴ προαιροῦνται περιποιεῖσθαι τὸ τέτταρα, Ῥαμμήτιχος δ᾽ ὁ Τ'ορδίεα τρία ἔτη. τὰ δ᾽ αἴτια 

ζῆν διαφθείραντες. διὸ μώλιςα εὐλαβεῖσθαι δεῖ τὸς ὑβρί. ταὐτὰ καὶ ταύτης" ὁ μὲν γὰρ Κύψελος δημαγωγὸς ἦν 
ζεσθαι νομίζοντας ἢ αὑτὸς ἢ ὧν κηδόμενοι τυγχάνουσιν’ καὶ κατὼ τὴν ἀρχὴν διετέλεσεν ἀδορυφόρητος, Περίανδρος 

ἀφειδῶς γὰρ ἑαυτῶν ἔχουσιν οἱ διὰ θυμὸν ἐπιχειροῦντες, δ᾽ ἐγένετο μὲν τυραννικός, ἀλλὰ πολεμικός, τρίτη δ᾽ ἡ 

καθάπερ καὶ Ἣ ράκλειτος εἶκε, χαλεπὸν φάσκων εἶναι 3 τῶν Πεισις ρατιδῶν ᾿Αθήνησιν, ἐκ ἐγίνετο δὲ συνεχής" δὲς 
θυμῷ μάχεσθαι" ψυχῆς γὰρ ὠνεῖσθαι. ἐπεὶ δ᾽ αἱ πόλεις γὰρ ἔφυγε Πεισίςρατος τυραννῶν, ὥς ἐν ἔτεσι τριάκοντα 
ἐκ δύο συνεστήκασι μορίων, ἔκ τε τῶν ἀπόρων ἀνθρώπων 
καὶ τῶν εὐπόρων, μάλιςα μὲν ἀμφοτέρες ὑπολαμβάνειν 
δεῖ σώζεσθαι διὰ τὴν ἀρχήν, καὶ τὸς ἑτέρες ὑπὸ τῶν ἑτέ- 

καὶ τρισὶν ἑπτακαίδεκα ἔτη τότων ἐτυράννευσεν, ὀκτωκαΐ- 
δέκα δὲ οἱ παῖδες, ὥςε τὰ πάντα ἐγένετο ἔτη τριάκοντα, 
καὶ πέντε. τῶν δὲ λοιπῶν ἡ περὶ ἹΙέωωνα καὶ Τέλωνα περὶ 

ρὼν ἀδικεῖσθαι μηδέν, ὁπότεροι δ᾽ ὧν ὦσι κρείττες, τότους 35 ξυρακύσαις. ἔτη δ᾽ ὑδ᾽ αὕτη πολλὰ διέμεινεν, ἀλλὰ τὰ 
ἰδίας μάλιςα ποιεῖσθαι τῆς ἀρχῆς, ὡς, ἄν ὑπάρξῃ τοῦτο 
τοῖς πράγμασιν, ὅτε δύλων ἐλευθέρωσιν ἀνάγκη ποιεῖσθαι 

τὸν τύραννον οὗτε ὅπλων παραίρεσιν" ἱκανὸν γὰρ θάτερον 

μέρος πρὸς τῇ δυνάμει προςιθέμενον, ὥστε κρείττους εἶναι 

σύμπαντα δυοῖν δέοντα εἴκοσι" Τέλων μὲν γὰρ ἑπτὰ τυ- 
ραννεύσας τῷ ὀγδόῳ τὸν βίον ἐτελεύτησεν, δέκα δ᾽ ἱἹέρων, 
Θρασύβελος δὲ τῷ ἑνδεκάτῳ μηνὶ ἐζέπεσιν. αἱ δὲ πολλαὶ 

τῶν τυραννίδων ὀλιγοχρόνιαι πᾶσαι γεγόνασι παντελῶς. 
τῶν ἐπιτιδεμένων. περίεργον δὲ τὸ λέγειν καθ᾿ ἕκαςον τῶν 40 Τὰ μὲν ἕν περὶ τς πολιτείας καὶ τὰ περὶ τὼς μο- 
τοιούτων' ὁ γὰρ σκοπὸς φανερός, ὅτι δεῖ μὴ τυραννικὸν ναρχίας, ἐξ ὧν τε φθείρονται καὶ πάλιν σώζονται, σχεδὸν 

44. μὲν οπὶ δ. ἢ 15. δυεῖν 72, Π 25. διαφορὰν Κ΄). 
6. μήτε ἥδι ἢ 1. καὶ ροοὶ ἀλλὰ οτχλ 13. Π 20. ταῖς ἀγοραῖς ἘΡ, 1 25. Περίανδρος -- 26. τέτταρα οἵα Π. 27. κύψελλος 

Ἐπ᾿. 1 32. ἰτυράννησεν 78, ἢ 85. συρακύσας δ. ἢ 36. δυεῖν 715. 11 ἀ0. τὼ πε οτὰ Ἀπ. Π ἀ1. γε ἨΔ. 



1316 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ε. Ζ. 

εἴρηται περὶ πάντων. ἐν δὲ τῇ πολιτείᾳ λέγεται μὲν περὶ ἐν ταῖς ἀρχαῖς, ἀλλ᾽ ὑχ, ὅτι οἱ πολλοὶ ὑπερέχοντες ταὶ 

τῶν μεταβολῶν ὑπὸ τῷ ΣΣωκράτες, ὁ μέντοι λέγεται κα- οὐσίαις οὐ δίκαιον οἴονται εἶναι ἴσον μετέχειν τῆς πόλεως 

λῶς" τῆς τε γὰρ ἀρίστης πολιτείας καὶ πρώτης οὔσης οὐ τοὺς κεκτημένους μηθὲν τοῖς κεκτημένοις" ἐν πολλαὶ π 

λέγει τὴν μεταβολὴν ἰδίως. φησὶ γὰρ αἴτιον εἶναι τὸ μὴ ὀλιγαρχίαις ἐκ ἔξεςι χρηματίζεσθαι, ἀλλὼ νόμοι εἰὶν εἱ 

μένειν μηθὲν ἀλλ᾽ ἕν τινι περιόδῳ μεταβαλλειν, ἀρχὴν δ᾽ 5 κωλύοντες" ἐν Καρχηδόνι δὲ δημοκρατυμένῃ χρηματίζον 
εἶναι τούτων ὧν ἐπίτριτος πυθμὴν πεμπάδι συζυγεὶς δύο ται καὶ ὕπω μεταβεβλήκασιν. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ φάνει 

ἁρμονίας παρέχεται, λέγων ὅταν ὁ τοῦ διαγράμματος δύο πόλεις εἶναι τὴν ὀλιγαρχιρκοίν, πλουσίων καὶ πινήτων. 

ἀριθμὸς τότε γένηται ςερεός, ὡς τῆς φύσεώς ποτε φυόσης τί γὰρ αὐτὴ μᾶλλον τῆς Λακωνικῆς πέπονθεν ἢ ὁποιαδὶ 

φαύλους καὶ κρείττους τῆς παιδείας, τοῦτο μὲν οὖν αὐτὸ ἄλλης, οὗ μὴ πάντες κέκτηνται ἴσα ἢ μὴ πάντες ἑμοίως 

λέγων ἴσως ὦ κακῶς" ἐνδέχεται γὰρ εἶναί τινας οὃς παι- 10 εἰσὶν ὠγαθοὶ ἄνδρες; ἀδενὸς δὲ πενες ἐς γενομένε ἢ πρότε 
δευθῆναι καὶ γενέσθαι σπουδαίας ἄνδρας ἀδύνατον. ἀλλ᾽ ρον ἐθὲν ἧττον μεταβάλλυσιν εἰς δῆμον ἐξ ὀλιγαρχίας, ὼ 

αὕτη τί ὧν ἴδιος εἴη μεταβολὴ τῆς ὑπ᾽ ἐκείνου λεγομόης γίνωνται πλείες οἱ ἄποροι, καὶ ἐκ δήμου εἰς ὀλυγαρχίαν, 
ἀρίστης πολιτείας μᾶλλον ἢ τῶν ἄλλων πασῶν καὶ τῶν ἐὰν κρεῖττον ἦ τὸ πλήθες τὸ εὔπορον καὶ οἱ μὲν ἀμελῶ 
γιγνομένων πάντων; καὶ διά τε τοῦ χρόνου, δι᾿ ὃν λέγει σιν οἱ δὲ προσέχωσι τὸν νῦν. πολλῶν τε ὑσῶν αἰτιῶν ἂ 
πάντα μεταβάλλειν, καὶ τὰ μὴ ἅμα ὠρξάμενα γίγνεσθαι 15 ὧν γίγνονται αἱ μεταβολαί, ὁὶ λέγει ἀλλὰ μίαν, ὅτι ὠεω- 
ἅμα μεταβάλλει, οἷον εἰ τῇ προτέρᾳ ἡμέρᾳ ἐγένετο τῆς τευνόμενοι κατατοκιζόμενοι γίγνονται πένητες, ὡς ἐξ ἀρχῆς 
τροπῆς, μα ἄρα μεταβάλλει. πρὸς δὲ τύτοις διὰ τίν᾽ αἰτίαν πλυσίων ὄντων πάντων ἢ τῶν πλείςων. τῦτο δ᾽ ἐςὶ ψώ:- 

ἐκ ταύτης εἰς τὴν Λακωνικὴν μεταβάλλει; πλεονάκις γὰρ δὸς, ἀλλ᾽ ὅταν μὲν τῶν ἡγεμόνων τινὲς ὠπολέσωει τὲϊ 

εἰς τὴν ἐναντίαν μεταβάλλουσι πᾶσαι αἱ πολιτεῖαι ἢ τὴν οὐσίας, καινοτομῦῶσιν, ὅταν δὲ τῶν ἄλλων, οὐθὲν γῆγνπαει 

σύνεγγυς. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τῶν ἄλλων μετα- Ὁ δεινόν. καὶ μεταβάλλυσιν ὑθὲν μᾶλλον ὑδέποτε εἰς δῆμον 
βολῶν" ἐκ γὰρ τῆς Λακωνικῆς, φησί, μεταβάλλει εἰς τὴν ἃ εἰς ἄλλην πολιτείαν. ἔτι δὲ κἂν τιμῶν μὴ μετέχοντα, 
ὀλιγαρχίαν, ἐκ δὲ ταύτης εἰς δημοκρατίαν, εἰς τυραννίδα κἀν ἀδικῶνται ἢ ὑβρίζωνται, ςασιάζεσι καὶ μεταβάλλει 
δὲ ἐκ δημοκρατίας. καίτοι καὶ ἀνάπαλιν μεταβάλλεσιν, τὰς πολιτείας, κἀν μὴ καταδαπανήσωσι τὴν ὑσίαν διὰ τὶ 

οἷον ἐκ δήμου εἰς ὀλιγαρχίαν, καὶ μᾶλλον ἢ εἰς μοναρ- ἐξεῖναι ὅτι ὧν βέλωνται ποιεῖν. ὦ αἰτίαν τὴν ἄγαν ἰλω»- 
χίαν. ἔτι δὲ τυραννίδος ὁ λέγει ὅτ᾽ εἰ ἔςαι μεταβολὴ ἔτ᾽ 25 θερίαν εἶναί φησιν. πλειόνων δ᾽ ὑσῶν ὀλιγαρχιῶν καὶ δ 
εἰ μὴ ἴςαι, διὰ τίν᾽ αἰτίαν καὶ εἰς ποίαν πολιτείαν. τότε μοκρατιῶν, ὡς μιᾶς ὕσης ἑκατέρας λέγει τὰς μεταβυλὲι 
δ᾽ αἴτιον ὅτι αὶ ῥᾳδίως ἂν εἶχε λέγειν" ἀόριςον γάρ, ἐπεὶ ὁ Σωκράτης. 
κατ᾽ ἐκεῖνον δεῖ εἰς τὴν πρώτην καὶ τὴν ἀρίςην" ὕἕτω γὰρ 
ὧν ἐγίγνετο συνεχὲς καὶ κύκλος, ἀλλὰ μεταβάλλει καὶ Τ 7 
εἰς τυραννίδα τυραννίς, ὥσπερ ἡ Σικυῶνος ἐκ τῆς Νύρωνος 30 Υἱ, 4. 
εἰς τὴν Ἀλεισθένες, καὶ εἰς ὀλιγαρχίαν, ὥσπερ ἡ ἐν Χαλ- Πόσαι μὲν οὖν διαφοραὶ καὶ τίνες τοῦ τε βελεντοῦ 
κίδι ἡ ᾿Αντιλέοντος, καὶ εἰς δημοκρατίαν, ὥσπερ ἡ τῶν καὶ κυρίες τῆς πολιτείας καὶ τῆς περὶ τὰς ἀρχὸς τάξεως 
Τέλωνος ἐν ἸΣυρακούσως, καὶ εἰς ἀριστοκρατίαν, ὥσπερ ἡ καὶ περὶ δικαστηρίων, καὶ ποῖα πρὸς ποίαν συντέτακται 
Χαριλάα ἐν Λακεδαίμονι καὶ ἐν Καρχηδόνι. καὶ εἰς τυ- πολιτείαν, ἔτι δὲ περὶ φθορᾶς τε καὶ σωτηρίας τῶν τολε 

ραννίδα μεταβάλλει ἐξ ὀλιγαρχίας, ὥσπερ ἐν Σικελίᾳ 35 τειῶν, ἐκ ποίων τε γίεται καὶ διὰ τίνας αἰτίας, ἐπεὶ 
σχεδὸν αἱ πλεῖσται τῶν ἀρχαίων, ἐν Λεοντίνοις εἰς τὴν πρότερον. ἐπεὶ δὲ τετύχηκεν εἴδη πλείω δημοκρατίας ὄντα 
Παναιτίς τυραννίδα καὶ ἐν Τέλᾳ εἰς τὴν Κλεάνδρε καὶ ἐν καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως πολιτειῶν, ἅμα τε περὶ ἐκεδων εἶ 
“Ῥηγίῳ εἰς τὴν ᾿Αναξιλάε καὶ ἐν ἄλλαις πολλαῖς πόλεσιν τι λοιπόν, ᾧ χεῖρον ἐπισκέψασθαι, καὶ τὸν οἰκεῖον καὶ τὸν 
ὡσαύτως. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ οἴεσθαι εἰς ὀλιγαρχίαν διὰ συμφέροντα τρόπον ἀποδοῦναι πρὸς ἑκάστην. ἔτι δὲ καὶ 
τῦτο μεταβάλλειν ὅτι φιλοχρήματοι καὶ χρηματις.αἱ οἷο τὰς συναγωγὼς αὐτῶν τῶν εἰρημένων ἐπισκεπτέον πάντων 
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τῶν τρόπων' ταῦτα γὰρ συνδυαζόμενα ποιεῖ τὰς πολιτείας 
ἐπαλλάττειν, ὥςε ἀριςοκρατίας τε ὀλιγαρχικας εἶναι καὶ 

πολιτείας δημοκρατικωτέρας. λέγω δὲ τοὺς συνδυασμούς, 
ὃς δεὶ μὲν ἐπισκοπεῖν, ἐκ ἐσκεμμώοι δ᾽ εἰσὶ νῦν, οἷον ὧν 

τὸ μὲν βυλευόμενον καὶ τὸ περὶ τὼς ἀρχαιρεσίας ὀλιγαρ- 
χικῶς ἢ συντεταγμένον, τὰ δὲ περὶ τὰ δικαςήρια ἀριςο- 

κρατικῶς, ἢ ταῦτα μὲν καὶ τὸ περὶ τὸ βελευόμενον ὀλι- 
“ ᾽ γαρχικῶς, ἀριςοκρατικῶς δὲ τὸ περὶ τὰς ἀρχαιρεσίας, ἢ 

»Ψ Ν ,ὔ Ν ΄ ν ν.» 
κατ ἄλλον τινώ τρῦπον μὴ παντα συντεθῇ τά τῆς πολι- 
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ταύτῃ μετέχοντας ἐλευθερίας᾽ τότε γὼρ ςοχαζεσθαί φασι 
πᾶσαν δημοκρατίαν. ἐλευθερίας δὲ ἣν μὲν τὸ ἐν μέρει ἄρ- 

χεσθαι καὶ ἄρχειν. καὶ γὰρ τὸ δίκαιον τὸ δημοτικὸν τὸ 
ἴσον ἔχειν ἐςὶ κατ᾽ ἀριθμὸν ἀλλὼ μὴ κατ᾽ ἀξίαν, τότε δ᾽ 

5 ὄντος τῷ δικαίς τὸ πλῆθος ἀνωγκαῖον εἶναι κύριον, καὶ ὅ τι 
᾿Ὶ ᾿ “» “χμμπν ὦ: 
ἀν δόζη τοῖς πλείοσι, τοῦτ᾽ εἶναι καὶ τέλος καὶ τῦτ᾽ εἶναι 

τὸ δίκαιον" φασὶ γὰρ δεῖν ἴσον ἔχειν ἕκαςον τῶν πολιτῶν" 
΄ ) .- ἣν ᾿ 
ὥςε ἐν ταῖς δημοκρωτίαις συμβαίνει κυριωτέρες εἶναι τὸς 
ἀπόρος τῶν εὐπόρων᾽ πλείους γάρ εἰσι, κύριον δὲ τὸ τοῖς 

τείας οἰκεῖα. ποία μὲν ἦν δημοκρατία πρὸς ποίαν ἁρμότ- τὺ πλείοσι δόξαν. ἕν μὲν ὅν τῆς ἐλευθερίας σημεῖον τῦτο, ὃν 
τει πόλιν, ὡσαύτως δὲ καὶ ποία τῶν ὀλιγαρχιῶν ποίῳ 
πλήθει, καὶ τῶν λοιπῶν δὲ πολιτειῶν τίς συμφέρει τίσιν, 

εἴρηται πρότερον. ὅμως δὲ δεὶ γενέσθαι δῆλον μὴ μόνον 

τίθενται πάντες οἱ δημοτικοὶ τῆς πολιτείας ὅρον, ἂν δὲ τὸ 

Ὧν ὡς βόλεταί τις" τῦτο γὰρ τῆς ἐλευθερίας ἔργον εἶναί 

φασιν, εἴπερ τοῦ δόλι ὄντος τὸ ζῆν μὴ ὡς βύλεται. τῆς 
ποία τύότων τῶν πολιτειῶν ἀρίςη ταῖς πόλεσιν, ἀλλὰ καὶ μὲν οὖν δημοκρατίας ὅρος τος δεύτερος, ἐντεῦθεν δ᾽ ἐλή- 
πῶς δεῖ κατασκευάζειν καὶ ταύτας καὶ τὰς ἄλλας ἐπέλ- τς λυθε τὸ μὴ ἄρχεσθαι, μάλιστα μὲν ὑπὸ μηθενός, εἰ δὲ 
θωμεν συντόμως. καὶ πρῶτον περὶ δημοκρατίας εἴκωμεν' μή, κατὰ μέρος. καὶ συμβάλλεται ταύτῃ πρὸς τὴν ἐλευ- 

ἅμα γὰρ καὶ περὶ τὴς ἀντικειμώης πολιτείας φανερόν, θερίαν τὴν κατὼ τὸ ἴσον. τύτων δ᾽ ὑποκειμένων καὶ τοιαύ- 
Ψ »»Ν,, ἃ ἄς ον ᾽ ,’ Υ͂ μ ᾽ » ν “ ΄ Ν .« » αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἣν καλοῦσί τινες ὀλιγαρχίαν. ληχτέον δὲ τὴς οὔσης τῆς ἀρχὴς τὰ τοιαῦτα δημοτικά, τὸ αἱρεῖσθαι 

πρὸς ταύτην τὴν μέθοδον πάντα τὼ δημοτικὰ καὶ τὰ δο- τὰς ἀρχὰς πάντας ἐκ πάντων, τὸ ἄρχειν πάντας μὲν 
κῦντα ταῖς δημοκρατίαις ἀκολυθεῖν" ἐκ γὰρ τότων συντι- ἢ ἑκάςυ ἕκαςον δ᾽ ἐν μέρει πάντων, τὸ κληρωτὰς εἶναι τὼς 
θεμένων τὼ τῆς δημοκρατίας εἴδη γίνεσθαι συμβαίνει, καὶ ἀρχὰς ἢ πάσας ἢ ὅσαι μὴ ἐμπειρίας δέονται καὶ τέχνης, 

,ὔ » ͵, , , ν ἣφΦ ΤΟΝ ΄, δ »" ᾿ς τὰ ν Ἂν 
πλείους δημοκρατίας μιᾶς εἶναι καὶ διαφόρους. δύο γάρ τὸ μὴ ἀπὸ τιμήματος μηθενὸς εἶναι τὰς ἀρχὰς ἢ ὅτι μι- 
εἰσιν αἰτίαι δι’ ἄσπερ αἱ δημοκρατίαι πλείες εἰσί͵ πρῶτον κροτάτυ, τὸ μὴ δὶς τὸν αὐτὸν ἄρχειν μηδεμίαν ἢ ὀλιγά- 

μὲν ἡ λεχθεῖσα, πρότερον, ὅτι διάφοροι οἱ δῆμοι" γίνεται κις ἢ ὀλίγας ἔξω τῶν κατὰ πόλεμον, τὸ ὀλιγοχρονίες τὰς 
γὰρ τὸ μὲν γεωργικὸν πλῆθος, τὸ δὲ βάναυσον καὶ θητι- 25 ἀρχὰς ἢ πάσας ἢ ὅσας ἐνδέχεται, τὸ δικάζειν πάντας 
κόν᾽ ὧν τὰ πρώτε τῷ δευτέρῳ προσλαμβανομίώε, καὶ τὸὟῃ καὶ ἐκ πάντων καὶ περὶ πάντων ἢ περὶ τῶν πλείςων καὶ 
τρίτο πάλιν τοῖς ἀμφοτέροις, ὁ μόνον διαφέρει τῷ βελτίω 

Α “ ’ ν ὕ ᾽ ΝΥ ,»“"»"5Σ 

καὶ χείρω γίνεσθαι τὴν δημοκρατίαν, ἀλλὰ καὶ τῷ μὴ 

τὴν αὐτήν. δευτέρα δὲ περὶ ἧς νῦν λέγομεν" τὰ γὰρ ταῖς 

τῶν μεγίστων καὶ τῶν κυριωτάτων, οἷον περὶ εὐθυνῶν καὶ 
πολιτείας καὶ τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων, τὸ τὴν ἐκκλη- 

᾽ , ᾽ ᾿ Ν ᾿ σίαν κυρίαν εἶναι πάντων, ἀρχὴν δὲ μηδεμίαν μηθενὸς ἢ, 

δημοκρατίαις ἀκολυθῶντα καὶ δοκῖντα εἶναι τῆς πολιτείας 30 ὅτι ὀλιγίςων ἢ τῶν μεγίςων κυρίαν. τῶν δ᾽ ἀρχῶν δημο- 

οἰκεῖα ταύτης ποιεῖ συντιθέμενα τὰς δημοκρατίας ἑτέρας" τικώτατον βυλή, ὕπου μὴ μισθᾷ εὐπορία πᾶσιν" ἐνταῦθα 
τῇ μὲν γὰρ ἐλάττω, τῇ δ᾽ ἀκολουθήσει πλείονα, τῇ δ᾽ γὰρ ἀφαιρῦνται καὶ ταύτης τῆς ἀρχῆς τὴν δύναμιν" εἰς 
ἅπαντα ταῦτα. χρήσιμον δ᾽ ἕἔκαςον αὐτῶν γνωρίζειν πρός αὑτὸν γὰρ ἀνάγει τὰς κρίσεις πάσας ὁ δῆμος εὐπορῶν 

Ν ΓΝ Υ͂ ,» “« ΄ ψ. “ ,ὔ Ψ , Η ,“ ΄ “ , 
τε τὸ κατασκευάζειν ἣν ἄν τις αὐτῶν τύχῃ βουλόμενος, μισθοῦ, καθάπερ εἴρηται πρότερον ἐν τῇ μεθόδῳ τῇ πρὸ 
καὶ πρὸς τὰς διορθώσεις. ζητῦσι μὲν γὰρ οἱ τὼς πολιτείας ἃς ταύτης. ἔπειτα τὸ μισθοφορεῖν, μάλιςα μὲν πάντας, ἐκ- 
καθιςάντες ἅπαντα τὰ οἰκεῖα συναγαγεῖν πρὸς τὴν ὑπό- 
θεσιν, ὡμαρτάνεσι δὲ τῦτο ποιῶντες, καθώπερ ἐν τοῖς περὶ 

Ν Ἂ Ν » -“ 2 ΄ τὰς φθορὰς καὶ τὼς σωτηρίας τῶν πολιτειῶν εἴρηται πρότερον. 
νυνὶ δὲ τὰ ἀξιώματα καὶ τὰ ἤθη καὶ ὧν ἐφίενται λέγωμεν. 

κλησίαν δικαστήρια ἀρχάς, εἰ δὲ μή, τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ 
δικαστήρια καὶ τὴν βυλὴν καὶ τὰς ἐκκλησίας τὰς κυρίας, ἢ 
τῶν ἀρχῶν ἃς ἀνάγκη συσσιτεῖν μετ᾽ ἀλλήλων. ἔτι ἐπειδὴ 
ὀλιγαρχία καὶ γένει καὶ πλούτῳ καὶ παιδείᾳ ὁρίζεται, 

ὋὙπόθεσις μὲν ὄν τῆς δημοκρατικῆς πολιτείας ἐλευ- 0 τὰ δημοτικὰ δοκεῖ τἀναντία, τούτων εἶναι, ἀγένεια πενία 

θερία" τῦτο γὰρ λέγειν εἰώθασιν, ὡς ἐν μόνῃ τῇ πολιτείᾳ βαναυσία. ἐπὶ δὲ τῶν ἀρχῶν τὸ μηδεμίαν ἀΐδιον εἶναι" 

8. δὲ οτχ Ἐ;΄), [[ 6. τὰ αἰϊενυτα οπὶ 16. ἢ 9. τῆς οὐχ 1 ὺ. ἢ 11. ὀλιγαρχικῶν 17 ἈΡΡΙΣ, δ΄ 12. τί 12, Π 15, ταύτας} πάντας 
ἢ. ᾿ 29. γὰρ] δὲ Ἐπ᾿. ἢ 31. ἑτέρας οὔλ Ἐ’΄". ἢ 32. τῇ μὺ] τῆς μὲν 5. ἢ .34. τύχοι ἘΣ’. }} 839. λέγομεν 7Ὲ}»"}, 

26. καὶ τῶν μεγίστων οἵχὰ Ἀδ. ἢ 30. τῶν μεγίξων ροϑὶ 29. πάντων ἱπίεγργείθβ, [Π[37. τὴν οἵὰ οοάϊοεβ, ἢ 41. ἴδιον Τδ, 
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ἐὰν δέ τις καταλειφθῇ ἐξ ἀρχαίας μεταβολῆς, τότε πε- 
.- Ἀγ» “ ᾿ 

ριαιρεῖσθαι τὴν δύναμιν αὐτῆς καὶ ἐξ αἱρετῶν κληρωτοὺς 
ποιεῖν. τὰ μὲν ὃν κοινὰ ταῖς δημοκρατίαις ταῦτ᾽ ἐςΐί, συμ- 
βαίνει δ᾽ ἐκ τῷ δικαίς τὸ ὁμολογομένν εἶναι δημοκρατικὲ 

ΧΩ ᾽ν. Ὶ .»έήνΨν ν Ὗ ἤ᾽ ᾿ 7 ᾿ « [ὦ 

(τῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ ἴσον ἔχειν ἅπαντας κατ᾽ ἀριθμὸν) ἡ μα- 
»" »"ν Ν ν 

λιστ᾽ εἶναι δοκοῦσα δημοκρατία καὶ δῆμος" ἴσον γὰρ τὸ 
ὀ »"» ἃ θοῦ ὧν Δ 
μηθὲν μᾶλλον ἄρχειν τοὺς ἀπόρους ἢ τὸς εὐπόρες, μηδὲ 

ν γ᾽ χὰ 

κυρίους εἶναι μόνους ἀλλὰ πάντας ἐξ ἴσου κατ᾽ ἀριθμόν 
“ νι Δ ς 7 ᾿ .ν» »“ 
ὕτω γὰρ ἀν ὑπάρχειν νομίζοιεν τήν τ᾿ ἰσότητα τῇ πολι- 

΄ Ν 3 ’ὔ 
τείᾳ καὶ τὴν ἐλευθερίαν. 

“ » Ν ΄, 
Τὸ δὲ μετὰ τῦτο ἀπορεῖται πῶς ἔξεσι τὸ ἶσον, πὸ- 

τερον δεῖ τὼ τιμήματα διελεῖν χιλίοις τὰ τῶν πεντακο- 
Δ 

σίων καὶ τοὺς χιλίους ἴσον δύνασθαι τοῖς πεντακεσίοις, ἢ 

ὑἐχ ὕτω δεῖ τιθέναι τὴν κατὰ τῦτο ἰσότητα, ἀλλὰ διελεῖν 

ΙΚΩΝ Ζ. 

γὰρ ἀποκληρωτέον ἢ ἄλλο τι τοιῶτον ποιητέον. ἀλλὰ τεὶ 
μὲν τοῦ ἴσου καὶ τῷ δικαίι, κῶν ἢ παν χαλεπὸν εὑρεῖν 
τὴν ἀλήθειαν περὶ αὐτῶν, ὅμως ῥᾷον τυχεῖν ἃ συμτεῖξαι 
τὸς δυναμένες πλεονεκτεῖν" ἀεὶ γὰρ ζητῦσι τὸ ἴσον καὶ τὶ 

5 δίκαιον οἱ ἥττες, οἱ δὲ κρατῦντες ἐδὲν φροντίζεσιν." 
Δημοκρατιῶν δ᾽ ὁσῶν τεττάρων βελτίςη μὲν ἡ πρώτη! 

τάξει, καθάπερ ἐν τοῖς πρὸ τύτων ἐλέχθη λόγοις" ἔςι ἃ 

καὶ ἀρχαιοτάτη πασῶν αὕτη. λέγω δὲ πρώτην ὥστῳ ὧν 
τις διέλοι τοὺς δήμους" βέλτιςος γὼρ δῆμος ὁ γεωργριέ 

“0 ἐςιν, ὥςε καὶ ποιεῖν ἐνδέχεται δημοκρατίαν, ὅπου Ὁ τὶ 

πλῆθος ἀπὸ γεωργίας ἢ νομῆς. διὰ μὲν γὰρ τὸ μὴ τὸ- 

λὴν ὑσίαν ἔχειν ἄσχολος, ὥςε μὴ πολλάκις ἐκκλησιάζεν' 
διὰ δὲ τὸ μὴ ἔχειν τἀναγκαῖα πρὸς τοῖς ἔργοις διατρ 
βυσι καὶ τῶν ἀλλοτρίων οὐκ ἐπιθυμοῦσιν, ἀλλ᾽ ἥδιον τὶ 

- ὔ »Ἢ Υ 4 ᾿ς ὦ 

μὲν ὕτως, ἔπειτα ἐκ τῶν πεντακοσίων ἴσες λαβόντα καὶ (5 ἐργάζεσθαι τοῦ, πολιτεύεσθαι καὶ ἄρχειν, ὅπου ἀν μλΐ 
Ω “ ’ ΓΑ » ᾿ ἘΝ 
ἐκ τῶν χιλίων, τότυς κυρίες εἶναι τῶν διαιρέσεων καὶ τῶν 

δικαςηρίων. πότερον ἦν αὕτη ἡ πολιτεία δικφιοτάτη κατὰ 
τὸ δημοτικὸν δίκαιον, ἢ μᾶλλον ἡ κατὼ τὸ πλῆθος; φασὶ 

“γὰρ οἱ δημοτικοὶ τῦτο δίκαιον ὅ τι ἀν δόξῃ τοῖς πλείοσιν, 

λήμματα μεγάλα ἀπὸ τῶν ἀρχῶν. οἱ γὰρ πολλοὶ μᾶλ- 
λον ὀρέγονται τοῦ κέρδους ἢ τῆς τιμῆς. σημεῖον δέ᾽ καὶ 

γὼρ τὰς ἀρχαίας τυραννίδας ὑπέμενον καὶ τὰς ὀλιγαρχίαι 
ὑπομένουσιν, ἐαν τις αὐτὸς ἐργάζεσόαι μὴ κωλύῃ μη 

οἱ δ᾽ ὀλιγαρχικοὶ ὅ τι ὧν δύζῃ τῇ πλείονι οὐσίᾳ" κατὰ 20 ἀφαιρῆται μηθέν" ταχέως γὰρ οἱ μὲν πλυτῦσιν αὐτῶι, 
πλῆθος γὰρ ὑσίας φασὶ κρίνεσθαι δεῖν. ἔχει δ᾽ ὠμφότερα οἱ δ᾽ ἐκ ἀπορῦσιν. ἔτι δὲ τὸ κυρίες εἶναι τῷ ἑλέσθαι κι 

ἀνισότητα καὶ ἀδικίαν" εἰ μὲν γὰρ ὅ τι ἂν οἱ ὀλίγοι, τυ εὐθύνειν ἀναπληροῖ τὴν ἔνδειαν, εἴ τι φιλοτιμίας ἔχντα, 
ραννίς (καὶ γὰρ ἐὰν εἷς ἔχῃ πλείω τῶν ἄλλων εὐπόρων, ἐπεὶ παρ᾽ ἐνίοις δήμοις, κἂν μὴ μετέχωσι τῆς αἱρέσεως 
κατὼ τὸ ὀλιγαρχικὸν δίκαιον ἄρχειν δίκαιος μόνος), εἰ τῶν ἀρχῶν ἀλλά τινες αἱρετοὶ κατὼ μέρος ἐκ τώτων, 
δ᾽ ὅ τι ἂν οἱ πλείας κατ᾽ ἀριθμόν, ἀδικήσυσι δημεύοντες τὰ 25 ὥσπερ ἐν Μαντινείᾳ, τῇ δὲ βυλεύεσθαι κύριοι ὥσιν, ἱκανῶς 
τῶν πλουσίων καὶ ἐλαττόνων, καθάπερ εἴρηται πρότερον. ἔχει τοῖς πολλοῖς. καὶ δεῖ νομίζειν καὶ τῦτ᾽ εἶναι σχῆμέ 
τίς ἂν ἶν εἴη ἰσότης ἣν ὁμολογήσυσιν ἀμφότεροι, σκεπτέον τι δημοκρατίας, ὥσπερ ἐν ΝΙαντινείᾳ ποτ᾽ ἦν. διὸ δὴ κεὶ 

ἐξ ὧν ὁρίζονται δικαίων ἀμφότεροι. λέγωσι γὰρ ὡς ὅ τι συμφέρον ἐςὶ τῇ πρότερον ῥηθείσῃ δημοκρατίῳ καὶ ὑτέρ: 

ἂν δόξη τοῖς πλείοσι τῶν πολιτῶν, τοῦτ᾽ εἶναι δεῖ κύριον. χειν εἴωθεν, αἱρεῖσθαι μὲν τὰς ἀρχὼς καὶ εὐθύνεν καὶ 

ἔςω δὴ τοῦτο, μὴ μέντοι πάντως, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ δύο μέρη 30 δικάζειν πάντας, ἄρχειν δὲ τὰς μεγίςας αἱρετὸς καὶ ἐπὶ 

τετύχηκεν ἐξ ὧν καὶ πόλις, αλύσιοι καὶ πένητες, ὅ τι ἂν 

ὠμφοτέροις δύξζη ἢ τοῖς πλείοσι, τῦτο κύριον ἔξω, ἐὰν δὲ 
τἀναντία δόξζη, ὅ τι ἂν οἱ πλείος καὶ ὧν τὸ τίμημα πλεῖον. 
εἷον οἱ μὲν δέκα οἱ δ᾽ εἴκοσιν, ἔδοξε δὲ τῶν μὲν πλευσίων 

τιμημάτων, τὼς μείζες ἀπὸ μειζόνων, ἢ καὶ ἀπὸ τιμν 

μάτων μὲν μηδεμίαν, ἀλλὰ τοὺς δυναμένες. ἀνάγκη ἃ 

πολιτευομένας ὕτω πολιτεύεσθαι καλῶς (αἴ τε γὰρ ἀρχεὶ 
ἀεὶ διὰ τῶν βελτίςων ἔσονται τὰ δήμα βυλομέών καὶ τοὶ 

τοῖς ἔξ, τῶν δ᾽ ἀπορωτέρων τοῖς πεντεκαίδεκα." προσ γεγέ- 35 ἐπιεικέσιν ἡ φθονοῦντος) καὶ τοῖς ἐπιεικέσι καὶ γνωρίμοις 

υηνται τοῖς μὲν πένησι τέτταρες τῶν πλεσίων, τοῖς δὲ πλυ- 
σίοις πώτε τῶν πενήτων. ὁποτέρων ὃν τὸ τίαημα ὑπερτείνει 

συναριθμυμένων ἀμφοτέρων ἑκατέροις, τῦτο κύριον. ἐὰν δὲ 
ἴσοι συμπέσωσι, κοινὴν εἶναι ταύτην νομιςέον ἀπορίαν ὥσπερ 

ὠρκῦσαν εἶναι ταύτην τὴν ταΐξιν᾿ ἄρξονται γὼρ οὐχ ὑτ᾽ 
ἄλλων χειρένων, καὶ ἄρζυσι δικαίως διὰ τὸ τῶν εὐθνῶ 

εἶναι κυρίως ἑτέρας. τὸ γὰρ ἐπκανακρέμασθαι, καὶ μὴ τῶ 

ἣν ὅ τι ἂν δόξῃ, συμφέρον ἐςίν" ἡ γὰρ ἰξννᾷ ἐξεῖναι ποιεῖν 
“ ε “ κι, 

νῦν, ἐὰν δίχα ἡ ἐκκλησία γένηται ἢ τὸ δικαστήριον" ἢ 40 τῷ πράττειν ὅ τι ἂν ἐθέλῃ τις ὁ δύναται φυλάττειν τὸ δ 

5. ἢ ἘΡ!. ἢ Υ. χοὺς ἀπόρου: ἡ οἵα ΤΠ’. 12. τμήματα ἈΡΡδ, ἢ 18. ἡ οὐχ δ. ἢ 24. ἄρχει ἘΣ’! ἢ 27. ἐμολσῆῆσο 11 

σκεπτίον -- 28. ἀμφότεροι οπὶ Η εἰ ρτ Ζ5. 1 338. κύριον] δίκαιον 
9. δίέλη 15, ἢ 17. ἢ οἱ; 75. ἢ 18. γ40} γὼρ καὶ ΚΑ; 2, 

͵ 
φανερόν δ, 

Ἀ!. 

τυραννίδας -- ἰλιγαρχίας οὰ Ἐξ». 1 28. ἰ(ἢ} ες »". ! 39. 



ΠΟΛΙΤΙΚΩ͂Ν Ζ. 

ἑκάςῳ τῶν ἀνθρώπων φαῦλον. ὥςε ἀναγκαῖον συμβαΐ- 
νειν ὅπερ ἐςὶν ὠφελιμώτατον ἐν ταῖς πολιτείαις, ἄρχειν 

Ἁ 2 - ᾿ , ᾽ Δ 2 .« τὸς ἐπιεικεῖς ἀναμαρτήτους ὄντας, μηδὲν ἐλαττυμέώνου τοῦ 
πλήρες. ὅτι μὲν ἕν αὕτη τῶν δημοκρατιῶν ἀὠρίςη, φανε- 

1510 

βαίνειν καὶ τὸ χεῖρον ἀεὶ πλῆθος χωρίζειν. τὴν δὲ τελευ- 
ταίαν, διὰ τὸ πάντας κοινωνεῖν, οὔτε κάσης ἐςὶ πόλεως 

φῴειν, ὅτε ῥᾷδιον διαμένειν μὴ τοῖς νόμοις καὶ τοῖς ἔθε- 
σιν εὖ συγκειμένην" ἃ δὲ φθαρεν συμβαίνει καὶ ταύτην 

ρόν, καὶ διὼ τίν᾽ αἰτίαν, ὅτι διὼ τὸ ποιόν τινα εἶναι τὸν 5 καὶ τὰς ἄλλας πολιτείας, εἴρηται Πρότερον τὰ πλεῖστα 

δῆμον" πρὸς δὲ τὸ κατασκευάζειν γεωργὸν τὸν δῆμον τῶν 
τε νόμων τινὲς τῶν παρὰ τοῖς πολλοῖς κειμένων τὸ ὠρ- 

4, ΄ ΄΄ Δ λῳ ν᾽» “ φ 
χαῖον χρήσιμοι πάντες, ἢ τὸ ὕλως μὴ ἐξεῖναι κεκτῆσθαι 

πλείω γὴν μέτρε τινὸς ἢ ἀπό τινος τόπου πρὸς τὸ ἄστυ 

σχεδὸν. πρὸς δὲ τὸ καθιστάναι ταύτην τὴν δημοκρατίαν, 
καὶ τὸν δῆμον ποιεῖν ἰσχυρὸν εἰώθασιν οἱ προεστῶτες τῷ 
προσλαμβάνειν ὡς πλείςες καὶ ποιεῖν πολίτας μὴ μόνον 
τὸς γνησίες ἀλλὰ καὶ τοὺς νόθες καὶ τὸς ἐξ ὁποτερουοῦν 

καὶ τὴν πόλιν. ἦν δὲ τό γε ἀρχαῖον ἐν πολλαῖς πόλεσι 10 πολίτε, λέγω δὲ οἷον πατρὸς ἢ μητρός" ἅπαν γὰρ οἰκεῖον 
νενομοθετημέίνον μηδὲ πωλεῖν ἐξεῖναι τὸς πρώτος κλήρους. 
ἔςι. δὲ καὶ ὃν λέγοσιν ᾿Οξύλν νόμον εἶναι τοιῦτόν τι δυ- 
ψάμενος, τὸ μὴ δανείζειν εἷς τι μέρος τῆς ὑπαρχούσης 

ἑκάςῳ γῆς. νῦν δὲ δεῖ διορθῶν καὶ τῷ ᾿Αφυταίων νόμῳ" 

τῦτο τῷ τοιότῳ δήμῳ μᾶλλον. εἰώθασι μὲν ἕν οἱ δημω- 
γωγοὶ κατασκευάζειν ὕτως, δεῖ μέντοι προσλαμβάνειν μέ- 
χρις ἂν ὑπερτείνῃ τὸ πλῆθος τῶν γνωρίμων καὶ τῶν μέ- 
σων, καὶ τότε μὴ πέρα προβαίνειν' ὑπερβώλλοντες γὼρ 

πρὸς γὰρ ὃ λέγομεν ἐςὶ χρήσιμος. ἐκεῖνοι γάρ, καίπερ ι5 ὠτακτοτέραν τε ποίῦσι τὴν πολιτείαν, καὶ τὸς γνωρίμους 
ὄντες πολλοὶ κεκτημένοι δὲ γὴν ὀλίγην, ὅμως πάντες γεωρ- 
σιν" τιμῶνται γὰρ ὁχ ὅλας τὼς κτήσεις, ἀλλὰ κατὼ 
τηλικαῦτα μόρια διαιρῆντες ὥς᾽ ἔχειν ὑπερβάλλειν ταῖς 
τιμήσεσι καὶ τὸς πένητας. μετὰ δὲ τὸ γεωργικὸν πλῇθος 

πρὸς τὸ χαλεπῶς ὑπομένειν τὴν δημοκρατίαν παροξύνυσι 
μᾶλλον, ὅπερ συνέβη τῆς στάσεως αἴτιον γενέσθαι περὶ 

Ἑυρήνην᾽ ὀλίγον μὲν γὰρ πονηρὸν παρορῶται, πολὺ -δὲ 
γινόμενον ἐν ὀφθαλμοῖς μᾶλλόν ἐστιν. ἔτι δὲ καὶ τὰ 

βέλτιςος δῆμός ἐςιν ὅπε νομεῖς εἰσὶ καὶ ζῶσιν ἀπὸ ο- Ὁ τοιαῦτα, κατασκευάσματα χρήσιμα πρὸς τὴν δημοκρατίαν 
σκημάτων" πολλὰ γὰρ ἔχει τῇ γεωργίᾳ παραπλησίως, τὴν τοιαύτην, οἷς Ἐλεισθένης τε ᾿Αθήνησιν ἐχρήσατο βυλό- 
καὶ τὰ πρὸς τὼς πολεμικὰς πράξεις μώλισθ᾽ ὅτοι γεγυ- μενος αὐξῆσαι τὴν δημοκρατίαν, καὶ περὶ Κυρήνην οἱ τὸν 
μνασμένοι τὼς ἕξεις καὶ χρήσιμοι τὼ σώματα καὶ δυ- δῆμον καθιςντες. φυλαί τε γὰρ ἔτεραι ποιητέα! πλείως 
γάμενοι θυραυλεῖν. τὰ δ᾽ ἄλλα πλήθη πάντα σχεδὸν, ἐξ καὶ φρατρίαι, καὶ τὰ τῶν ἰδίων ἱερῶν συνακτέον εἰς ὀλίγα 
ὧν αἱ λοιπαὶ δημοκρατίαι συνεςᾶσι, πολλῷ φαυλότερα τς καὶ κοινά, καὶ πάντα σοφιςέο ὅ ὅπως ἂν ὅτι μάλιςα ἀνα- 

τότων᾽ ὁ γὰρ βίος φαῦλος, καὶ ὑθὲν ἔργον μετ᾽ ἀρετῆς μιχθῶσι πάντες ἀλλήλοις, αἱ δὲ συνήθειαι διαζευχθῶσιν 
ὧν μεταχειρίζεται τὸ πλῆθος τό τε τῶν βαναύσων καὶ αἱ πρότερον. ἔτι δὲ καὶ τὰ τυραννικὰ κατασκευάσματα 
τὸ τῶν ὠγοραίων ἀνθρώπων καὶ τὸ θητικόν. ἔτι δὲ διὰ τὸ δημοτικὼ δοκεῖ πάντα, λέγω δ᾽ οἷον ἀναρχία, τε δούλων 
περὶ τὴν ὠγορὼν καὶ τὸ ὦςυ κυλίεσθαι πῶν τὸ τοιοῦτον (αὕτη δ᾽ ἂν εἴη μέχρι τε συμφέρεσα) καὶ γυναικῶν καὶ 
γένος ὡς εἰπεῖν ῥᾳδίως ἐκκλησιάζει" οἱ δὲ γεωργῦντες διὰ 30 παίδων, καὶ τὸ ζὴν ὅκως τις βόλεται παρορῶν. πολι γὰρ 

τὸ διεσπάρθαι κατὰ τὴν χώραν ὅτ᾽ ἀπαντῶσιν ὅθ᾽ ὁμοίως ἔςαι τὸ τῇ τοιαύτῃ πολιτείᾳ βοηθῶν" ἥδιον γὰρ τοῖς πολ- 

δέονται τῆς συνόδου ταύτης. ὅπου δὲ" καὶ συμβαίνει τὴν λοῖς τὸ ζὴν ἀτάκτως ἢ τὸ σωφρόνως. 
χώραν τὴν θέσιν ἔχειν τοιαύτην ὥςε τὴν χώραν πολὺ τῆς ἝἜςι δ᾽ ἔργον τῷ νομοθέτα καὶ τῶν βουλομένων συ- 5 

πόλεως ὠπηρτῆσθαι, ῥῴδιον καὶ δημοκρατίαν ποιεῖσθαι χρη- νιςάναι τινὰ τοιαύτην πολιτείαν ὁ τὸ καταςῆσαι μέγιςον 
ςὴν καὶ πολιτείαν" ἀναγκάζεται γὰρ τὸ πλῆθος ἐπὶ τῶν 35 ἔργον ὑδὲ μόνον, ἀλλ᾽ ὅπως σώζηται μᾶλλον" μέαν γὰρ 
ἰγρῶν ποιεῖσθαι τὰς ἀποικίας, ὥστε δεῖ, κἄν ἀγοραῖος 
ὄχλος ἧ, μὲὴ ποιεῖν ἐν ταῖς δημοκρατίαις ἐκκλησίας ἄνευ 

τῷ κατὼ τὴν χώραν πλήθες. κῶς μὲν ἦν δεῖ κατασκευά- 
ζειν τὴν βελτίςην καὶ πρώτην δημοκρατίαν, εἴρηται" φα- 

ἢ δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας ὁ χαλεπὸν μεῖναι πολιτευομένους 
ὁπωσῖν. διὸ δεῖ, περὶ ὧν τεθεώρηται πρότερον, τίνες σωτη- 
ρίαι καὶ φθοραὶ τῶν πολιτειῶν, ἐκ τότων πειρᾶσθαι κατω- 
σκενάζειν τὴν ἀσφάλειαν, εὐλαβυμένες μὲν τὰ φθείροντα, 

νερὸν δὲ καὶ πῶς τὰς ἄλλας" ἑπομένως γὰρ δεῖ παρεκ- ἐ0 τιθδεμένες δὲ τοιότος νόμες καὶ τὸς ἀγράφυς καὶ τὸς γε- 

᾿ 4 

8. μηδὲ ἩΡΡΤΊ, ἢ ἀ, δημοκρατιχῶν Ἴλ . 9. τινος οὰ 1. 1] 14. ἀφυτάλων ΤΡ ὁ. 1] 416. δὴ 115. 1 27. τό] τῶν Ζ15. ἢ 37. 
δημοκρατικαῖς ἐκκλησίαις σοάίοα8. 

ἀ. καὶ οπὶ 7". ΠΠΠ5. εἴρνται μὲν πρότερον Τλδ, 1 9. καὶ τοὺς νόϑυς οἷα Ἐξ’ δ. [1 ὑποτεροσοῦν δ. ἢ 24. φατρία. 15. 1] καὶ τὰ] κατὰ 
1 ΡΣ, ἢ 31. ἰςι Η!. 

Χχχ 
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γραμμένες οἱ περιλήψονται μάλις τὰ σώζοντα τὰς πο- γεωργίας. καὶ εἰ μὴ πᾶσι δυνατόν, ἀλλᾷ κατὰ φυλὼς ἡ 

λιτείας, καὶ μὴ νομίζειν τῶτ᾽ εἶναι: δημότικὸν μηδ᾽ ὁλν- τι μέρος ἕτερον ἐν μέρει διανέμειν" ἐν δὲ τούτῳ πρὸς τὰς 
γαρχικὸν ὃ ποιήσει τὴν πόλιν ὅτι μάλιςα δημοκρατεῖσθαι ἀναγκαίας συνόδες τὸς εὐπόρως εἰσφέρειν τὸν μισθόν, ἀφιε- 
ἢ ὀλιγαρχεῖσθαι, ἀλλ᾽ ὃ πλεῖξον χρόνον. οἱ δὲ νῦν δη- μένος τῶν ματαίων λειτεργιῶν. τοιῶτον δέ τινα τρόπον ἵκαρ- 

μαγωγοὶ χαριζόμενοι τοῖς δήμοις πολλὰ δαμεύουσι διὰ ς χρδόνιοι πολιτενόμενοι φίλον κέκτηνται τὸν δῆμον" ἀὲ γέρ 

τῶν δικαςυρίων. διὸ δεὶ πρὸς ταῦτα ἀντιπράττειν τὸς κη- τινας ἐκπέμποντες τῷ δήμε πρὸς τὼς περιοικίδας ποιοῦσιν 

δομένυς τῆς πολιτείας, νομοθετῦντας μηδὲν εἶναι δημόσιον εὐπόρες, χαριέντων δ᾽ ἐςὶ καὶ νῦν ἐχόντων γνωρίμων καὶ 
τῶν καταδικαζομένων καὶ φερόντων πρὸς τὸ κοινόν, ἀλλ᾽ διαλαμβάνοντας τὸς ὠπέρυς ἀφορμὼς [μὲν] διδόντας τρέπειν 
ἱερόν" οἱ μὲν γὰρ ἀδικῦντες ὑδὲν ἧττον εὐλαβεῖς ἔσονται ἐπ᾿ ἐργασίας. καλῶς δ᾽ ἔχει μιμεῖσθαι καὶ τὰ Ταραντίνων᾽ 
((ὐμιώσονται γὰρ ὁμοίως), ὁ δ᾽ ὄχλος ἧττον καταψηφιεῖ- ιο ἐκεῖνοι γὰρ κοιναὶ ποῖντες τὰ κτήματα τοῖς ἀπόροις ἐπὶ τὴν 

ται τῶν κρσομίνων, λήψεσθαι μηθὲν μέλλων. ἔτι δὲ τὰς χρῆσιν εὖνεν παρασκευάζοσι τὸ πλῆθος. ἔτι δὲ τὰς ἀρχὰς 
γινομένας δημοσίας δίκας ὡς ὀλιγίςας ἀεὶ ποιεῖν, μεγά- πάσας ἐποίησαν διττάς, τὰς μὲν αἱρετὰς τὼς δὲ κληρωτάς, 
λοις ὀπιτιμέοις τοὺς εἰκῇ γραφομένες κωλύοντας" οὐ γὰρ τὰς μὲν κληρωτὰς ὕπως ὁ δῆμος αὐτῶν μετέχῃ, τὰς δ᾽ 
τὸς δημοτικὺς ἀλλὰ τὸς γνωρίμους εἰώθασιν εἰσάγειν, δὲῖ αἱρετὰς ἵνα πολιτεύωνται βέλτιον. ἔςι δὲ τῶτο ποιῆσαι καὶ 
δὲ καὶ τῇ πολιτείᾳ πάντας μάλιςα μὲν εὖνες εἶναι τοὺς ι5 τῆς ἀρχῆς αὐτῆς μερίζοντας, τὸς μὲν κληρωτὼς τοὺς δ᾽ 
πολίτας, εἰ δὲ μή, μή τοί γε ὡς πολεμίες νομίζειν τὸς αἱρετύς. πῶς μὲν οὖν δεῖ τὰς δημοκρατίας κατασκευάζειν, 
κυρίες. ἐπεὶ δ᾽ αἱ τελευταῖαι δημοκρατίαι πολυάνθρωποί εἴρηται. 
τέ εἰσι καὶ χαλεπὸν ἐκκλησιάζειν ἀμίσθος, τῦτο δ᾽ ὅπου. Σχεδὸν δὲ καὶ περὶ τὼς ἐλιγαρχίας πῶς δεῖ, φανηὶν 
πρόσοδοι μὴ τυγχάνυσιν οὖσαι πολέμιον τοῖς γνωρίμοις ἐκ τούτων. ἐκ τῶν ἐναντίων γὰρ δὲῖ συνάγειν ἑκάςην ἐλν 
᾿(ἀπό τε γὰρ εἰσφορᾶς καὶ δημεύσεως ἀναγκαῖον γίνεσθαι Ὁ γαρχίαν πρὸς τὴν ἐναντίαν δημοκρατίαν ἀναλογιζόμεννν, 
καὶ δικαςηρίων φαύλων, ἃ πολλὲς ἤδη δημοκρατίας ἀνέ. τὴν μὲν εὔκρατον μάλιστα τῶν ὀλιγαρχιῶν καὶ πρώτην -- 
τρεψεν), ὅτε μὲν ὅν πρόσοδοι ρυὴ τυγχάνυσιν οὖσαι, δὲῖ αὕτη δ᾽ ἐςὶν ἡ σύνεγγυς τῇ καλυμένῃ πολιτείᾳ, δεῖ τὸ 

ποιεῖν ὀλίγας ἐκκλησίας, καὶ δικαςήρια πολλῶν μὲν ὁλίς τιμήματα διαιρεῖν, τὰ μὲν ἐλάττω τὰ δὲ μείζω ποίνται, 

γας δ᾽ ἡμέρας. τῶτο γὰρ φέρει μὲν καὶ πρὸς τὸ μὴ φο- ἐλάττω μὲν ἀφ᾽ ὧν τῶν ἀναγκαίων μεθέξουσιν ἀρχῶν, 
βεέψϑαι τὸς πλυσΐις τὰς δαπάνας, ἐὰν οἱ μὲν εὔποροι μὴ 25 μείζω δ᾽ ἀφ᾽ ὧν τῶν κυριωτέρων" τῷ τε κτωμένῳ τὸ τῷ 
λαμβάνωσι δικαςικόν, οἱ δ᾽ ὥποροι, φέρει δὲ καὶ πρὸς τὸ μημώ μετέχειν ἐξεῖναι τῆς πολιτείας, τοσῦτον εἰσαγομέην 
κρίνεσθαι τὰς δίκας πολὺ βέλτιον" οἱ γὰρ εὔποροι πολ- τῷ δήμν πλῆθος διὰ τὸ τιμήματος, μεθ᾽ ᾧ κρείττονες ἔσο» 
λὰς μὲν ἡμέρας ὑκ ἐθέλυσιν ἀπὸ τῶν ἰδίων ἀπεῖναι, βρα- ται τῶν μὴ μετεχόντων: ἀεὶ δὲ δεῖ παραλαμβάνειν ἐκ τ 
χὺν δὲ χρόνον ἐθέλωσιν. ὅπε δ᾽ εἰσὶ πρόσοδοι, μὴ ποιεῖν ὃ βελτίονος δήμα τὸς κοινωνός, ὁρυοίως δὲ καὶ τὴν ἐχιμόν 
νῦν οἱ δημαγωγοὶ ποιῶσιν" τὰ γὰρ περιόντα νέμυσιν. λὰμ- 3 ὀλιγαρχίαν ἐπιτείνοντας δεῖ μικρὸν κατασκευάζειν. τῇ δ᾽ 

. βάννσι δὲ ἅμα, καὶ πάλιν δέονται τῶν αὐτῶν" ὁ τετρημέ. ἀντικειμένη τῇ τελευταίᾳ δημακρατίᾳ, τῇ δυναστιιωτάτῃ 
νος γάρ ἐστι πίθος ἡ τοιαύτη βοήθεια τοῖς ἀπόροις. ἀλλὰ καὶ τυραννικωτάτῃ τῶν ὀλιγαρχιῶν, ὅσῳ περ χειρίςη, το 
δεῖ τὸν ἀληθινῶς δημοτικὸν ὁρᾶν ὅπως τὸ πλῆθος μὴ λίαν φούτῳ δεῖ πλείονος φυλακῆς. ὥσπερ γὰρ τὼ μὲν σώματα 
ἅπορον ἦ" τῶτο γὰρ αἴτιον τῷ μοχϑηρὰν εἶναι τὴν δημοκρα- εὖ διακείμενα πρὸς ὑγίειαν καὶ πλοῖα τὰ πρὸς ναυτιλῖν 

τίαν. τεχναςέον ἦν ὅπως ἂν εὐπορία γένοιτο “χρόνιος. ἐπεὶ 35 καλῶς ἔχοντα τοῖς πλωτῆρσιν ἐπιδέχεται πλείς ἁμαρτίαι 
δὲ συμφέρει τῦτο καὶ τοῖς εὐπόροις, τὰ μὲν ἀπὸ τῶν προς ὥςε μὴ φθείρεσθαι δι᾽ αὐτάς, τὰ δὲ νοσερῶς ἔχοντα τῷ 
σόδων γινόμενα, συναθροίζοντας ἀθρόα χρὴ διανέμειν τοῖς σωμώτων καὶ τὰ τῶν πλοίων ἐκλελυμένα καὶ πλωτήρων 
ὠπόροις, μάλιςα μὲν εἴ τις δύναται τοσῦτον ἀθροίζων ὅσον τετυχηκότα φαύλων ὁδὲ τὰς μικρὰς δύνωται φέρεν ἐμαρ 
εἰς γηδίου κτῆσιν, εἰ δὲ μή, πρὸς ἀφορμὴν ἐμπορίας καὶ τίας, οὕτω καὶ τῶν πολιτειῶν αἱ χείις αι πλείζης δέντει 

10. καταψηφίζεται ρυ 15, ἢ} 43. εἰκῇ -- 1ἀ. ἀλλὰ τὸς ἴπ τηαγρίας ἘΡΞ. ἢ 16. τί 7515, Π 23. ὀλίγαις δ᾽ ἡμέραις ργ 15. 1 26. 
δικαςήριον Τδ. Π| 31. γὼρ τετρημένος, οταΐδ80 ἔστι, 1). 37. διαμένει, οταϊπϑὲβ τοῖς ἀπόροις, ᾿5. ἢ 39. εὐπορίας 1} }Ῥ5, χυοταπι Ρ 

44 ἐμπειρίας, ὃ καὶ δοκεῖ κάλλιον. ἐπ τς 
8. ἐφιεμίυς 18. ἢ 8. μὲν οπὶ Ζ26, ἢ 41. ἔ] [πὰ ἘΡῚῸ, ἢ 13. ὅπως ὁ δῆμος αὐ οὔε Ὧδ. 1 35. τῶν τε κτωμέννν ΤᾺ). "ὶ 33. κα 

σώμετα 19.113. ἢ 38. δύνανται 75, ᾿ 39. πλεῖςον ΤΡ, 
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φυλακῆς. τὼς μὲν ἔν δημοκρατίας ὅλως ἡ πολυανδρωτία 

σώζει" τοῦτο γάρ ἀντίκειται πρὸς τὸ δίκαιον τὸ κατὰ τὴν 
ἀξίαν' τὴν δ᾽ ὀλιγαρχίαν δῆλον ὅτι τοὐναντίον ὑπὸ τᾶς 

εὐταξίας δεῖ τυγχάνειν τῆς σωτηρίας. 
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ταύτας εἶναι δημοκρατίας μικράς. πῶς μὲν ἦν χρὴ κα- 
θιςάναι τὰς δημοκρατίας καὶ τὰς ὀλιγαρχίας, διωρίσθω 
τὸν τρόπον τῦτον. 

᾿Ακόλεϑον δὲ τοῖς ριμεένις ἐςὶ τὸ διηρῆσθαι καλῶς 8 

1 Ἐπεὶ δὲ τέτταρα μέν ἐς! μέρη μάλιςα τὸ πλήθες, 5 τὼ περὶ τὰς ἀρχάς, πόσαι καὶ τίνες καὶ τίνων, καθάπερ 

γεωργικὸν βάναυσον ἀγοραῶὸν θητικόν, τέτταρα δὲ τὰ χρή- 
σιμὰ πρὸς πόλεμον, ἱππικὸν ὁπλιτροὸν ψιλὸν ναυτικόν, 
4 ᾿ ’, ᾿ “ἢ ͵ ΄ ᾿ -“ 
ὅπυ μὲν συμβέβηκε τὴν χώραν εἶναι ἱππάσιμον, ἐνταῦθα, 

μὲν εὐφυῶς ἔχει κατασκευάζειν τὴν ὀλιγαρχίαν ἰσχυράν 

εἴρηται καὶ γρότερον᾽ τῶν μὲν γὰρ ἀναγκαίων ἀρχῶν χω 
ρὶς ἀδύνατον εἶναι πόλιν, τῶν δὲ πρὸς εὐταξίαν καὶ κό- 
σμον ἀδύνατον οἰκεῖσθαι καλῶς. ἔτι δ᾽ ἀναγκαῖον ἐν μὲν 

ταῖς μικραῖς ἐλάττους εἶναι τὰς ἀρχαῖς, ἐν δὲ ταῖς μεγά- 
(ὁ γὰρ σωτηρία, τοῖς οἰκῦσι διὰ ταύτης ἐςὶ τῆς δυνάμεως, ιὸ λαὶς πλείους, ὥσπερ τυγχάνει πρότερον εἰρημένον" ποίως 

αἱ δ᾽ ἱπποτροφίαι τῶν μακρὰς οὐσίας κεκτημένων εἰσίν), 
4 » ες , ν » 4 ᾽ ΑΙ Ν᾿ ᾿ς 
ὅπε δ᾽ ὑπλίτην, τὴν ἐχομένην ὀλιγαρχίαν" τὸ γὰρ ὁπλι- 

τικὸν τῶν εὐπόρων ἐςὶ μᾶλλον ἢ τῶν ἀπόρων. ἡ δὲ ψυὴ 

δύναμις καὶ ναυτικὴ δημοκρατικὴ πάμπαν. νῦν μὲν οὖν 

4 
ἦν ὡρμόττει συνάγειν καὶ ποίας χωρίζειν, ἀεῖ μὴ λανθά- 

νειν. πρῶτον μὲν ἦν ἐπιμέλεια τῶν ἀναγκαίων ἡ περὶ τὴν 
ὠγοράν, ἐφ᾽ ἢ δεῖ τινὰ ἀρχὴν εἶναι τὴν ἐφορῶσαν περί τε 
τὰ συμβόλαια καὶ τὴν εὐκοσμίαν" σχεδὸν γὰρ ἀναγκαῖον 

ὅχου τοῖτον πολὺ πλῆθός ἐςιν, ὅταν διαςῶσι, πολλάκις 15 πάσαις ταῖς πόλεσι τὰ μὲν ὠνεῖσθαι τὰ δὲ πωλεῖν πρὸς 
ἀγωνίζονται χείρω" δεῖ δὲ πρὸς τῦτο φάρμακον παρὰ τῶν 

πολεμικῶν λαμβάνειν ςρατηγῶν, οἱ συνδυάζασι πρὸς τὴν 
ἑχππικὴν δύναμιν καὶ τὴν ὁπλιτοιὴν τὴν ἀρμόττυσαν τῶν 

ψιλῶν. ταύτη δ᾽ ἐπικρατῦσιν ἐν ταῖς διας ἄσεσιν οἱ δῆμοι 

τὴν ἀλλήλων ἀναγκαίαν χρείαν, καὶ τῶτ᾽ ἐςὶν ὑπογυιότα.- 
τὸν πρὸς αὐτάρκειαν, δι᾽ ἣν δοκοῦσιν εἰς μίαν πολιτείαν 
συνελθεῖν. ἑτέρα δὲ ἐπιμέλεια ταύτης ἐχομένη καὶ σύ- 

γεΎγυς ἡ τῶν περὶ τὸ ἄστυ δημοσίων καὶ ἰδίων, ὕπως 

τῶν εὐπόρων" ψιλοὶ γὰρ ὄντες πρὸς ἱππικὴν καὶ ὁπλιτικὴν 20 εὐκοσμία ἥ, καὶ τῶν πιπτόντων οἰκοδομημάτων καὶ ὁδῶν 
αἰγωνίζονται ῥαδίως. τὸ μὲν ἦν ἐκ τύτων καϑιςάναι ταύ- 
τὴν τὴν δύναμων ἐφ᾽ ἑαυτός ἐςι καθιςάναι, δεῖ δὲ διηρη- 
μέώης τῆς ἡλικίας, καὶ τῶν μὲν ὄντων πρεσβυτέρων τῶν 

, δὲ νέων, ἔτι μὲν ὄντας νέυς τὺς αὐτῶν υἱεῖς διδάσκεσθαι 

σωτηρία καὶ διόρθωσις, καὶ τῶν ὁρίων τῶν πρὸς ἀλλήλας, 
ὅπως ἀνεγκλήτως ἔχωσιν, καὶ ὅσα τύτοις ἄλλα τῆς ἐπι- 
μελείας ὁμοιότροπα. καλῦσι δ᾽ ὠςυνομίαν οἱ πλεῖςοι τὴν 
τοιαύτην ἀρχήν, ἔχει δὲ μόρια πλείω τὸν ἀριθμόν, ὧν 

τὸς κύφας καὶ τὰς ψιλὰς ἐργασίας, ἐκκεκριμέγες δὲ ἐκ 25 ἑτέρους ἐφ᾽ ἕτερα καθις σιν ἐν ταῖς πολυανθρωποτέραις πό- 
παίδων ἀθλητὰς εἶναι αὐτὸς τῶν ἔργων, τὴν δὲ μετάδοσιν λεσιν, οἷον τειχοποιὸς καὶ κρηνῶν ἐπιμελητὰς καὶ λιμένων 

γύεσθαι τῷ πλήθει τῇ πολιτεύματος ἤτοι καθάπερ. εηται φύλακας. ἄλλη δ᾽ ἀναγκαία τε καὶ παραπλησία ταύτῃ" 
πρότερον, τοῖς τὸ τίμημα κτωμέροις, ἢ καθάπερ Θηβαίοις, περὶ τῶν αὐτῶν μὲν γάρ, ἀλλὰ περὶ τὴν χωραν ἐςὶ καὶ 

ἀκοσχομένοις χρόνον τινὶ τῶν βαναύσων ἔργων, ἢ καϑά- τὰ περὶ τὰ ἔξω τῷ ἄςεος" καλῦσι δὲ τὸς ἄρχοντας τύτους 
περ ἐν Μιασσαλίᾳῳ, κρίσιν ποιυμώσυς τῶν ἀξίων τῶν ἐν τῷ 30 οἱ μὲν ἀγρονόμες οἱ δ᾽ ὑλωρούς. αὗται μὲν ἦν ἐπιμέλειαί 
“«ολιτεύματι καὶ τῶν ἔξωθεν. ἔτι δὲ καὶ ταῖς ὠρχαῖς ταῖς 
πυριωτάταις, ἃς δεῖ τοὺς ἐν τῇ πολιτείᾳ κατέχειν, δεῖ 
προσκεῖσθαι λειτεργίας, ἵν᾽ ἑκῶν ὁ δῆμος μὴ μετέχῃ καὶ 
συγγνώμην ἔχῃ τοῖς ἄρχωσιν ὡς μισθὸν πολὺν διδέσι τὴς 

εἰσι τότων τρεῖς, ἄλλη δ᾽ ἀρχὴ πρὸς ἣν ̓ αἱ πρόσοδοι τῶν 
κοινῶν ἀναφέρονται, παρ᾽ ὧν φυλαττόντων μερίζονται πρὸς 

ἑκάςην διοίκησιν" καλῖσι δ᾽ ὠποδῥιτας τέτες καὶ ταμίας. 
ἑτέρα δ᾽ ἀρχὴ πρὸς ἣν ἀναγράφεσθαι δεῖ τά τε ἴδια συμ’- 

εἰρχῆς. ὠὡρμόττει δὲ ϑυσίας τε εἰσιόντας ποιεῖσθαι μῆς σΒλλβια καὶ τὰς κρίσεις ἐκ τῶν δικαςηρίων" παρὰ δὲ τοῖς 
Ἀοπρεπέϊς καὶ κατασκευκζειν τὶ τῶν κοινῶν, ἵνα τῶν περὶ 
τὰς ἑςιάσεις μετέχων ὁ δῆμος καὶ τὴν πόλιν ὁρῶν κοσμο- 

μόν τὰ μὲν ἀναθήμασι τὰ δὲ οἰκοδομήμασιν ἄσμενος 
ὁρῷ μόνσαν τὴν πολιτείαν" συμβήσεται δὲ καὶ τοῖς γνω- 

αὐτοῖς τότοις καὶ τὰς γραφὰς τῶν δικῶν γίεσθαι δεῖ καὶ 

τὰς εἰσαιγωγάς. ἐνιαχῷ μὲν οὖν μερίζουσι καὶ ταύτην εἰς 
“λείως, ἔςι δὲ μία κυρία τότων πάντων" καλῦνται δὲ ἱερο- 
μνήμονες καὶ ἐπιςάται καὶ μνήμονες καὶ τύτοις ἄλλα ὀνό- 

ρίμοις εἶναι μνημεῖα τὴς δαπάνης. ἀλλὰ τῦτο νῦν οἱ περὶ 0 ματὰ σύνεγγυς. μετὰ δὲ ταύτην ἐχομένη μὲν ἀναγκαιο- 

τὰς ὀλιγαρχίας ὅ ποΐσιν, ἀλλὰ τέναντῴν" τὰ λήμματα 
Ὶ “ ᾽ - ἃ Ἀ ͵ὔ , “.ν Ἷ 

γὰρ Τυτῦσιν ὑχ ἧττον ἢ τὴν τιμήν, διόπερ εὖ ἔχει λέγειν 

τάτη δὲ σχεδὶν καὶ χαλεπωτάτη τῶν ἀρχῶν ἐςὶν ἡ περὶ 

τὰς πράξεις τῶν καταδικασθέντων καὶ τῶν προτιθεμένων 
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κατὰ τὼς ἐγγραφὰὲς καὶ περὶ τὰς φυλακὰς τῶν σωμάτων. τοὺς τοιύτες. ἔτι δὲ κἂν ὦσιν ἱππεῖς ἢ ψιλοὶ ἢ τοξόται ἃ 

χαλεπὴ μὲν ἦν ἐςὶ διὰ τὸ πολλὴν ἔχειν ἀπέχθειαν, ὥστε ναυτικόν, καὶ ἐπὶ τύότων ἑκάςων ἐνίοτε καθίςανται ἀρχαί, 

ὅπου μὴ μεγάλα ἔςι κερδαίνειν, οὔτ᾽ ἄρχειν ὑπομένουσιν αἱ καλῖνται ναυαρχίαι καὶ ἱππαρχίαι καὶ ταξιαρχίαι, καὶ 
αὐτὴν ὅθ᾽ ὑπομείναντες ἐθέλεσι πράττειν κατὰ τὸς νόμους" κατὰ μέρος δὲ αἱ ὑπὸ ταύτας τριηραρχίαι καὶ λοχαγίαι 
ἀναγκαία δ᾽ ἐςίν, ὅτι ἀδὲν ὄφελος γίνεσθαι μὲν δίκας περὶ 5 καὶ φυλαρχίαι καὶ ὅσα τύτων μέρια᾽ τὸ δὲ πᾶν ἕν τι τό. 
τῶν δικαίων, ταύτας δὲ μὴ λαμβάνειν τέλος, ὥστ᾽ εἰ μὴ των ἐςὶν εἶδος ἐπιμελείας πολεμικῶν. περὶ μὲν ἵν ταύτην 
γιγνομένων κοινωνεῖν ἀδύνατον ἀλλήλοις, καὶ πράξεων μὴ τὸὴν ἀρχὴν ἔχει τὸν τρόπον τῦτον. ἐπεὶ δὲ ἔνιαι τῶν ἀρχῶν, 
γιγνομένων. διὸ βέλτιον μὴ μίαν εἶναι ταύτην τὴν ἀρχήν, εἰ καὶ μὴ πῶσαι, διαχειρίζεσι πολλὼ τῶν κοινῶν, ἀναγ- 
ἀλλ᾽ ἄλλες ἐξ ἄλλων δικαςηρίων. καὶ περὶ τὼς προθέσεις καῖον ἑτέραν εἶναι τὴν ληψομένην λογισμὸν καὶ προσευθυ- 
τῶν ἀναγεγραμμένων ὡσαύτως πειρᾶσθαι διαιρεῖν. ἔτι δ᾽ ιο νῦσαν, αὐτὴν μηθὲν διαχειρίζεσαν ἕτερον" καλῦσι δὲ τότε 
ἕνια πράττεσθαι καὶ τὰς ἀρχὰς τάς τε ἄλλας καὶ τὰς οἱ μὲν εὐθύνες, οἱ δὲ λογιςάς, οἱ δὲ ἐξετας ἄς, οἱ δὲ συν"- 
τῶν νέων μᾶλλον τὰς νέας, καὶ τὰς τῶν ἐνεςώτων ἑτέξας γόρες. παρὰ πάσας δὲ ταύτας τὼς ἀρχὼς ἡ μάλιςα κυ- 

καταδικασάσης ἑτέραν εἶναι τὴν πραττομένην, οἷον ἀςυνό- ρίᾳ πάντων ἐςΐν" ἡ γὰρ αὐτὴ πολλάκις ἔχει τὸ τέλος καὶ 
μους τὰς παρὰ τῶν ἀγορανόμων, τὰς δὲ παρὰ τύτων ἐτξἘᾧὡ τὴν εἰσφοράν, ἢ προκάθηται τῷ πλήθες, ὅπν κύριός ἐς ὁ 

ρύς. ὅσῳ γὰρ ἂν ἐλάττων ἀπέχθεια ἐνῇ τοῖς πραττομένοις, (5 δῆμος" δεῖ γὰρ εἶναι τὸ συνάγον τὸ κύριον τῆς πολιτείας. 
τοσύτῳ μᾶλλον λήψονται τέλος αἱ πράξεις" τὸ μὲν ὄν τὸς καλεῖται δὲ ἔνθα μὲν πρόβελοι διὰ τὸ προβυλεύειν, ὅπου 
αὐτὸς εἶναι τὸς καταδικάσαντας καὶ πραττομένες ἀπέχθειαν δὲ πλῆθός ἐςι, βουλὴ μᾶλλον. αἱ μὲν οὖν πολιτικαὶ τῶν 

ἔχει διπλῆν, τὸ δὲ περὶ πάντων τὸς αὐτὸς πολεμίες πᾶσιν. ἀρχῶν σχεδὸν τοσαῦταί τινές εἰσιν, ἄλλο δ᾽ εἶδος ἐπιμε 

πολλαχῇ δὲ διήρηται καὶ ἡ φυλώττυσα πρὸς τὴν πραττο- λείας ἡ περὶ τοὺς θεούς, οἷον ἱερεῖς τε καὶ ἐπιμεληταὶ τῶν 

μένην, οἷον ᾿Αθήνησι τῶν ἔνδεκα καλουμένων. διὸ βέλτιον τ) περὶ τὰ ἱερὰ τῇ σώζεσθαίΐ τε τὰ ὑπάρχοντα καὶ ἀνορθύσθαι 
καὶ ταύτην χωρίζειν, καὶ τὸ σόφισμα ζητεῖν καὶ περὶ ταύ. τὰ πίχτοντα τῶν οἰκοδομημάτων καὶ τῶν ἄλλων ὅσα τέτα- 
τὴν. ἀναγκαία μὲν γάρ ἐςιν ἀχ ἧττον τῆς εἰρημένης, συμ- κται πρὸς τὸς θεούς. συμβαίνει δὲ τὴν ἐπιμέλειαν ταύτιν 
βαίνει δὲ τοὺς μὲν ἐπιεικεῖς φεύγειν μάλιςα ταύτην τὴν ἐνιαχ μὲν εἶναι μίαν, οἷον ἐν ταῖς μικραῖς πόλεσιν, ἔγια- 
ἀρχήν, τὸς δὲ μοχβηρὸς ἐκ ἀσφαλὲς ποιεῖν κυρίες" αὐτοὶ χοῦ δὲ πολλὰς καὶ κεχωρισμένας τῆς ἱερωσύνης, οἷον ἱξρον 
γὰρ δέονται φυλακῆς μᾶλλον ἢ φυλάττειν ἄλλυς δύναν- 25 ποιὸς καὶ ναοφύλακας καὶ ταμίας τῶν ἱερῶν χρημάτων. 
ται. διὸ δεῖ μὴ μίαν ἀποτεταγμένην ἀρχὴν εἶναι πρὸ ἐχομένη δὲ ταύτης ἡ πρὸς τὰς θυσίας ἀφωρισμένη τῶς κι 
αὐτοῖς, μηδὲ συνεχῶς τὴν αὐτήν, ἀλλὰ τῶν τε νέων, ὅπε νὰς πάσας, ὅσας μὴ τοῖς ἱερεῦσιν ἀποδίδωσιν ὁ νόμος, ἀλλ 

τις ἐφήβων ἢ φρερῶν ἐςὶ τάξις, καὶ τῶν ὠρχῶν δεῖ κατὰ ἀπὸ τὰς κοινῆς ἑςίας ἔχουσι τὴν τιμήν" καλοῦσι δ᾽ οἱ μὸ 
μέρη ποιεῖσθαι τὴν ἐπιμέλειαν ἑτέρας. ταύτας μὲν ἕν τὼς ἄρχοντας τότυς, οἱ δὲ βασιλεῖς, οἱ δὲ πρυτάνεις. αἱ μὺ 
ἀρχὰς ὡς ἀναγκαιοτάτας θετέον εἶναι πρώτας, μετὰ δὲ 30 ἦν ἀναγκαῖαι ἐπιμέλειαί εἶσι περὶ τύτων, ὡς εἰπεῖν, συγκι- 
ταύτας τὰς ἀναγκαίας μὲν ἀθὲν ἧττον, ἐν σχήματι δὲ με. φαλαιωσαμένους, περί τε τὼ δαιμόνια καὶ τὼ πολεμριὰ 
ζονι τεταγμένας" καὶ γὰρ ἐμπειρίας καὶ πίστεως δέονται καὶ περὶ τὼς προσόδος καὶ περὶ τὰ ἀναλισκόμενα, καὶ οὶ 
πολλῆς. τοιαῦται δ᾽ εἶεν αἴ τε περὶ τὴν φυλακὴν τῆς πό- ἀγορὰν καὶ περὶ τὸ ἄςυ καὶ λιμώας καὶ τὴν χωραν, ἔτι 

λεως, καὶ ὅσαι τάττονται πρὸς τὰς πολεμικὰς χρείας. δεῖ τὰ περὶ τὰ δικαστήρια καὶ συναλλαγμάτων ἀναγραφὰς 
δὲ καὶ ἐν εἰρήνη καὶ ἐν πολέμῳ πυλῶν τε καὶ τειχῶν φυ- 35 καὶ πράξεις καὶ φυλακὰς καὶ ἐπιλογισμές τε καὶ ἐζε- 
λακῆς ὁμοίως ἐπιμελητὼς εἶναι, καὶ ἐξετάσεως καὶ συντώ- τάσεις, καὶ πρὸς εὐθύνας τῶν ὠρχόντων, καὶ τέλος αἱ ταὶ 
ξεως τῶν πολιτῶν. ἔνϑα μὲν οὖν ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἀρχαὶ τὸ βελευόμενόν εἰσι τῶν κοινῶν. ἰδίᾳ δὲ ταῖς σχολαςοιω- 

πλείες εἰσίν, ἔνθα δ᾽ ἐλώττες, οἷον ἐν ταῖς μικραῖς πόλεσι τέραις καὶ μᾶλλον εὐημερέσαις πόλεσιν, ἔτε δὲ φροντιζύ- 
μία περὶ πάντων. καλῦσι δὲ ςρατηγὶς καὶ πολεμάρχους σαίς εὐκοσμίας, γυναικονομέα, νομοφυλακία, παιδονομία, 
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γυμνασιαρχία, πρὸς δὲ τότοις περὶ ἀγῶνας ἐπιμέλεια γυ- καὶ τὸ Ὧῶν εὐδαιμόνως, εἶτ᾽ ἐν τῷ χαίρειν ἐςὶν εἴτ᾽ ἐν ἀρετῇ 
μνικοὺς καὶ Διονυσιακούς, κἀν εἴ τινας ἑτέρας συμβαίνει τοῖς ἀνθρώποις εἴτ᾽ ἐν ἀμφοῖν, ὅτι μᾶλλον ὑπάρχαι τοῖς τὸ 
τοιαύτας γίνεσθαι θεωρίας. τότων δ᾽ ἔνιαι φανερῶς εἰσὶν οὐ ἦθος μὲν καὶ τὴν διάνοιαν κεκοσμημένοις εἰς ὑπερβολήν, 
δημοτικαὶ τῶν ἀρχῶν, οἷον γυναικονομία καὶ παιδονομία" περὶ δὲ τὴν ἔξω κτῆσιν τῶν ἀγαθῶν μετριάζουσιν, ἢ τοῖς 
τοῖς γὰρ ἀπόροις ἀνάγκη χρῆσθαι καὶ γυναιξὶ καὶ παισὶν 5 ἐκεῖνα μὲν κεκτημένοις πλείω τῶν χρησίμων, ἐν δὲ τούτοις 
ὥσπερ ἀκολύθοις διὰ τὴν ὠδουλίαν. τριῶν δ᾽ οὐσῶν ἀρχῶν . ἐλλείπεσιν" οὐ μὲν ὠλλὰ καὶ κατὰ τὸν λόγον σκοπυμένοις 
καθ᾽ ὡς αἱρῶνταί τινες ἀρχὰὼς τὰς κυρίες, νομοφυλάκων προ- εὐσύνοπτόν ἐςιν. τὰ μὲν γὰρ ἐκτὸς ἔχει πέρας, ὥσπερ ὕρ- 
βύλων βυλῆς, οἱ μὲν νομοφύλακες ἀρις᾿οκρατικόν, ὀλιγαρ- “γανὸν τι πῶν δὲ τὸ χρήσιμόν ἐστιν,. ὧν τὴν ὑπερβολὴν ἢ 
χριὸν δ᾽ οἱ πρόβελοι, βυλὴ δὲ δημοτικόν. περὶ μὲν νν τῶν βλάπτειν ἀναγκαῖον ἢ μηθὲν ὄφελος. εἶναι αὐτῶν τοῖς 

ἀρχῶν, ὡς ἐν τύπῳ, σχεδὸν εἴρηται περὶ πασῶν. υ40 ἔχουσιν. τῶν δὲ περὶ ψυχὴν ἕκαστον ἀγαθῶν, ὕσῳ περ ἂν 
' ὑπερβάλλῃ, τοσύτῳ μᾶλλον χρήσιμον εἶναι, εἰ δεῖ καὶ τό- 

γΐ Ὴ τοις ἐπιλέγειν μὴ μόνον τὸ καλὸν ἀλλὼ καὶ τὸ χρήσιμον. 
᾿ ὅλως τε δῆλον ὡς ἀκολυθεῖν φήσομεν τὴν διάθεσιν τὴν ἀρ 

Περὶ πολιτείας ἀρίστης τὸν μέλλοντα ποιήσασθαι τὴν ςὴν ἑκάςου πράγματος πρὸς ἄλληλα κατὰ τὴν ὑπεροχήν, 
προσήκουσαν ζήτησιν ἀνάγκη διορίσασθαι πρῶτον τίς αἷρε- (5 ἥνπερ εἴληφε διάστασιν ὧν φαμὲν αὐτὰς εἶναι διαθέσεις 
τώτωτος βίος. ἀδήλου γὰρ ὄντος τούτου καὶ τὴν ἀρίστην ταύτας. ὥστ᾽ εἴπερ ἐςὶν ἡ ψυχὴ καὶ τῆς κτήσεως καὶ τοῦ 

ἀναγκαῖον ἄδηλον εἶναι πολιτείαν" ἄριστα γὰρ πράττειν σώματος τιμιώτερον καὶ ὡπλῶς καὶ ἡμῖν, ἀναγκη καὶ τὴν 

προσήκει τοὺς ἄριστα. πολιτευομένος ἐκ τῶν ὑπαρχόντων διάθεσιν τὴν ἀρίςην ἑκώστου ἀνάλογον τύτων ἔχειν. ἔτι δὲ 
αὐτοῖς, ἐὰν μή τι γίγνηται παράλργον. διὸ δεῖ πρῶτον τῆς ψυχῆς ἕνεκεν ταῦτα πέφυκεν αἱρετὰ καὶ δεῖ πάντας 
ὁμολογεῖσθαι τίς ὁ πῶσιν ὡς εἰπεῖν αἱρετώτατος βίος, μετὼ 20 αἱρεῖσθαι τὸς εὖ φρονῆντας, ἀλλ᾽ ἕκι ἐκείνων ἕνεκεν τὴν ψυ- 

δὲ τοῦτο πότερον κοινῇ καὶ χωρὶς ὁ αὐτὸς ἢ ἕτερος. νομί. χήν. ὅτι μὲν ὄν ἑκάςῳ τῆς εὐδαιμονίας ἐπιβάλλει τοσῦτον 
σαντὰς ὧν ἱκανῶς πολλὰ λέγεσθαι καὶ τῶν ἐν τοῖς ἐξωτε- ὅσον περ ἀρετῆς καὶ φρονήσεως καὶ τῇ πράττειν κατὼ ταύ- 
ρικοῖς λόγοις περὶ τῆς ὠρίςης ζωῆς, καὶ νῦν χρηςέον αὐτοῖς. τας, ἔςω συνωμολογημένον ἡμῖν, μάρτυρι τῷ θεῷ χρωμέ- 
ὡς ὠληθῶς γὰρ πρός γε μίαν διαίρεσιν οὐδεὶς ἀμφισβητή- νοις, ὃς εὐδαίμων μέν ἐστι καὶ μακάριος, δι᾽ οὐθὲν δὲ τῶν 
σεν ὧν ὡς ὦ τριῶν ἀσῶν μερίδων, τῶν τε ἐκτὸς καὶ τῶν ἐν )ς ἐξωτερικῶν ὠγαθῶν ἀλλὰ δὲ αὐτὸν αὐτὸς καὶ τῷ ποιός τις 
τῷ σώματι καὶ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ, πάντα ταῦτα ὑπώρχειν εἶναι τὴν φύσιν, ἐπεὶ καὶ τὴν εὐτυχίαν τῆς εὐδαιμονίας διὰ 
τοῖς μακαρίοις δεῖ, ἀδεὶς γὰρ ἀν φαΐη μακάριον τὸν μηθὲν ταῦτ᾽ ἀναγκαῖον ἑτέραν εἶναι" τῶν μὲν γὰρ ἐκτὸς ὠγαθῶν 
μόριον ἔχοντα ἀνδρίας μηδὲ σωφροσύνης μηδὲ δικαιοσύνης τῆς ψυχῆς αἴτιον ταὐτόματον καὶ ἡ τύχη, δύκαιος δ᾽ ὑδεὶς 
μηδὲ φρονήσεως, ἀλλὰ δεδιότα μὲν τὰς παραπετομέας ἐδὲ σώφρων ἀπὸ τύχης ἐδὲ διὼ τὴν τύχην ἐςΐν. ἐχόμενον 
μυίας, ὠπεχόμενον δὲ μηθενός, ὧν ἐπιθυμήσῃ τῷ φαγεῖν ἢ Ὁ δ᾽ ἐςὶ καὶ τῶν αὐτῶν λόγων δεόμενον καὶ πόλιν εὐδαίμονα 
πιεῖν, τῶν ἐσχάτων, ἕνεκα δὲ τεταρτημορίου διαφθείροντα τὴν ἀρίςην εἶναι καὶ πρώττεσαν καλῶς. ἀδύνατον δὲ καλῶς 
τοὺς φιλτάτους φίλυς, ὁμοίως δὲ καὶ τὼ περὶ τὴν διάνοιαν πράττειν τοῖς μὴ τὼ καλὰ πράττυσιν" ἀθὲν δὲ καλὸν ἔργον 
ὕτως ἄφρονα καὶ διεψευσμένον ὥσπερ τι παιδίον ἢ μαινό- ὅτ᾽ ἀνδρὸς ὅτε πόλεως χωρὶς ἀρετῆς καὶ φρονήσεως. ἀνδρία 
μενον. ἀλλὼ ταῦτα μὲν λεγόμενα ὥσπερ πάντες ὧν συγ- δὲ πόλεως καὶ δικαιοσύνη καὶ φρόνησις τὴν αὐτὴν ἔχει δύ-. 
χωρήσειαν, διαφέρονται δ᾽ ἐν τῷ ποσῷ καὶ ταῖς ὑπεροχαῖς. 35 ναμιῖν καὶ μορφήν, ὧν μετασχων ἕκαστος τῶν ἀνθρώπων 
τῆς μὲν γὰρ ὠρετῆς ἔχειν ἱκανὸν εἶναι νομίζεσιν ὁποσονῶν, λέγεται δύόκωιος καὶ φρόνιμος καὶ σώφρων. ἀλλὰ γὰρ 

πλύτυ δὲ καὶ χρημάτων καὶ δυνώμεως καὶ δόξης καὶ πάν- ταῦτα μὲν ἐπὶ τοσῦτον ἔξω πεφροιμιασμένα τῷ λόγῳ (ὅτε 
τῶν τῶν τοιέτων εἰς ἄπειρον ζητοῦσι τὴν ὑπερβολήν. ἡμεῖς γὰρ μὴ θιγγάνειν αὐτῶν δυνατόν, οὔτε πάντας τὲς οἰκείους 
δὲ αὐτοῖς ἐροῦμεν ὅτι ῥᾷδιον μὲν περὶ τούτων καὶ διὰ τῶν ἐπεξελθεῖν ἐνδέχεται λόγυς" ἑτέρας γάρ ἐςιν ἔργον σχολῆς 
ἔργων διαλαμβάνειν τὴν πίστιν, ὁρῶντας ὅτι κτῶνται καὶ  ταῦτα)᾽ νῦν δ᾽ ὑποκείσθω τοσῦτον, ὅτι βῶς μὲν ἄριςος, καὶ 
φυλάττυσιν οὐ τὼς ἀρετὼς τοῖς ἐκτὸς ἀλλ᾽ ἐκεῖνα ταύταις, χωρὶς ἑκάςῳ καὶ κοινῇ ταῖς πόλεσιν, ὁ μετὰ ἀρετῆς κεχρ- 
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ρμγημβέης ἐπὶ τοσῦτον ὥςε μετέχειν τῶν κατ᾽ ἀρετὴν πρά- ἢ τοῖς τὼ κοινὰ πράττουσι καὶ πολιτευομένοις, οἱ μὲν οἷν 

ξεων. πρὲς δὲ τοὺς ἀμφισβητῆντας, ἐάσαντας ἐπὶ τῆς νῦν οὕτως ὑπολαμβάνυσιν, οἱ δὲ τὲν δεσποτικὸν καὶ τυραννικὸν 

μοθόδε, διασκεπτέον ὕςερον, εἴ τις τοῖς εἰρημένοις τυγχάνει τρόπον τῆς πολιτείας εἶναι μόνον εὐδαίμονά φασιν. ταῦ 

μὰ πειθόμενος. ᾿ ἐνίοις δὲ καὶ τῆς πολιτείας οὗτος ὅρος τῶν νόμων, ὅπως ἂν 
2 Πότερον δὲ τὴν εὐδαιμονίαν τὴν αὐτὴν εἶναι φατέον ς σπέζωσι τῶν πέλας. διὸ καὶ τῶν πλείςων νομίμων χύδῃ 

ἑνές τε ἑκάστε τῶν ἀνθρώπων καὶ πόλεως ἢ μὴ τὴν αὐτήν, ὡς εἰπεῖν κειμένων παρὰ τοῖς πλείςοις, ὅμως εἶ κό τι τρῷὸ 

λοιπόν ἐστιν εἰπεῖν. φανερὸν δὲ καὶ τοῦτο᾽ πάντες γὰρ ἄν ἕν οἱ νόμοι βλέκυσι, τῷ κρατεῖν ςοχαζονται πάντες, ὥστω 

ὁμολογήσειαν εἶναι τὴν αὐτήν. ὅσοι γὰρ ἐν πλέτῳ τὸ ζῆν ἐν Λακεδαίμονι καὶ Κρήτῃ πρὸς τοὺς πολέμες συντέτακται 

εὖ τίθενται ἐφ᾽ ἑνός, οὗτοι καὶ τὴν πόλιν ὅλην, ἐὰν. ἢ πλν- σχεδὸν ἥ τε παιδεία καὶ τὸ τῶν νόμων πλῆθος. ἔτι δ᾽ 

σία, μακαρίζεσιν" ὅσοι τε τὸν τυραννικὸν βίον μάλιςα τις 10 τοῖς ἔθνεσι πῶσι τοῖς δυναμένοις πλεονεκτεῖν ἡ τοιαύτη τε 

μῶσιν, ὕτοι καὶ πόλιν τὴν πλείξων ἄρχεσαν εὐδαιμονεςά- τίμηται δύναμις, οἷον ἐν Σκύθαις καὶ Πέρσαις καὶ Θρμεᾷ 

τὴν ἂν εἶναι φαῖεν" εἴ τέ τις τὸν ἕνα δι᾽ ἀρετὴν ἀποδέχεται, καὶ Κελτοῖς. ἐν ἐνίοις γὰρ καὶ νόμοι τινές εἰσι παροζύκκ 

καὶ πολιν εὐδαιμονεςέραν φήσει τὴν σπυδαιοτέραν. ἀλλὰ τες πρὸς τὴν ἀρετὴν ταύτην, καθάπερ ἐν Καρχηδόνι φαὶ 
ταῦτ᾽ ἤδη δύο ἐςὶν ἃ δεῖται σκέψεως, ἐν μὲν πότερος αἷρες τὸν ἐκ τῶν κρίκων κόσμον λαμβάνειν ἴσας ὧν ςρατεύτων-. 

τώτερος βίος, ὁ διὰ τοῦ συμπολιτεύεσθαι καὶ κοινωνεῖν πό- (5 ταί στρατείας. ἦν δέ ποτε καὶ περὶ ΝΙαχεδονίαν νόμος τὸ 

λεὼς ἢ μᾶλλον ὁ ξενικὸς καὶ τῆς πολιτικῆς κοινωνίας ἀπο- μηθένα ἀπεκταγκότα πολέμιον ἄνδρα περμεϊζῶσθαι τὴν φη- 

λελυμένος, ἔτι δὲ τίνα, πολιτείαν θετέον καὶ ποίαν διάθεσιν ϑειάν" ἐν δὲ Σκύθαις οὐκ ἐξῆν πήειν ἐν ἑορτῇ τοὶ σχύφη 

απόλεως ἀρίστην, τε πᾶσιν ὄντος αἱρετοῦ κοινωνεῖν πόλεως κεριφερόμενον τῷ μηθένα ἀπεκταγκότι πολέμιον. ὃ ἃ 

τε καὶ τισὶ μὲν μὴ τοῖς δὲ πλείςοις. ἐπεὶ δὲ τῆς πολιτι- τοῖς Ἴβηρσιν, ἔθνει πολεμικῷ, τοσούτας τὸν ἀριθμὸν ἐβιλέ 

κῆς διανοίας καὶ θεωρίας τοῦτ᾽ ἐστὶν ἔργον, ὠλλ᾽ οὐ τὸ περὶ Ὁ σκες καταπηγνύυσι περὶ τὸν τάφον ὅσυς ἂν διαφϑεῴη τῷ 

ἕκαστον αἱρετόν, ἡμεῖς δὲ ταύτην προῃρήμεθα νῦν τὴν σκέ. πολεμίων. καὶ ἕτερα δὴ παρ᾽ ἑτέροις ἐστὶ τοιαῦτα τιλλέ, 
ιν, ἐκένο μὲν πάρεργον ἂν εἴη τὔτο δ᾽ ἔργον τῆς μεθόδον τὼ μὲν νόμοις κατειλημμένα τὰ δὲ ἄϑεσιν. καίτοι δίξαν 
ταύτης. ὅτι μὲν ἕν ἀναγκαῖον εἶναι πολιτείαν ὠρίςην ταύ. ἂν ἄγαν ὥτοπον ἴσως εἶναι τοῖς βουλομέφοις ἐπισκοπεν, κα 

τῆν καθ᾽ ἣν τάξιν κἂν ὑςισὺὴν ἄριςα πράττοι καὶ ζῴη μαᾳ- τῶτ᾽ ἐςὶν ἔργον τῷ πολιτικῷ, τὸ δύναεθαι ϑεωρεῖν ὅπως ἐρχη 
καρίως, φανερόν ἐστιν" ἀμφισβητεῖται δὲ παρ᾽ αὐτῶν τῶν π καὶ δισκόζῃ τῶν πλησίον καὶ βελομώων καὶ μὴ βιλεμέ 
ὁμολογόντων τὸν μετ᾽ ἀρετῆς εἶναι βίον αἱρετώτατον, πότε- νων. πῶς γὰρ ὧν εἴη τοῦτο πολιτικὸν ἢ νομοθετοκίν, ἦ γἱ 

ρὸν ὁ πολιτικὸς καὶ πρακτικὸς βίος αἱρετὸς ἢ μᾶλλον ὁ μηδὲ νόμιμόν ἐστιν; οὐ νόμιμον δὲ τὸ μὴ μόνον δικαίνι 
πάντων τῶν ἐκτὸς ἀπολελυμένος, οἷον θεωρητικός τις, ὃν ὠλλὰ καὶ ἀδίκως ἄρχειν, κρατεῖν δ᾽ ἔστι καὶ μὲὴ διχείν 

μόνον τινές φασιν εἶναι φιλόσοφον. σιχεδὸν γὰρ τότυς τὸξ ἀλλὰ μὴν ὑδ᾽ ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπιςήμαις τῦτο ὁρῶμεν' ἴπ 
δύο βίος τῶν ἀνθρώπων οἱ φιλοτιμότατοι πρὸς ἀρετὴν φαΐ. 3. γὰρ τοῦ ἰατροῦ οὔτε τῇ κυβερνήτε ἔργον ἐςὶ τὸ ἢ πεχαι ἢ 
γονται προαιρόμενοι, καὶ τῶν προτέρων καὶ τῶν νῦν' λέγω βιάσασθαι τῷ μὲν τὸς θεραπευομένες τῷ δὲ τὸς πλωτῆμ! 
δὲ δύο τόν τε πολιτικὸν καὶ τὸν φιλόσοφον. διαφέρει δὲ ἡ ἀλλ᾽ ἐοίκασιν οἱ πολλοὶ τὴν δεσποτριὴν πολιτικὴν εἶσθαι 

μικρὸν ποτέρως ἔχει τὸ ἀληθές" ἀνάγκη γὰρ τόν τε εὖ εἶναι, καὶ ὅπερ αὑτοῖς ἕκαστοι οὗ φασιν εἶναι δίκαιν οὐ 
φρονοῦντα πρὸς τὸν βελτίω σχοπὶν συντάττεσθαι καὶ τῶν συμφέρον, τῦτ᾽ ὑκ αἰσχύνονται πρὸς τὸς ἄλλες ἀσκοῦντε᾽ 

ἀνδρώπων ἕκαςον καὶ κοινῇ τὴν πολιτείαν. νομίζουσι δ᾽ οἱ ὃς αὐτοὶ μὲν γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς τὸ δικαίως ἄρχειν ζητῦσι, τὰ 

μὲν τὸ τῶν πέλας ἄρχειν δεσποτικῶς μὲν γιγνόμενον μετ᾽ δὲ τοὺς ἄλλους οὐδὲν μέλει τῶν δικαίων. ἅτοπον δὲ εἰ μὲ 
ἀδικίας τινὸς εἶναι τῆς μεγίξης, πολιτικῶς δὲ τὸ μὲν ἄδικον φύσει τὸ μὲν δεσκόζον ἐστὶ τὸ δὰ οὐ δεσπόζον, ὥςε ὅτ 

ἐκ ἔχειν, ἐμπόδιον δὲ ἔχειν τῇ περὶ αὐτὸν εὐημερίᾳ. τότων ἔχει τὸν τρόπον τῦτον, οὐ δὲῖ πάντων πειρᾶσθαι δεστίζιν. 
δ᾽ ὥστερ ἐξ ἐναντίας ἕτεροι τυγχάνουσι δοξάζοντες" μόνον ἀλλὰ τῶν δεσποςῶν, ὥσπερ οὐδὲ θηρεύειν ἐπὶ θοίνην ἢ ὃν 
γὰρ ἀνδρὸς τὸν πρωπτικὸν εἶναι βίν καὶ πολιτικόν" ἐφ᾽ 4 σίαν ἀνθρώκυς, ἀλλὰ τὸ πρὸς τῦτο ϑηρευτόν" ἔςι δ ὄφιν 
ἱκάξης γὰρ ἀρετῆς ὑκ εἶναι πρώξεις μᾶλλον τοῖς ἰδιώταις τὸν ὃ ὧν ἄγριον ἢ ἐδεστὸν ζῶον. ἀλλιὰ μὴν εἶ γ᾽ ὦ κὶ 

ὅ. τε σπὰὶ 76. Π 8. ὁμολογέσειεν δ, Π 13. σπυδαίαν δ᾽, Π 18. πότερον δ5, αὶ 52. μὲν] μὲν γὲρ Ζε δ, ἢ 27. καὶ] βώς καὶ δ'. 
17. οὐκ] μὴ δ᾽, οπλ ;΄5. ] 25. πλησίων 86, 1 28. ἀλλὰ --- ἀδίκως οἵα δ, ἢ 30. ποιῆσαι δὲ, ἔ 31. τὺς ροθῖ Ἀ ο5 δ..} 

39. δισποτῶν τοἀΐοεξ. ἢ 40. ἔςι δὲ ϑηρευτὸν στα δ᾽, 

ι 
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παθ᾽ ἑαυτὴν μία πόλις εὐδαίμων, ἢ πολιτεύεται δηλονότι ἔξει τοῖς ἀποστεροῦσι καὶ βιαζομένοις τὸ τῶν ὄντων αἱρετώ- 
καλῶς, εἴπερ ἐνδέχεται πόλιν οἰκεῖσθαί πε καθ᾽ ἑαυτὴν νό- τατον. ἀλλ᾽ ἴσως οὐχ, οἷον τε ὑπάρχαιν, ἀλλ᾽ ὑποτίθενται 
μοὶς χρωμένην σπουδαίοις, ἧς τῆς πολιτείας ἡ σύνταξις οὐ τῶῦτο ψεῦδος" ὁ γὰρ ἔτι καλὰς τὰς τράζξεις ἐνδέχεγα: εἶναι 

πρὸς πόλεμον οὐδὲ πρὸς τὸ κρατεῖν ἔσται τῶν πολεμίων" τῷ μὴ διαφέροντι τοσοῦτον ὅσον ἀνὴρ γυναικὸς ἢ πατὴρ 
μηθὲν γὰρ ὑπαρχέτω τοιοῦτον. δῆλον ὦρα ὅτι πάσας τὰς 95 τέκνων ἢ δεσπότης δέλων. ὥςε ὁ παραβαίνων οὐθὲν ἂν τη» 
πρὸς τὸν πόλεμον ἐπιμελείας καλὰς μὲν θετέον, οὐχ ὡς λικοῦτον κατορθώσειεν ὕστερον ὅσον ἤδη παρεκβέθηκε τῆς 

τώλος δὶ παντων ἀκρόταταν, ἀλλ᾽ ἐκείνε χάριν ταύτας. τὰ ἀρετῆς. τοῖς γαρ ὁμοίοις τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον ἐν τῷ 
δὲ νομοθέτα τοῦ σπυδαΐς ἐςὶ τὸ θεάσασθαι πέλιν καὶ γῴος μέρει" τῦτο γὰρ ἴσον καὶ ὅμοιον. τὸ δὲ μὴ ἴσον τοῖς ἴσοις 
ἀνθρώπων καὶ πᾶσαν ἄλλην κοινωνίαν, ζωῆς ἀγαθῆς πῶς καὶ τὸ μὴ ὅμοιον τοῖς ὁμοίοις παρὰ φύσιν" οὐδὲν δὲ τῶν 
μεθέξουσι καὶ τὴς ἐνδεχομένης αὐτοῖς εὐδαιμονίας. δὶοίσει τὺ παρὼ φύσιν καλόν. διὸ κἀν ἄλλος τις ἢ κρείττων κατ᾽ 

μέντοι τῶν ταττομένων ἔνια νομέμων" καὶ τοῦτο τῆς νομο- ἀρετὴν καὶ κατὰ δύναμιν τὴν πρακτικὴν τῶν ἀρίςων, τότῳ 

δετικῆς ἐστὶν ἰδεῖν, ἐών τινες ὑπάρχωσι γειτνιῶντες, ποῖά καλὸν ἀκολυθεῖν καὶ τέτῳ πείθεσθαι δίκαιον. δὲὶ δ᾽ ὁ μό- 
πρὸς ποίς ἀσκητέον ἢ πῶς τοῖς καθήκυσι πρὸς ἑκάςες χρη- νὸν ἀρετὴν ἀλλὰ καὶ δύναμιν ὑπάρχαιν, καθ' ἣν ἔς αἰ πρα-- 
ςέονν. ἀλλὼ τοῦτο μὲν κἀν ὕςερον τύχοι τῆς προσηκούσης κτικός. ἀλλ᾽ εἰ ταῦτα λέγεται καλῶς καὶ τὴν εὐδαιμονίαν 
σκέψεως, πρὸς τί τέλος δεῖ τὴν ἀρίςην πολιτείαν συντείνειν" 15 εὐπραγίαν θετέον, καὶ κοινῇ κάσης πέλεως ἂν εἴη καὶ καϑ᾽ 

πρὸς δὲ τοὺς ὁμολογοῦντας μὲν τὸν μετ᾽ ἀρετῆς εἶναι βίν ἕκαςον ἄριςος βίος ὁ πρακτικός. ἀλλὰ τὸν πρακτικὸν οὐκ 
αἱρετώτατον, διαφερομένους δὲ περὶ τῆς χρήσεως αὐτοῦ, λε- ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς ἑτέρυς, καθάπερ οἴονταί τινες, δὲ τὰς 
κτέον ἡμῖν πρὸς ἀμφοτέρος αὐτάς (οἱ μὲν γὰρ ἀποδυκιμά- δδειανοίας εἶναι μόνας ταύτας πρακτικὰς τὰς τῶν ἀποβα:- 
ζἴνσι τὰς πολιτικὼς ὠρχείς, νομίζοντες τόν τε τῷ ἐλευθέρον νόντων χαριν γιγνομένας ἐκ τῷ προττειν, ἀλλὰ πολυ μᾶλε 
βίον ἕτερόν τινα εἶναι τῷ πολιτικῇ καὶ πάντων αἱρετώτατον, Ὁ λον τὼς αὐτοτελεῖς καὶ τὰς αὐτῶν ἕνεκεν θεωρίας καὶ ἃιαν- 

οἱ δὲ τοῦτον ἄριστον ἀδύνατον γὰρ τὸν μηθὲν πράττοντα νοήσεις" ἡ γὰρ εὐπραξία τέλος, ὥστε καὶ πρᾶξίς τις" μά- 
πραΐττειν εὖ, τὴν δ᾽ εὐπραγίαν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν εἶναι λιςα δὲ καὶ πράττειν λέγομεν κυρίως καὶ τῶν ἐξωτερικῶν 
ταὐτόν), ὅτι τὰ μὲν ὠμφότεροι λέγουσιν ὀρθῶς τὼ δ᾽ οὐκ πράξεων τὸὺς ταῖς διανοίαις ἀρχιτέκτονας. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ 
ἐρθῶς, οἱ μὲν ὅτι ὁ τῷ ἐλευθέρα βίος τῷ δεσποτικᾷ ὠμείνων. ἀπρακτεῖν ἀναγκαῖον τὰς καθ᾽ αὐτὰς πόλεις ἱδρυμῴας καὶ 
τῦτο γὰρ ὠληθές" ὑθὲν γὼρ τό γε δύλῳ, ᾧ δῆλος, χρῆσθαι 25 Ὧν ὕτω προηρημένας" ἐνδέχεται γὰρ κατὰ μέρη καὶ τῦτο 
σεμνόν" ἡ γὰρ ἐπίταξζις ἡ περὶ τῶν ἀναγκαίων ἀδενὸς με- συμβαίνειν" πολλαὶ γὰρ κοινωνίαι πρὸς ἄλληλα τοῖς μέ: 
τέχει τῶν καλῶν. τὸ μέντοι νομίζεν πᾶσαν ἀρχὴν εἶναι ρεσι τῆς πόλεώς εἰσιν. ὁμοίως δὲ τοῦτο ὑπάρχει καὶ καθ᾽ 
δεσποτείαν ἀκ ὀρθόν᾽ οὐ γὰρ ἕλαττον διέςξηκεν ἡ τῶν ἐλευ- νὸς ὁτουῦν τῶν ἀνθρώπων" σχολῇ γὰρ ἂν ὁ θεὸς ἔχρι κω- 
θέρων ἀρχὴ τῆς τῶν δόλων ἢ αὐτὸ τὸ φύσει ἐλεύθερον τοῦ λῶς καὶ πᾶς ὁ κόσμος, οἷς οὐκ εἰσὶν ἐξωτερικαὶ πράξεις 
φύσει δούλε. διώριςαι δὲ περὶ αὐτῶν ἱκανῶς ἐν τοῖς πρώ- Ὦ παρὰ τὰς οἰκείας τὰς αὐτῶν. ὅτι μὲν ουν τὸν αὐτὸν βίον 

τοῖς λόγοις. τὸ δὲ μᾶλλον ἐπαινεῖν τὸ ἀπρακτεῖν τὸ πρώτ. ἀναγκαῖον εἶναι τὸν ἄριστον ἑκάστῳ τε τῶν ἀνθρώπων καὶ 
τειν Ὡς ἀληθές" ἡ γὰρ εὐδαιμονίᾳ πρᾶξίς ἐςιν. ἔτι δὲ πολ- κοινὴ ταῖς πόλεσι καὶ τοῖς ἀνθρώποις, φανερόν ἐστιν. 

λῶν καὶ καλῶν τέλος ἔχεσιν αἱ τὼν δικαίων καὶ “ωφρόνων ᾿Επεὶ δὲ πεῴροι αἱ τὰ νῦν εἰρημένα περὶ αὐτῶν, ἡ 
πράξεις. καίτοι τάχ᾽ ὧν ὑπολάβοι τις τότων οὕτω διωρισ- καὶ περὶ τὰς ἄλλας πολιτείας ἡμῖν τεθεώρηται πρότερον, 
μένων ὅτι τὸ κύριον εἶναι πάντων ἄριστον" οὕτω γὰρ ὧν 35 ἀρχὰ τῶν λοιπῶν εἰπεῖν πρῶτον ποίας τινὰς δεῖ τὼς ὑποθέ- 
«Χωςων καὶ καλλίξζων κύριος εἴη πράξεων. ὥςε οὐ δεῖ τὸν σεις εἶναι περὶ τῆς μελλύσης κατ᾽ εὐχὴν συνες ναι πόλεως. 

δυνάμενον ἄρχειν παριώαι τῷ πλησίον, ἀλλὰ μᾶλλον οὐ γὰρ οἷόν τε πολιτείαν γενέεθαι τὴν ἀρίξνν ἄνευ συμμέ- 
ἀφαιρεῖσθαι, καὶ μήτε πατέρα παίδων μήτε παῖδας πα- τρὸν χορηγίας. διὸ δηὴ πολλὰ προὐποτεθεῖσθαι καθεώπερ 
τρὸς μήθ᾽ ὅλως φίλον φίλσυ μηθένα ὑπολογεῖν μηδὲ πρὸς εὐχομένους, εἶναι μέώτοι μηθὲν τούτων ἀδύνατον. λέγω δὲ 
τὔτο φροντίζειν" τὸ γὰρ ἄριςον αἱρετώτατον, τὸ δ᾽ εὖ πράτ- 20 οἷον περί τε πλήθους πολιτῶν καὶ χώρας. ὥσπερ γὰρ καὶ 
τεῖν ἄριςον. τῦτο μὲν ὅν ἀληθῶς ἴσως λέγυσιν, εἴπερ ὑπάρ- τοῖς ἄλλοις δημινργοῖς, οἷον ὑφαντῃ καὶ ναυπηγῷ, δεὴ τὴν 

4. αὶ 85, 1 5. ὅτι ἄρα ΤΡ 11 10, αὐτῆς 8, ΠΠ 20. βίου Χ). ἢ 25. τὸ] τῶ 1. ἃ 86. τῶν οἵα ἘΞ, 1 89. αὐτὸ τὸ εαγν 1), 
αὐτῶ 8} δἵ ργ 76, | 37. περιέναι 85, ἢ 39, ὑπολογιεῖν Ζ5}7}, ἢ λ0. τὸ δ᾽] τῷ δ᾽ 5}, 

839. τούτων ἀδύνατον] τὰ τῶν ἀδυνάτων 5. } ἀ0. γὰρ οἵα ἢ. 
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ὕλην ὑπάρχειν ἐκιτηδείαν οὖσαν πρὸς τὴν ἐργασίαν (ὅσῳ μὲν διὰ σμικρότητα φαύλην ποιήσει τὴν ναντιλίαν, ἐτὶ ἃ 

γὰρ ἂν αὐτὴ τυγχάνῃ παρεσκευασμένη βέλτιον, ἀνάγκη διὰ τὴν ὑπερβολήν. ὁμοίως δὲ καὶ πόλις ἡ μὲν ἐξ ὀλίγων 

καὶ τὸ γιγνόμενον ὑπὸ τῆς τέχνης εἶναι κάλλιον), ὅτω καὶ λίαν ὑκ αὐτάρκης (ἡ δὲ πόλις αὔταρκες), ἡ δὲ ἐκ πολλῶν 

τῷ πολιτικῷ καὶ τῷ νομοθέτῃ δεῖ τὴν οἰκείαν ὕλην ὑπάρ- ἄγαν ἐν τοῖς μὲν ἀναγκαίοις αὐτιίρκης, ὥσπερ ἕδνος, ἀλλ 
χειν ἐπιτηδείως ἔχυσαν. ἔς δὲ πολιτικῆς χορηγίας πρῶτον 5 ὁ πόλις" πολιτείαν γὰρ ὁ ῥᾷάδιον ὑπάρχειν" τίς γὰρ ςρατε- 

τό τε πλῆθος τῶν ἀνθρώπων, πόσους τε καὶ ποίους τινὰς γὺὸς ἔς αι τοῦ λίαν ὑπερβάλλοντος πλήθες, ἢ τίς κῆρυξ μὲ 

ὑπάρχειν δεῖ φύσει, καὶ κατὰ τὴν χώραν ὡσαύτως, ὅσην Στεντόρειος; διὸ πρώτην μὲν εἶναι πόλιν ἀναγκαῖον τὴν ἃ 
“.- Ὶ Ψ, ΝῚ ΄ 4 ὲ ᾿ ς - τε εἶναι καὶ ποίαν τινὰ ταύτην. οἴονται μὲν ἦν οἱ πλεῖστοι 

ἤ Ἀ 7 

προσήκειν μεγάλην εἶναι τὴν εὐδαίμονα πόλιν" εἰ δὲ τὸτ᾽ 

τοσύτου πλήθες ὃ πρῶτον πλῆθος αὕταρκες πρὸς τὸ εὖ ἴῃ 
ἐστὶ κατὰ τὴν πολιτροὴν κοινωνίαν. ἐνδέχεται δὲ καὶ τῷ 

ἀληθές, ἀγνοῦσι ποία, μεγάλη καὶ ποία μικρὼ πόλις. κατ᾽ 10 ταύτης ὑπερβάλλουσαν κατὼ πλῆθος εἶναι μείζω τίλυ' 
ἀριθμοῦ γὼρ πλῆθος τῶν ἐνοικούντων κρίνυσι τὴν μεγάλην, 
δεῖ δὲ. μᾶλλον μὴ εἰς τὸ πλῆθος εἰς δὲ δύναμιν ἀποβλέ- 

πεῖν. ἔστι γάρ τι καὶ πόλεως ἔργον, ὥστε τὴν δυναμένην 

τοῦτο μάλις᾽ ἀποτελεῖν, ταύτην οἰητέον εἶναι μεγίςν, οἷον 

ἀλλὰ τῦτ᾽ οὐκ ἔςιν, ὥσπερ εἴπομεν, ὠόριςον. τίς δ᾽ ἐξοὶ 
τῆς ὑπερβολῆς ὅρος, ἐκ τῶν ἔργων ἰδεῖν ῥᾷδιον. εἰσὶ γὼ εἰ 
πράξεις τῆς πόλεως τῶν μὲν ἀρχόντων τῶν δ᾽ ἀρχομύω, 
ἄρχοντος δ᾽ ἐπίταξις καὶ κρίσις ἔργον. πρὸς δὲ τὸ κρθεα 

Ἱπποκράτην ὑκ ἄνθρωπον ἀλλ᾽ ἰατρὸν εἶναι μείζω φήσειεν 15 περὶ τῶν δικαίων καὶ πρὸς τὸ τὼς ἀρχαὶς διανέμεν καὶ 
ἄν τις τοῦ διαφέροντος κατὰ τὸ μέγεθος τῷ σώματος. οὐ 
μὲν ἀλλὰ κἄν εἰ δεῖ κρίνειν πρὸς τὸ πλῆθος ὠποβλέποντας, 
οὐ κατὰ τὸ τυχὸν πλῆθος τῦτο οἰητέον (ἀναγκαῖον γὰρ ἐν 
ταῖς πόλεσιν ἴσως ὑπάρχειν καὶ δούλων ἀριθμὸν πολλῶν 

ἀξίαν ἀναγκαῖον γνωρίζειν ἀλλήλους, ποῖοί τινές εἰσι, τηὰ 
πολίτας, ὡς ὅπου τῦτο μὴ συμβαίνει γίγνεσθαι, φαύμα 

ἀνάγκη γίγνεσθαι τὰ περὶ τὰς ἀρχεὼς καὶ τὰς κρίτεις' 
περὶ ὠμφότερα γὰρ οὐ δίκαιον αὐτοσχεδιάζειν, ὕπερ ὃ 

καὶ μετοίκων καὶ ξένων), ὠλλ᾽ ὅσοι πόλεώς εἰσι μέρος καὶ 2 τῇ πολυανθρωπίᾳ, τῇ λίαν ὑπάρχει φανερῶς. ἔτι δὲ ἔύτα 

ἐξ ὧν συνίςξαται πόλις οἰκείων μορίων" ἡ γὰρ τούτων ὑπε- καὶ μετοίκοις ῥῴδιον μεταλαμβάνειν τῆς πολιτείας" κὶ γὼ 
ροχὴ τῷ πλήθος μεγάλης πόλεως σημεῖον, ἐξ ἧς δὲ βάναυ- χαλεπὸν τὸ λανθάνειν διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῷ πλήθες. ὅ- 

σοι μὲν ἐξέρχονται πολλοὶ τὸν ἀριθμὸν ὁπλῖται δὲ ὀλίγοι, λον τοίνυν ὡς ὅτός ἐςι πόλεως ὅρος- ἄριςος, ἡ μεγίζη τῷ 

ταύτην ὠδύνατον εἶναι μεγάλην᾽ ὁ γὼρ ταὐτὸν μεγάλη τε πλήθους ὑπερβολὴ πρὸς αὐτάρκειαν ζωῆς εὐσύνοπτος. τι 
πόλις καὶ πολυάνθρωπος. ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτό γε ἐκ τῶν 25 μὲν ὄν μεγέθες πόλεως διωρίσθω τὸν τρόπον τῶτον. 
ἔργων φανερὸν ὅτι χαλεπόν, ἴσως δ᾽ ἀδύνατον, εὐνομεῖσθαι Παραπλησίως δὲ καὶ τὰ περὶ τῆς χώρας ἔχει. τιβϑ 
τὴν λίαν πολνάνθρωπον. τῶν γοῦν δοκουσῶν πολιτεύεσθαι μὲν γὰρ τῷ ποίαν τινά, δῆλον ὅτι τὴν αὐταρκες την τῶι 

καλῶς οὐδεμίαν ὁρῶμεν οὖσαν ἀνειμένην πρὸς τὸ πλῆθος, τις ἂν ἐπαινέσειεν. τοιαύτην δ᾽ ἀναγκαῖον εἶναι τὴν τῶ- 
τοῦτο δὲ δῆλον καὶ διὰ τῆς τῶν λόγων πίστεως. ὅ τε γὼρ τοφόρον" τὸ γὰρ πάντα ὑπάρχειν καὶ δεῖσθαι μηδεὺ 
νόμος τάξις τίς ἐστι, καὶ τὴν εὐνομίαν ἀναγκαῖον εὐταξίαν 3) αὔταρκες. πλήθει δὲ καὶ μεγέθει τοσαύτην ὥς ε δύνασθαι 
εἶναι, ὁ δὲ λίαν ὑπερβάλλων ἀριθμὸς οὐ δύναται μετέχειν τοὺς οἰκῦντας Ὧῶν σχολάζοντας ἐλευθερίως ἅμα καὶ τ» 
τάξεως" θείας γὰρ δὴ τῦτο δυνώμεως ἔργον, ἥτις καὶ τόδε φρόνως. τοῦτον δὲ τὸν ὅρον εἰ καλῶς ἢ μὴ καλῶς λῶν 
συνέχει τὸ πᾶν, ἐπεὶ τό γε καλὸν ἐν πλήθει καὶ μεγέθει μεν, ὕςερον ἐπισκεπτέον ἀκριβέςερον, ὅταν ὅλως τερὶ κτὸ 
εἴωθε γίνεσθαι. διὸ καὶ πόλιν ἧς μετὼ μεγέθους ὁ λεχθεὶς σεως καὶ τῆς περὶ τὴν ὁσίαν εὐπορίας συμίβαδῃ τοιέσθω 

ὅρος ὑπάρχει, ταύτην εἶναι καλλίςην ἀναγκαῖον. ἀλλ᾽ ἔςι 35 μνείαν, πῶς δεῖ καὶ τίνα τρόπον ἔχειν πρὸς τὴν χρῖν 

τι καὶ πόλεσι μεγέθες μέτρον, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων πάν- αὐτήν᾽ πολλαὶ γὰρ περὶ τὴν σκέψιν ταύτην εἰσὶν ἀμφκ’ 

τῶν, ζῴων φυτῶν ὀργάνων. καὶ γὰρ τότων ἕκαςον ὅτε λίαν βητήσεις διὰ τὸς ἔλκοντας ἐφ᾽ ἑκατέραν τῷ βίᾳ τὴν ὑτῷ’ 
μικρὸν ὅτε κατὼ μέγεθος ὑπερβάλλον ἔξει τὴν αὐτῷ δύνα- βολήν, τὸς μὲν ἐπὶ τὴν γλισχρότητα τὸς δὲ ἐπὶ τὴν τὴν 
μιν, ἀλλ᾽ ὁτὲ μὲν ὅλως ἐστερημένον ἔςαι τῆς φύσεως, ὁτὲ φήν. τὸ δ᾽ εἶδος τῆς χώρας καὶ χαλεπὸν εἰπεῖν, δεῖ δ᾽ δι 
δὲ φαύλως ἔχον, οἷον πλοῖον σπιθαμιαῖον μὲν οὐκ ἔσται 40 πείθεσθαι καὶ τοῖς περὶ τὴν ςρατηγίαν ἐμπείροις, ὅτι χὰ 

πλοῖον ὅλως, ἐδὲ δυοῖν ςαδίοι, εἰς δέ τι μέγεθος ἐλθὸν ὁτὲ μὲν τοῖς πολεμίοις εἶναι δυσέμβολον, αὐτοῖς δ᾽ εὐἰζοὰν. 

10. ποία ροβῖ καὶ οπὶ .55}7}, ἢ 19. ἀριθμῶν 5, ἢ 34. καὶ οτὰ .55, πόλις Ζ5. 

38. ἦ δὲ πόλις αὕταρκες ογαὰ δὴ», ἢ 5. πολίτην δ6 7, Π 26. τὰ οἵα δὲ}. Π} 32. τὸν ὅρον οἱλ δέ;ίξ, [Π 33. ὕςερν οτὰ 75. 
37. τὴν οἵα Κ΄}. 
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ἔτι δ᾽ ὥσπερ τὸ πλῆθος τὸ τῶν ἀνθρώπων εὐσύνοπτον ἔφα- μόνον αὐτοῖς ἀλλὰ καὶ τῶν πλησίον τισὶ δεῖ καὶ φοβερὲς 
μὲν εἶναι δεῖν, ὕτω καὶ τὴν χώραν" τὸ δ' εὐσύνοπτον τὸ εἶναι καὶ δύνασθαι βοηθεῖν, ὥσπερ κατὰ γὴν, καὶ κατὼ 
εὐβοήθητον εἶναι τὴν χώραν ἐςΐν. τῆς δὲ πόλεως τὴν θέσιν θάλατταν. περὶ δὲ πλήθες ἤδη καὶ μεγέθες τῆς δονάμεως 
εἰ χρὴ ποιεῖν κατ᾽ εὐχήν, πρός τε τὴν θάλατταν “προσήκει ταύτης πρὸς τὸν βίον ἀποσκεπτέον τῆς πόλεως" εἰ μὲν γὰρ 

κεῖσθαι καλῶς πρός τε τὴν χρόαν. εἷς μὲν ὁ Χεχθεὶς 5 ἡγεμονικὸν καὶ πολιτικὸν ζήσεται βίον, ἀναγκαῖον καὶ ταύ- 

ὅρος" δεῖ γὰρ πρὸς τὼς ἐκβοηθείας κοινὴν εἶναι τῶν τόπων τὴν τὴν δύναμιν ὑπάρχειν πρὸς τὼς πράξεις σύμμετρον. 
ὠπάντων" ὁ δὲ λοιπὸς πρὸς τὰς τῶν γιγνομένων καρπῶν τὴν δὲ πολυανθρωπίαν τὴν γιγνομένην περὶ τὸν ναυτικὸν 
παραπομπάς. ἔτι δὲ τῆς περὶ ξύλα ὕλης, κἂν εἴ τιῷ ὄχλον οὐκ ἀναγκαῖον ὑπάρχειν ταῖς -πόλεσιν" οὐθὲν γὰρ 
ἄλλην ἐργασίαν ἡ χώρα τυγχρῖνοι κεκτημένη τοιαύτην, αὐτὸς μέρος εἶναι δεῖ τῆς πόλεως. τὸ μὲν γὰρ ἐπιβατι- 
εὐπαρακόμιστον. 10 κὸν ἐλεύθερον καὶ τῶν πεζευόντων ἐςίν, ὃ κύριόν ἐστι καὶ 

Περὶ δὲ τῆς πρὸς τὴν θάλατταν κοινωνίας, πότερον κρατεῖ τῆς ναυτιλίας" πλήθους δὲ ὑπάρχοντος περιοίκων 

ὠφέλιμος ταῖς εὐνομεμώναις πόλεσιν ἢ βλαβεραί, πολλὰ καὶ τῶν τὴν χώραν γεωργόντων, ἀφθονίαν ἀναγκαῖον εἶναι 

τυγχιίνυσιν ἀμφισβητῶντες" τό τε γὰρ ἐκιξενθσθαί τινας καὶ ναυτῶν. ὁρῶμεν δὲ καὶ τῦτο καὶ νῦν ὑπάρχον τισίν, 
ἐν ἄλλοις τεθραμιμένς νόμοις ἀσύμφορον εἶναί φασι πρὸς οἷον τῇ πόλει τῶν Ἡρακλεωτῶν" πολλὼς γὰρ ἐκπληροῦσι 
τὴν εὐνομίαν, καὶ τὴν πολυανθρωπίαν" γίνεσθαι μὲν γὰρ 15 τριήρεις κεκτημένοι τῷ μεγέθει πόλιν ἑτέρων ἐμμελες ἔραν. 
ἐκ τῷὸ χρῆσθαι τῇ θαλάσσῃ διαπέμποντας καὶ δεχομόνυς ἈἈἊΠΕερὶ μὲν οὖν χώρας καὶ λιμένων καὶ πόλεων καὶ 
ἐμπόρων πλῆθος, ὑκεναντίαν δ᾽ εἶναι πρὸς τὸ πολιτεύεσθαι θαλάττης καὶ περὶ τῆς ναυτικῆς δυνάμεως ἔξω διωρισμένα 
καλῶς, ὅτι μὲν ὄν, εἰ ταῦτα μὴ συμβαίοει, βέλτιον καὶ τὸν τρόπον τῦτον" περὶ δὲ τοῦ πολιτικὰ πλήθες, τίνα μὲν 

πρὸς ἀσφάλειαν καὶ πρὸς εὐπορίαν τῶν ἀναγκαίων μετέ- ὅρον ὑπάρχειν χρή, πρότερον εἴπομεν, ποίους δέ τινας τὴν 

χεῖν τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν τῆς θαλάττης, ὑκ ἄδηλον. 20 φύσιν εἶναι δεῖ, νῦν λέγωμεν. σχεδὸν δὴ κατανοήσειεν. ὧν 

καὶ γὰρ πρὸς τὸ ῥᾷον φέρειν τοὺς πολέμες εὐβοηθήτους τις τῦτό γε, βλέψας ἐπί τε τὰς πόλεις τὼς εὐδοκιμύσας 
εἶναι δεῖ κατ᾽ ἀμφότερα τὸς σωθησομένες, καὶ κατὰ γὴν τῶν Ἑλλήνων καὶ πρὸς πᾶσαν τὴν οἰκεμένην, ὡς διείλη- 

καὶ κατὰ θάλατταν" καὶ πρὸς τὸ βλώψαι τὸς ἐπιτιθεμέ- σπται τοῖς ἔθνεσιν. τὰ μὲν γὼρ ἐν τοῖς ψυχροῖς τόποις ἔθνη 
νυς, εἰ μὴ κατ' ἄμφω δυνατόν, ἀλλὰ κατὰ θάτερον ὑπάρ- καὶ τὼ περὶ τὴν Εὐρώπην θυμοῦ μέν ἐςι πλήρη, διανοίας 
ζει μᾶλλον ὠμφοτέρων μετέχεσιν. ὅσα τ᾽ ἂν μὴ τυγχάνῃ 25 δὲ ἐνδεέστερα καὶ τέχνης" διόπερ ἐλεύθερα μὲν διατελεῖ 
παρ᾽ αὐτοῖς ὄντα, δέξασθαι ταῦτα καὶ τὰ πλεονάζοντα μᾶλλον, ὠπολίτευτα δὲ καὶ τῶν πλησίον ἄρχειν ὁ δυνά- 
τῶν Ὑηνομένων ἐκπέμψασθαι τῶν ἀνωγκαίων ἰφί" αὐτῇ μενα, τὼ δὲ περὶ τὴν ᾿Ασίαν διανοητικὰ μὲν καὶ τεχνικὰ 
γὰρ ἐμπορικήν, ἀλλ᾽ οὐ τοῖς ἄλλοις δεῖ εἶναι τὴν πόλιν. τὴν ψυχῆν, ἄθυμα δέ" διόπερ ἀρχόμενα καὶ δουλεύοντα 

οἱ δὲ παρέχοντες σφὰς αὐτοὺς πᾶσιν ὠγορὰν προσόδου διατελεῖ, τὸ δὲ τῶν Ἕλλήνων γένος ὥσπερ μεσεύει κατὰ 
χάριν ταῦτα πράττουσιν" ἣν δὲ μὴ δεῖ πόλιν τοιαύτης 30 τὸς τόπες, οὕτως ἀμφοῖν μετέχει" καὶ γὰρ ἔνϑυμον καὶ 
μετέχειν πλεονεξίας, οὐδ᾽ ἐμπόριον δεῖ κεκτῆσθαι τοίῶτον. διανοητικόν ἐστιν' διόπερ ἐλεύθερόν τε διατελεῖ καὶ βέλ- 
ἐπὲὶ δὲ καὶ νῦν ὁρῶμεν πολλαῖς ὑπάρχον καὶ χώραις τιστα πολιτευόμενον καὶ δυνάμενον ἄρχειν πάντων, μιῶς 
καὶ πόλεσιν ἐπίνεια καὶ λιμένας εὐφυῶς κείμενα πρὸς τὴν τυγχάνον πολιτείας. τὴν αὐτὴν δ᾽ ἔχει διαφορὰν καὶ τὼ 
πόλιν, ὥστε μήτε τὸ αὐτὸ νέμειν ὦστυ μήτε πόρρω λίαν, τῶν Ἑλλήνων ἔθνη καὶ πρὸς ἄλληλα" τὼ μὲν γὼρ ἔχει 
ἀλλὰ κρατεῖσθαι τείχεσι καὶ τοιούτοις ἄλλοις ἐρύμασι, 35 τὴν φύσιν μονόκωλον, τὼ δὲ εὖ τε κέιραται πρὸς ἀμφο- 
φανερὸν ὡς εἰ μὲν ὠγαθόν τι συμβαίνει γίγνεσθαι διὰ τῆς τέρας τὰς δυνάμεις ταύτας. φανερὸν τούυν ὅτι δεῖ δια- 
κοινωνίας αὐτῶν, ὑπάρξει τῇ πόλει τῦτο τὸ ἀγαθόν, εἰ δέ νοητικός τε εἶναι καὶ θυμοειδεῖς τὴν φύσιν τὸς μέλλοντας 
τι βλαβερόν, .φυλάξασϑαι ῥάδιον τοῖς νόμοις φράζοντας εὐαγώγες ἔσεσθαι τῷ νομοθέτῃ πρὸς τὴν ἀρετήν. ὅπερ γάρ 
καὶ διορίζοντας τῴας οὐ δεῖ καὶ τίνας ἐπιμίσγεσθαι δεῖ φασί τινες δεῖν ὑπάρχειν τοῖς φύλαξι, τὸ φιλητικοὺς μὲν 
«πρὸς ἀλλήλους. περὶ δὲ τῆς ναυτικῆς δυνάμεως, ὅτι μὲν 40 εἶναι τῶν γνωρίμων, πρὸς δὲ τὸς ἀγνῶτας ἀγρίης, ὁ θυμός 
᾿βέλτιςον ὑπάρχειν μέχρι τινὸς πλήθος, ὑκ ἄδηλον" ὁ γὰρ ἐςιν ὁ ποιῶν τὸ φιλητικόν' αὕτη γάρ ἐςιν ἡ τῆς ψυχῆς 

9. τυγχάνει 88, Π 42. εὐνυμύαις δὲ ἘΔ, ἢ 24. πολεμάις οοάϊοεδ. ἢ 24. ἀλλὰ] ἀλλ᾽ εἰ δ}, ἢ 80. ἣν 175 7, ᾿ τοιαύτην 7, 

32. ἐπειδὴ καὶ 75.5}} 

4. τὸν ,δὲ, {{πλησίων 1., ἢ 1λ. ἐρακλειωτῶν δὲ», Π 17, διωρισμέτες 85 Γ, 
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᾿δύναμις ἢ φιλῦμεν. σημεῶν δέ" πρὸς γὰρ τοὺς συνήθεις ἄλλων ἕκαςοι τῦτο θηρεύοντες τός τε βίως ἑτέρες πούσται 
καὶ φίλνς ὁ θυμὸς αἴρεται μᾶλλον ἢ πρὸς τὸς ἀγνῶτας, καὶ τὰς πολιτείας. ἐπισκεπτέον δὲ καὶ πόσα ταυτί ἐξιν ὧν 
ὀλεγωρεῖσθαι νομίσας. διὸ καὶ ᾿Αρχίλοχος προσηκόντως ἄνευ πόλις ἐκ ἀν εἴη" καὶ γὰρ ἃ λέγομεν εἶναι μέρη τί- 
τοῖς φίλοις ἐγκαλῶν διαλέγεται πρὸς τὸν θυμόν" λεως, ἐν τύτοις ἂν εἴη ἀναγκαῖον ὑπάρχειν. ληπτέον τοίνυν 

οὐ γὰρ δὴ περὶ φίλων ὠπαάγχεο. 5 τῶν ἔργων τὸν ἀριθμόν" ἐκ τύτων γὰρ ἔς.αι δῆλον. πρῶτον 
καὶ τὸ ἄρχον δὲ καὶ τὸ ἐλεύθερον ἀπὸ τῆς δυνάμεως ταύ- μὲν ὃν ὑπάρχειν δεῖ τροφήν, ἔπειτα τέχνας (πολλῶν γὼ 

τῆς ὑπάρχει πᾶσιν’ ἀρχυιὸν γὰρ καὶ ἀήττητον ὁ θυμός. ὀργάνων δεῖται τὸ Τὰν), τρίτον δὲ ὅπλα (τὸς γὰρ κοινωνῶν» 
ὁ καλῶς δ᾽ ἔχει λέγειν χαλεπὸς εἶναι πρὸς τὸς ἀγνῶτας" τας ἀναγκαῖον καὶ ἐν αὐτοῖς ἔχειν ὅπλα πρός τε τὴν ἀρ- 

πρὸς ἀθένα γὰρ εἶναι χρὴ τοιῶτον, ἀδ᾽ εἰσὶν οἱ μεγαλόψυ- χήν, τῶν ἀπειθούντων χάριν, καὶ πρὸς τὸς ἔξωθεν ἀδχιὼ 
χοι τὴν φύσιν ἄγριοι, πλὴν πρὸς τὸς ἀδικῶντας. τῦτο δὲ 10 ἐπιχειρῦντας), ἔτι χρημάτων τινὰ εὐπορίαν, ὅπως ἔχμει 
μᾶλλον ἔτι πρὸς τοὺς συνήθεις πάσχουσιν, ὅπερ εἴρηται καὶ πρὸς τὰς καθ᾽ αὐτὸς χρείας καὶ πρὸς πολεμικάς, τέμ- 

πρότερον, ἂν ἀδικεῖσθαι νομίσωσιν. καὶ τοῦτο συμβαίνει ατον δὲ καὶ πρῶτον τὴν περὶ τὸ θεῖον ἐπιμέλειαν, ἣν καλὴ 

κατὰ λόγον" παρ᾽ οἷς γὰρ ὀφείλεσθαι δεῖν τὴν εὐεργεσίαν σιν ἱερατείαν, ἕκτον δὲ τὸν ἀριθμὸν καὶ πάντων ἀναγκειό- 
ὑπολαμβάνυσι, πρὸς τῷ βλάβει καὶ ταύτης ἀποςερεῖσθαι τάτον κρίσιν περὶ τῶν συμφερόντων καὶ τῶν δικαίων τῷ 
νομίζεσιν. ὅθεν εἴρηται "χαλεποὶ γὰρ πόλεμοι ἀδελφῶν" 15 πρὸς ἀλλήλες. τὰ μὲν ἦν ἔργα ταῦτ᾽ ἐςὶν ὧν δεῖται πᾶτε 
καὶ “οἴ τοῖ πέρα ςέρξαντες, οἱ δὲ καὶ πέρα μισῦσιν" πόλις ὡς εἰπεῖν. ἡ γὰρ πόλις πλῆθός ἐςιν οὐ τὸ τυχῇ, 

Περὶ μὲν ἦν τῶν πολιτευομένων, πόσυς τε ὑπάρχειν ἀλλὰ πρὸς ζωὴν αὕταρκες, ὡς φαμέν" ἐὰν δέ τι τῦῦ 

δεῖ καὶ ποίους τινὰς τὴν φύσιν, ἔτι δὲ τὸν χώραν πόσην χανῃ τύτων ἐκλεῖπον, ἀδύνατον ἁπλῶς αὐτάρκη τὸν κὸν 

τέ τινα καὶ ποίαν τινά, διώρισται σχεδόν" οὐ γὰρ τὴν νωνίαν εἶναι ταύτην. ἀνάγκη τοίυν κατὰ τὰς ἐργασίαι 
αὐτὴν ἀκρίβειαν δεῖ ζητεῖν διά τε τῶν λόγων καὶ τῶν Ὁ ταύτας συνες ἄναι πόλιν. δεῖ ἄρα γεωργῶν τ᾽ εἶναι τλῆ- 

ϑγιγνομένων διὰ τῆς αἰσθήσεως. ἐπεὶ δ᾽ ὥσπερ τῶν ἄλλων θος, οἱ παρασκευάσεσι τὴν τροφήν, καὶ τεχνίτας, καὶ τὶ 
τῶν κατὰ φύσιν συνεςώτων ἡ ταὐτά ἐςι μόρια τῆς ὅλης μάχιμον, καὶ τὸ εὔπορον, καὶ ἱερεῖς, καὶ κριτὰς τῶν 
συςάσεως, ὧν ἄνεν τὸ ὅλον ὑκ ἄν εἶν, δῆλον ὡς ἐδὲ πό- ἀναγκαίων καὶ συμφερόντων. 
λέως μέρη ϑετέον ὅσα ταῖς πόλεσιν ἀναγκαῖον ὑπάρχειν, Διωρισμένων δὲ τότων λοιπὸν σκέψασθαι πότερον τὰει9 
ὑδ’ ἄλλης κοινωνίας ἐδεμιᾶς, ἐξ ἧς ἕν τι τὸ γένος. ἣν γάρ 25 κοινωνητέον πάντων τύτων (ἐνδέχεται γὰρ τὲς αὐτὸς ἅτε» 
τι καὶ κοινὸν εἶναι δεῖ καὶ ταὐτὸ τοῖς κοινωνοῖς, ὧν τε ἴσον τας εἶναι καὶ γεωργὸς καὶ τεχνίτας καὶ τὸς βελευομέκ 
ἄν τε ἄνισον μεταλαμβάνωσιν, οἷον εἴτε τροφὴ τῦτό ἐςιν καὶ δικάζοντας) ἢ καθ᾽ ἕἔκαςον ἔργον τῶν εἰρημένων ἄλλιι 

εἶτε χώρας πλῆθος εἴτ᾽ ἄλλο τι τῶν τοιότων ἐςίν. ὅταν δ᾽ ὑποθετέον, ἢ τὼ μὲν ἴδια τὰ δὲ κοινὰ τύτων ἐξ ἀνώγαι 

ἦ τὸ μὲν τότο ἕνεκεν τὸ δ᾽ ὃ ἕνεκεν, ἐθὲν ἕν γε τότοις κοι- ἐςΐν. ὑκ ἐν πάσῃ δὲ τῦτο πολιτείᾳ. καθάπερ γὰρ εἴποι, 
νὸν ἀλλ᾽ ἢ τῷ μὲν ποιῆσαι τῷ δὲ λαβεῖν" λέγω δ᾽ οἷον 3. ἐνδέχεται καὶ πάντας κοινωνεῖν πάντων, καὶ μὴ πάντα 
ὀργάνῳ τε παντὶ πρὸς τὸ γιγνόμενον ἔργον καὶ τοῖς δημιαρ- πάντων ὠλλὼ τινὼς τινῶν. ταῦτα; γὰρ καὶ ποιεῖ τὰς τε 
γοῖς" οἰκία γὰρ πρὸς οἰκοδόμον ὁθέν ἐςιν ὃ γίνεται κοινόν, λιτείας ἑτέρας" ἐν μὲν γὰρ ταῖς δημοκρατίαις μετέχρντι 
ἀλλ᾽ ἔςι τῆς οἰκίας χάριν ἡ τῶν οἰκοδόμων τέχνη. διὸ κτή- πάντες πάντων, ἐν δὲ ταῖς ὀλιγαρχίαις τοὐναντίον. ἐπὲὶ 

σεως μὲν δεῖ ταῖς πόλεσιν, ἐδὲν δ᾽ ἐςὶν ἡ κτῆσις μέρος τῆς δὲ τυγχάνομεν σκοπῦντες περὶ τῆς ἀρίςης πολιτείας, αὖτι 

πόλεως. πολλὰ δ᾽ ἔμψυχα μέρη τὴς κτήσεώς ἐςιν. ἡ δὲ 15 δ᾽ ἐςξὶ καθ᾿ ἣν ἡ πόλις ἂν εἶ μάλις᾽ εὐδαίμων, τὴν δ᾽ 
πόλις κοινωνία τίς ἐςι τῶν ὁμυοίων, ἕνεκεν δὲ ζωῆς τῆς ἐνδεὲς εὐδαιμονίαν ὅτι χωρὶς ὠρετῆς ἀδύνατον ὑπάρχειν εἶρηται 
χομώνης ἀρίςης, ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶν εὐδαιμονία τὸ ἄριςον, αὕτη δὲ πρότερον, φανερὸν ἐκ τύτων ὡς ἐν τῇ κάλλις α πολιτευν- 

ἀρετὰς ἐνέργεια καὶ χρῆσίς τις τέλειος, συμβέβηκε δὲ ὅτως 

ὥςε τὸς μὲν ἐνδέχεσθαι μετέχειν αὐτῆς, τὸς δὲ μικρὸν ἢ 

μένῃ πόλει καὶ τῇ κεκτημένῃ δικαΐες ἄνδρας ὡπλῶς, ἀλλὲ 
μὴ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν, ὅτε βάναυσον βίον ὅτ᾽ ὠγοραῖ:ν δι 

-“ ι “ν. - ᾿ηρὰν ᾿ ᾿ “" ᾿ 
μηδέν, δῆλον ὡς τῦτ' αἴτιον τῷ γίγνεσθαι πόλεως εἴδη καὶ ,οΧὔν τοὺς πολίτας" ἀγεννὴς γὰρ ὁ τοίδτος βίος καὶ πρὸ 

διαφορὼς καὶ πολιτείας πλείες" ἄλλον γὰρ τρόπον καὶ δὶ᾽ ὠρετὴν ὑπεναντίος. ἐδὲ δὴ γεωργὰὺς εἶναι τοὺς μέλλυντας 

3. ὠγκίλοχος δῈΡ5, ὁ. 5. ἐπέγχεο δΡ, ἢ τὰ, ταύτας δΈ ὁ, ἢ 18. δὲ] τε 75, ἢ 22, ταῦτα ἘΠ, ἢ 85. ἱξῆς ΜΡ, ἵ 26.» 
15. δὴ 121:.5})}}, ὶ 35. κτίσεως ἘΠ". 

20. γεωργόν δὲ, αὶ 21. παρασκευάζυσι δὲ, 26, καὶ δὲ τεχσίτας 55}. 35. ἂν εἢ} ἀὰὴ 8), ἀὴὰ εὖ ἘΠ᾿ 
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ἔσεσθαι" δεῖ γὰρ σχολῆς καὶ πρὸς τὴν γένεσιν τῆς ὠρετῆς τὴν πόλιν καὶ τό τε μαάχιψιον ἕτερον εἶναι καὶ τὸ γεωρ- 
καὶ πρὸς τὰς πράξεις τὼς πολιτικάς. ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ πο- γῶν" ἐν Αἰγύπτῳ τε γὰρ ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον ἔτι καὶ 
λεμικὸν καὶ τὸ βουλευόμενον περὶ τῶν συμφερόντων καὶ νῦν, τά τε περὶ τὴν Κρήτην, τὼ μὲν οὖν περὶ Αἴγυπτον 
κρῖνον περὶ τῶν δικαίων ἐνυπάρχει καὶ μέρη φαίνεται τὸς ἸΞισώςριος, ὡς φασίν, ὕτω νομοθετήσαντος, Μῴω δὲ τὰ 

πόλεως μάλιςα ὄντα, πότερον ἕτερα καὶ ταῦτα θετέον ἢ 5 περὶ Κρήτην. ἀρχαία δ᾽ ἔφικεν εἶναι καὶ τῶν συσσιτίων καὶ 
τοῖς αὐτοῖς ὠποδοτέον ἄμφω; φαγερὸν δὲ καὶ τῦτο, διότι τάξις, τὰ μὲν περὶ Κρήτην γενόμενα περὶ τὴν Μίνω βα- 
τρόπον μέν τινα τοῖς αὐτοῖς, τρόπον “δέ τινα καὶ ἑτέροις. σιλείαν, τὰ δὲ περὶ τὴν Ἰταλίαν πολλῷ παλαιότερα τό- 
ἧ μὲν γὰρ ἑτέρας ἀκμῆς ἑκάτερον τῶν ἔργων, καὶ τὸ μὲν των. φασὶ γὰρ οἱ λόγιοι τῶν ἐκεῖ κατοικούντων ᾿Ιταλόν 

δεῖται φρονήσεως τὸ δὲ δυνάμεως, ἑτέροις" ἧ δὲ τῶν ἀδυ- τινα γενέσθαι βασιλέα τῆς Οἰνωτρίας, ἀφ᾽ ἵ τό τε ὄνομα 

γάτων ἐςὶ τὸς δυναμένυς βιάζεσθαι καὶ κωλύειν, τούτους 10 μεταβαλόντας ᾿Ιταλοὺς ὠντ᾽ Οἰνωτρῶν κληθῆναι καὶ τὴν 

ὑπομένειν ἀρχομένες ἀεί, ταύτῃ δὲ τοῖς αὐτοῖς’ οἱ γὰρ τῶν ἀκτὴν ταύτην τῆς Ἐὐρώπης ᾿Ιταλίαν τὔνομα λαβεῖν, ὅση 
ὅπλων κύριοι καὶ μένειν ἢ μὴ μένειν κύριοι τὴν πολιτείαν. τετύχηκεν ἐντὸς σα τῷ κόλπου τῷ Σκυλλητικῶ καὶ τοῦ 
λείπεται τοίνυν τοῖς αὐτοῖς μὲν ὠμφοτέροις ἀποδιδόναι τὴν Λαμητικοῦ" ὠπέχει γὰρ ταῦτα ἀπ᾿ ἀλλήλων ὁδὸν ἡμι- 
πολιτείαν ταύτην, μὴ ἅμα δί, ἀλλ᾽ ὥσπερ πέφυκεν ἡ σείας ἡμέρας. τῦτον δὴ λέγυσι τὸν ᾿Ιταλὸν νομάδας τοὺς 
μὲν δύνωμις ἐν νεωτέροις, ἡ δὲ φρόνησις ἐν πρεσβυτέροις 5 Οἰνωτρὸς ὄντας ποιῆσαι γεωργούς, καὶ νόμους ἄλλους τε 
ἐςίν. ὑκὲν ὕτως ἀμφοῖν νενεμῆσθαι συμφέρει καὶ δίκαιον αὐτοῖς θέσθαι καὶ τὼ συσσίτια καταστῆσαι πρῶτον. διὸ 
εἶναι" ἔχει γὰρ αὕτη ἡ διαίρεσις τὸ κατ᾽ ἀξίαν. ἀλλὰ καὶ νῦν ἔτι τῶν ἀπ᾽ ἐκείνα τινὲς χρῶνται τοῖς συσσιτίοις 
μὴν καὶ τὰς κτήσεις δεῖ εἶναι περὶ τότες" ἀναγκαῖον γὰρ καὶ τῶν νόμων ἐνίοις. ᾧκουν δὲ τὸ μὲν πρὸς τὴν Τυρρη- 

εὐπορίαν ὑπώρχειν τοῖς “πολίταις, πολῖται δὲ ὅτοι. τὸ γὰρ νίαν ᾿Οπικοὶ καὶ πρότερον καὶ νῦν καλόμενοι τὴν ἐπωνυ- 
βάναυσον ἀ μιτέχει τῆς πόλεως, ὑδ᾽ ἄλλο ῥθὲν γένος ὃ Ὁ μίαν Αὔσονες, τὸ δὲ πρὸς τὴν Ἰαπυγίαν καὶ τὸν ᾿Ιόνιον 

μὰ τῆς ἀρετῆς δημιοργῶν ἐξιν. τῶτο ὃὲ δῆλον ἐκ τῆς ὑπο- Χῶνες, τὴν καλουμένην Ἰξύρτιν᾽ ἦσαν δὲ καὶ οἱ Χῶνες 
θέσεως" τὸ μὲν γὰρ εὐδαιμονεῖν ἀναγκαῖον ὑπάρχειν μετὰ Οἰνωτροὶ τὸ γένος. ἡ μὲν ἵν τῶν συσσιτίων τάξις ἐντεῦθεν 
τῆς ἀρετῆς, εὐδαίμονκ, δὲ πόλιν ὑκ εἰς μέρος τι βλέψαν- γέγονε πρῶτον, ὁ δὲ χωρισμὸς ὁ κατὰ γένος τῷ πολιτικῶ 
τας δεῖ λέγειν αὐτῆς, ἀλλ᾽ εἰς πιίντας τὸς πολίτας. φα- πλήθες ἐξ Αἰγύπτε' πολὺ γὰρ ὑπερτείνει τοῖς χρόνοις τὴν 
νερὸν δὰ καὶ ὅτι δεῖ τὰς κτήσεις εἶναι τύτων, εἴπερ ἀναγ- 25 Μίνω βασιλείαν ἡ ἹΞεσώστριος. σχεδὸν μὲν οὖν καὶ τὰ 
καῖον εἶναι τὸς γεωργὸς δούλυς ἢ βαρβάρες ἢ περιοίκους. ἄλλα, δεῖ νομίζειν εὑρῆσθαι πολλάκις ἐν τῷ πολλῷ χρόνῳ, 
λοιπὸν δ᾽ ἐκ τῶν κατωρμθμηθέντων τὸ τῶν ἱερέων γένος. 
φανερὼ δὲ καὶ ἡ τότων τάξις. ἦτε γὰρ γεωργὸν ὅτε βά- 
ναυσον ἱερέα καταςζατέον". ὑπὸ γὰρ τῶν πολιτῶν πρέπει 

μᾶλλον δ᾽ ἀπειρώκις" τὰ μὲν γὰρ ἀναγκαῖα τὸν χρείαν 
διδάσκειν εἰκὸς αὐτήν, τὰ δ᾽ εἰς εὐσχημοσύνην καὶ περιν- 
σίαν ὑπαρχόντων ἤδη: τέτων εὔλογον λαμβάνειν τὴν αὔξη- 

τιμᾶσθαι τὸς θεύς" ἐπεὶ δὲ διήρηται τὸ πολιτικὸν εἰς δύο 3) σιν. ὥςε καὶ τὰ περὶ τὰς πολιτείας οἴεσθαι δεῖ τὸν αὐτὸν 

μέρη, τῶτ᾽ ἐςὶ τό τε ὁπλιτικὸν καὶ τὸ βελευτικόν, πρέπει 

δὲ τήν τε θεραπείαν ἀποδιδόναι τοῖς θεοῖς καὶ τὴν ἀνάπαυ- 
σιν ἔχειν περὶ αὐτὲς τὰς διὰ τὸν χρόνον ὠπειρηκότας, τύ- 
'τες ἂν εἴη ταῖς ἱερωσύναις ἀποδοτέον. ὧν μὲν τοίνυν ἄνευ 

ἔχειν τρόπον. ὅτι δὲ πάντα ἀρχαῖα, σημεῖον τὰ περὶ 

Αἴγυπτόν ἐς ιν" ὅτοι γὰρ ἀρχαιότατοι μὲν δοκοῦσιν εἶναι, 

νόριων δὲ τετυχήκασι καὶ τάξεως πολιτικῆς. διὸ δεῖ τοῖς 
μὲν εἰρημένοις ἱκανῶς χρῆσθαι, τὰ δὲ παραλελειμμένα 

“όλις ἃ συνίςαται, καὶ ὅσα μέρη πόλεως, εἴρηται. Ὑεωρ- 35 πειρᾶσθαι ζητεῖν. 
οὶ μὰν γὰρ καὶ τεχγῖται καὶ πᾶν τὸ θητικὸν ἀναγκαῖον 

ὑπάρχειν ταῖς πόλεσιν, μέρη δὲ τῆς πόλεως τό τε ὁπλι- 

τριὸν καὶ βυλευτικόν. . καὶ κεχχόριςαι δὴ τέτων ἕκαστον, 
" " γ Ὶ Ἁ τὸ μὲν ἀεί, τὸ δὲ κατὰ μέρος. 

Ὅτι μὲν οὖν δεῖ τὴν χώραν εἶναι τῶν ὅπλα κεκτη- 

μένων καὶ τῶν τὴς πολιτείας μετεχόντων, εἴρηται πρότε- 

ρὸν, καὶ διότι τὸς γεωργῆντας αὐτῶν ἑτέρες εἶναι δεῖ, καὶ 
πόσην τινὰ χρὴ καὶ ποίαν εἶναι τὴν χώραν" περὶ δὲ τῆς 

Ἴοικε δ᾽ ὁ νῦν ἀδὲ νεωςὶ τῦτ᾽ εἶναι γνώριμον τοῖς περὶ ,ο διανομῆς καὶ τῶν γεωργόντων, τίνας καὶ ποίος εἶναι χρή, 

πολιτείας φιλαξαφῦσιν, ὅτι δεῖ διηρῆσθαι χωρὶς κατὰ γώῃ 
ΙῚ 

λεκτέον πρῶτον, ἐπειδὴ οὔτε κριτήν ῴαμεν εἶναι δεῖν τὴν 

41. τὸς αὐτός σοάϊοεβ, ἢ 16. ἐςίν -- 17. εἶναι] πιαϊέτα εἶναι -- ἐς. ἢ 18. εἶναι οἵχ 75 δ, ἢ 27. ἱερῶν ΖἘΤ, ἢ 38. τέτνς] τντοις Ζ", 
3. τε οἵὰ 80), 1 8. ᾿λόγοι ,55, 1} 10. μεταβαλλόγτας 55, 20. αὔσωτες ἘΖ5, ἢ 21, χάωνες 15, χάονες δὲ), || Σίριν Ηεγ- 

πἷυς. ἔ χάωνις 186}, ἢ 25. μήων δ. ἢ. 31. ὅτε ἘΠ᾽. Ὑ 89. καὶ οἴω. δ᾽}. 
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κτῆσιν, ὥσπερ τινὲς εἰρήκασιν, ἀλλὰ τῇ χρήσει φιλικῶς 
γινομένην κοινήν, ὅτ᾽ ὠπορεῖν ὑθένα τῶν πολιτῶν τροφῆς. 

περὶ συσσιτίων τε συνδοκεῖ πῶσι χρήσιμον εἶναι ταῖς εὖ 
κατεσκευασμέναις πόλεσιν ὑπάρχειν" δι᾿ ἣν δ᾽ αἰτίαν συν- 

δοκεῖ καὶ ἡμῖν, ὕςερον ἐροῦμεν. δεῖ δὲ τούτων κοινωνεῖν 5 

πάντας τὸς πολίτας, οὐ ῥάδιον δὲ τὸς ἀπόρους ἀπὸ τῶν 
ἰδίων τε εἰσφέρειν τὸ συντεταγμένον καὶ διοικεῖν τὴν ἀλ- 
λην οἰκίαν. ἔτι δὲ τὰ πρὸς τὸς θεοὺς δαπανήματα κοινὰ 

΄ - 7. Κ΄. ὧδ Η ΟΝ ὔ 2 ΄ πάσης τῆς πόλεως ἐστιν. ἀναγκαῖον τοίνυν εἰς δύο μέρη 

ΠΟΑΛΊΤΙΚΩΝ Β. 

πῶν πρός τε τὰς πολιτριὰς πράξεις καὶ πολεμικὰς καλῶς 
ἔχειν. πρὸς μὲν οὖν τὼς πολεμικὰς αὐτοῖς μὲν εὐέξοδον 
εἶναι χρή, τοῖς δ᾽ ἐναντίοις δυσπρόσοδον καὶ δυσπερίληττον, 
ὑδάτων τε καὶ ναμάτων μάλιστα μὲν ὑπάρχειν πλῆθος 
οἰκεῖον" εἰ δὲ μή, τῦτό γ᾽ εὕρηται διὰ τῷ καταφκευάΐεν 
ὑποδοχὼς ἀμβρίοις ὕδασιν ἀφθόνους καὶ μεγάλας, ὦπι 
μηδέποτε ὑπολείπειν εἰργομένος τῆς χώρας διὰ πόλεμο. 
ἐπὲὶ δὲ δεῖ περὶ ὑγιείας φροντίζειν τῶν ἐνορτύντων, τοῦτ 
δ᾽ ἐστὶν ἐν τῷ κεῖσθαι τὸν τόπον ἔν τε τοιούτῳ καὶ τρὸ 

διηρῆσθαι τὴν χώραν, καὶ τὴν μὲν εἶναι κοινὴν τὴν δὲ τῶν 10 τοίὔτον καλῶς, δεύτερον δὲ ὕδασιν ὑγιεινοῖς χρῆσθαι, καὶ 

ἰδιωτῶν, καὶ τότω- ἑκατέραν διῃρῆσθαι δίχα πάλιν, τῆς 
μὲν κοινῆς τὸ μὲν ἕτερον μέρος εἰς τὰς πρὸς τοὺς θεοὺς 

“λειτεργίας, τὸ δὲ ἕτερον εἰς τὴν τῶν συσσιτίων δωπάνην, 
τῆς δὲ τῶν ἰδιωτῶν τὸ ἕτερον μέρος τὸ πρὸς τὰς ἐσχα- 

τότε τὴν ἐπιμέλειαν ἔχειν μὴ παρέργως. οἷς γὰρ πλείζος 
χρώμεθα πρὸς τὸ σῶμα καὶ πλειςάκις, ταῦτα πλεῖστον 
συμβάλλεται πρὸς τὴν ὑγίειαν" ἡ δὲ τῶν ὑδάτων καὶ ἡ 
πνεύματος δύναμις τοιαύτην ἔχει τὴν φύσιν. διόπερ ὃ 

τιας͵ ἕτερον δὲ τὸ πρὸς τὴν πόλιν, ἶνα δύο κλήρων ἑκαΐςῳ «5 ταῖς εὖ φρονέσαις δεῖ διωρίσθαι πόλεσιν, ἐὰν μὴ τῶνδ᾽ 
νεμηθέντων ὠμφοτέρων τῶν τόπων πάντες μετέχωσιν" τό 

Ν Ψ ΄ , Ν δ το ΝῚ Ν ᾿, 

τε γὰρ ἶσον ὅτως ἔχει καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ πρὸς τοὺς 
ἀςυγείτονας πολέμες ὁμονοητικώτερον. ὅπε γὰρ μὴ τῦτον 

ἔχει τὸν τρόπον, οἱ μὲν ὀλιγωρῦσι τῆς πρὸς τὸς ὁμόρους 

“ὅμοια μήτ᾽ ἀφθονία τύτων ἤ ναμάτων, χωρὶς τά τε εἰ 
τροφὴν ὕδατα καὶ τὰ πρὸς τὴν ἄλλην χρείαν. πεὶ ἃ 
τόπων τῶν ἐρυμνῶν, ὁ πάσαις ὁμοίως ἔχει τὸ συμφῴν 
ταῖς πολιτείαις' οἷον ἀκρόπολις ὀλιγαρχρκοὸν καὶ μοναῤχρ 

ἔχθρας, οἱ δὲ λίαν φροντίζυσι καὶ παρὰ τὸ καλόν. διὸ 20 κόν, δημοκρατικὸν δ᾽ ὁμαλότης, ἀριςοκρατικὸν δ᾽ ὑδέτεραι, 
'παρ᾽ ἐνίοις νόμος ἐςὶ τὸς γειτνιῶντας τοῖς ὁμόροις μὴ συμ- 
μετέχειν βελῆς τῶν πρὸς αὐτὸς πολέμων, ὡς διὼ τὸ ἴδιον 
᾽ Ἀ ὑκ ἀν δυναμένες βυλεύσασθαι καλῶς. τὴν μὲν ἕν χρώραν 
ἀνάγκη διηρῆσθαι τὸν τρόπον τῶτον διὰ τὼς προειρημένας 

ἀλλὰ μᾶλλον ἰσχυροὶ τόποι πλείνς. ἡ δὲ τῶν ἰδίων οἰκί 
σεων διάθεσις ἡδίων μὲν νομίζεται καὶ χρησιμωτέρα τρὸ 
τὼς ἄλλας πράξεις, ὧν εὕτομος ᾧ καὶ κατὰ τὸν ννώτη 
καὶ τὸν ἹἹπποδάμειον τρόπον, πρὸς δὲ τὰς πολεμαὼ 

αἰτίας" τοὺς δὲ γεωργήσοντας. μάλιστα μέν, εἰ δεῖ κατ᾽ 25 ἀσφαλείας τὐναντίον, ὡς εἶχον κατὰ τὸν ὠρχιαῖον χρόνον" 
εὐχήν, δούλους. εἶναι, μήτε ὁμοφύλων πάντων μήτε θυ- 
μοειδὼν ὥτω γὰρ ἄν πρός τε τὴν ἐργασίαν εἶεν χρήσιμοι 
καὶ πρὸς τὸ μηδὲν νεωτερίζειν ἀσφαλεῖς), δεύτερον δὲ 
βαρβάρες περιοίκες παραπλησίας τοῖς εἰρημένοις τὴν φύ- 

δυσέξοδος γὰρ ἐκείνη τοῖς ξενικοῖς καὶ δυσεξερεύνητος τοὶ 
ἐπιτιθεμένοις. διὸ δεῖ τότων ἀμφοτέρων μετέχειν (ἰσδέχε- 
ται γάρ, ἄν τις ὕτω κατασκευάζῃ καθάπερ ἐν τοῖς γὼ» 
γοῖς ἃς καλῦσί τινες τῶν ὠμπέλων συς ἀδαφ) καὶ τὴν μὺ 

σιν. τύότων δὲ τὸς μὲν ἰδίως ἐν τοῖς ἰδίοις εἶναι τῶν κα-30 ὅλην μὴ ποιεῖν πόλιν εὔτομον, κατὼὼ μέρη δὲ καὶ τόπε' 
»-“ 

κτημώων τὰς ὑσίας, τὸς δ᾽ ἐπὶ τῇ κοινῇ γῇ κοινός. τίνα 
δὲ δεῖ τρόπον χρῆσθαι δόλοις, καὶ διότι βέλτιον πᾶσι τοῖς 
δούλοις ἄθλον προκεῖσθαι τὴν ἐλευθερίαν, ὕςερον ἐρῶμεν. 

Τὴν δὲ πόλιν ὅτι μὲν δεῖ κοινὴν εἶναι τῆς ἠπείρα τε 

οὕτω γὰρ καὶ πρὸς ἀσφάλειαν καὶ κόσμον ἕξει καλῶς 

περὶ δὲ τειχῶν, οἱ μὴ φάσκοντες δὲν ἔχειν τὼς τῆς ἀρν 
τῆς ἀντιποιυμένας πόλεις λίαν ἀρχαίως ὑπολαμβάνυσν, 
καὶ ταῦθ᾽ ὁρῶντες ἐλεγχχὸμένας ἔργῳ τῶς ἐκείνως καλλω- 

καὶ τῆς θαλάσσης καὶ τὴς χώρας ἁπάσης ὁμοίως ἐκ τῶν 35 πισαμένας. ἔςι δὲ πρὸς μὲν τοὺς ὁμοίος καὶ μὴ πολὺ τῷ 
3 Ψ, Ψ ,ὔ ) ἂν Ν ν᾽ ᾿ κα ἐνδεχομένων, εἴρηται πρότερον" αὐτῆς δὲ πρὸς αὑτὴν εἶναι 
τὴν θέσιν εὔχεσθαι δεῖ κατατυγχάνειν πρὸς τέτταρα βλέ- 
ποντας, πρῶτον μέν, ὡς ἀνωγκαῖον, πρὸς ὑγίειαν. αἷ τε 

, ΑΞ ν Ν Ν , γαρ πρὸς ἕω "τὴν ἔγκλισιν ἔχεσαι καὶ πρὸς τὰ πνεύματα 

πλήθει διαφέροντας ἃ καλὸν τὸ πειρᾷσθαι σώζεσθαι δὲ 
τῆς τῶν τειχῶν ἐρυμνότητος" ἐπεὶ δὲ καὶ συμβαξει καὶ 
ἐνδέχεται πλείω τὴν ὑπεροχὴν γίγνεσθαι τῶν ἐπιόντων καὶ 
τῆς ἀνθρωπίνης καὶ τῆς ἐν τοῖς ὀλίγοις ἀρετῆς, εἰ δεῖ σύ 

τὰ πνέοντα ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς ὑγιεινότεραι, δεύτερον δὲ ζεσθαι καὶ μὴ πάσχειν κακῶς μηδὲ ὑβρίζεσθαι, τὸ 
κατὰ βορέαν" εὐχείμεροι γὰρ αὗται μᾶλλον. τῶν δὲ λοι- ἀσφαλες την ἐρυμνότητα τῶν τειχῶν οἰητέον εἶα τολν 
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. ρμιμκωτάτην, ἄλλως τε καὶ νῦν εὑρημένων τῶν περὶ τὰ θέρων φόβον. τὴν δὲ τῶν ὠνίων ἀγορὰν ἑτέραν τε δεῖ ταύ- 
βέλη καὶ τὰς μηχανὰς εἰς ἀκρίβειαν πρὸς τὼς πολιορκίας. τὴς εἶναι καὶ χωρίς, ἔχουσαν τόπον εὐσυνάγωγον τοῖς τε 
ὅμοιον γὰρ τὸ τέροι μὴ περιβάλλειν ταῖς πόλεσιν ἀξὴν ἀπὸ τῆς θαλάττης πεμπομένοις καὶ τοῖς ἀπὸ τῆς χώρας 
καὶ τὸ τὴν χώραν εὐέμβολον ὑπεῖν καὶ περιαιρεῖν τοὺς πάσιν. ἐπεὶ δὲ τὸ πλῆθος διαιρεῖται τῆς πόλεως εἰς ἑερεῖ, 
ὀρεινὲς τότες" ὁμοίως δὲ καὶ ταῖς οἰκήσεσι ταῖς ἰδίαις μὴ 5 εἰς ἄρχεντας, πρέχει καὶ τῶν ρέων. συσσίτια περὶ τὴν τῶν 
περιβάλλειν τοίχες ὡς ἐνάνδρων ἐσομένων τῶν κατοικύν- ἱερῶν οἰκοδομοιμιατων ἔχειν τὴν τάξιν. τῶν δ᾽ ἀρχείων ὅσα 

των. ἀλλὰ μὴν ὑδὲ τῦτό γε δεῖ λανθάνειν, ὅτι τοῖς μὲν περὶ τὰ συμβόλαια ποιεῖται τὴν ἐπιμέλειαν, περί τε γραν- 
περιβεβλημένοις τείχη περὶ τὴν. πόλιν ἔξεστιν ἀμφοτέρως φὰς δικῶν καὶ τὰς κλήσεις καὶ τὴν ἄλλην τὴν τοιαύτην 

χρῆσθαι ταῖς πόλεσιν, καὶ ὡς ἐχύόσαις τείχρ καὶ ὡς μὴ διοίκησιν, ἔτι δὲ περὶ τὴν ἀγορανομίαν καὶ τὴν καλυμένην 
ἐχόσαις, ταῖς δὲ μὴ κεκτημώαις ἐκ ἔξεςιν. εἰ δὴ τῦτον ιο ὠςυνομίαν, πρὸς ἀγορᾷ μὲν δεῖ καὶ συνόδῳ τινὶ κοινῇ κα- 
ἔχει τὸν τρόπον, ὑχ ὅτι τείχη μόνον περιβλητέονν, ἀλλὰ τεσκευώσθαι, τοίῦτος δ᾽ ὁ περὶ τὴν ἀναγκαίαν ἀγοράν ἐςξι 
καὶ τούτων ἐπιμελητέον, ὅπως καὶ πρὸς κόσμον ἔχῃ τῇ τόπος" ἐνσχολαάζειν μὲν γαρ τὴν ἄνω τίθεμεν, ταύτην δὲ 
πόλει πρεπόντως καὶ πρὸς τὰς πολεμικῶς. χρείας, τάς τε πρὸς τὼς ἀνωγκαίας πράξεις. νενεμῆσϑαι δὲ χρὴ τὴν εἰρη- 
ἄλλας καὶ τὰς νῦν ἐπεξευρημώνας. ὥσπερ. γὰρ τοῖς ἐπι- μένην τάξιν καὶ τὼ περὶ τὴν χώραν" καὶ γὰρ ἐκεῖ τοῖς 
Ξιθεμέναις, ἐπιμελές ἐςι δι’ ὧν τρόπων πλεογεκτήσυσιν, ὕτω 15 ἄρχχειν, ὃς καλῦσιν οἱ μὲν ὑλωρὺν οἱ δὲ ὠγρονόμυς, καὶ 
τὰ μὲν εὕρηται τὰ δὲ δεῖ Ὁπτεῖν καὶ φιλοσοφεῖν καὶ τὸς φυλακτήρια καὶ συσσίτια πρὸς φυλακὴν ἀναγκαῖον ὑπάρ- 
φυλαττομένε" ἐρχὴν γὰρ ἀδ᾽ ἐπχδῖσα ἐπιτίθεσθαι τοῖς χιειν, ἔτι δὲ ἱ ὡρᾷὰ κατὰ τὴν χρόραν εἶναι νενε α, τὰ 
εὖ παρεσκευασμένοις. μὲν θεοῖς τὰ δὲ ἥρωσιν. ἀλλὰ τὸ διατρίβειν νῦν κριβο- 

Ἐπεὶ δὲ δεῖ τὸ μὲ αλῆθος τῶν. ΞΕΡῸ ΠΕ ΤῊΝ λογυμένες καὶ λέγοντας περὶ τῶν τοιότων ἀργέν ἐςιν. οὐ 

τίοις κατανενεμῆσθαι, τὼ δὲ τείχη ρος ϑο φυλάκτη Ὁ γὰρ χαλεπόν ἐςι τὰ τοιαῦτα νοῆσαι, ἀλλὰ ποῆσαι μᾶλ- 

ρίοις καὶ πύργοις κατὰ τόπες ἐπικαίρους, δῆλον ὡς αὐτά λον" τὸ μὲν γὰρ λέγειν εὐχῆς ἔργον ἐ ἐςί, τὸ δὲ συμβῆναι 
“προκαλεῖται παρασκευεῖζειν, ἔνια τῶν συσσιτίων ἐν τύτοις τύχης. διὸ περὶ μὲν τῶν τοιότων τό γε ἐπὶ πλεῖον ὠφεῖ- 
τοῖς φυλακτηρίοις. καὶ ταῦτα μὲα δὴ τῦτον ὧν τις διω- σθω τὰ οὔν.. 
κοσμοσειε τὸν τρόπον, τὰς δὲ τοῖς θείοις ἀποδεδυμέψας οἶκε Περὶ δὲ τῆς πολιτείας αὐτῆς, ἐκ τίνων καὶ ἐκ ποίων 13 

σεις καὶ τὼ κυριώτατα τῶν ἀρχείων συσσίτια ἁρμόττει )ς δεῖ συνεςάναι τὴν μέλλυσαν ἔσεσθαι πόλιν μακαρίαν καὶ 
τόπον ἐπιτήδειόν τε ἔχειν καὶ τὸν αὐτόν, ὅσα μὴ τῶν πολιτεύεσθαι καλῶς, λεκτέον. ἐπεὶ δὲ δύ᾽ ἐςὶν ἐν οἷς γί- 

ἱερῶν ὁ νόμος ἀφορίζει. χωρὶς ἥ τι μαντεῖον ἄλλο πυθό- γνεται τὸ εὖ πᾶσι, τότοιν δ᾽ ἐςὶν ἐν μὲν ἐν τῷ τὸν σκο- 
χρῆςον, εἴη δ᾽ ὧν τοίῶτος ὁ τόπος ὅςις ἐπιφάνειαν τε ἔχει πὸν κεῖσθαι καὶ τὸ τέλος τῶν πράζεων ὀρθῶς, ἐν δὲ τὼς 

πρὸς τὴν τῆς ἀρετῆς θέσιν ἱκανῶς καὶ πρὸς τὰ γειτνιῶντα “πρὸς τὸ τέλος φερόσας πράζεις εὑρίσκειν" ἐνδέχεται γὰρ 
μέρη τῆς πόλεως ἐρυμνοτέρως. πρέκει δ᾽ ὑπὸ μὲν τοῦτον 30 ταῦτα καὶ διαφωνεῖν ἀλλήλοις καὶ συμφωνεῖν" ἐνίοτε γὼρ 
τὸν τόπον τοιαύτης ἀγορᾶς εἶναι κατασκευὴν οἷαν καὶ περὶ ὁ μὲν σκοπὸς ἔκκειται καλῶς, ἐν δὲ τῷ πράττειν τῷ τυ- 
Θετταλίαν ὀνομαϊζοωσιν, ἣν ἐλευθέραν καλοῦσιν. “αὕτη δ᾽ χιεῖ αὐτῇ διαμαρτάνασιν" ἐνίοτε δὲ τῶν μὲν πρὸς τὸ τέλος 
ἐστὶν ἣν δεῖ καθαρῶν εἶναι τῶν ὠνίων πάντων, καὶ μήτε πάντων ἐπιτυγχάνουσιν, ἀλλὰ τὸ τέλος ἔθεντο φαῦλον" 
βάναυσον μήτε γεωργὸν μήτ᾽ ἄλλον μηδένα τοίζτον παρα- ὁτὲ δὲ ἑκατέρα διωμαρτάνυσιν, οἷον περὶ ἰατρικήν" ὅτε γὼρ 
βάλλειν μὴ καλούμενον ὑπὸ τῶν ἀρχόντων. εἴη δ᾽ ἂν ὃς ποῖέν τι δεῖ τὸ ὑγιαῖνον εἶναι σῶμα κρίνεσιν ἐνίοτε καλῶς, 

12 

εὔχαρις ὁ τόπος, εἰ καὶ τὰ. γυμνάσια. τῶν πρεσβυτέρων 
ἔχοι τὴν τάξιν ἐνταῦθα. πρέπει γὰρ διῃρῆσθαι κατὰ τὼς 
ἡλικίας καὶ τῶτον τὸν κόσμον, καὶ παρὰ μὲν τοῖς νεωτέ- 
ροις ἄρχοντας τινας διατρίβειν, τὸς δὲ πρεσβυτέρυς παρὰ 

ὅτε πρὸς τὸν ὑποκείμενον αὐτοῖς ὅρον τυγχίνεσι τῶν ποιη- 
τικῶν" δεῖ δ᾽ ἐν ταῦ τέχναις καὶ ἐπιςήμιαις ταῦτα ἀμ- 
φύότερα κρατεῖσθαι, τὸ τέλος καὶ τὰς εἰς τὸ τέλος πράξεις. 
ὅτι μὲν οὖν τοῦ τ᾽ εὖ. Ὧν καὶ τῆς εὐδαιμονίας ἐφίενται 

τοῖς ἄρχασιν" ἡ γὰρ ἐν ἐφθαλμοῖς τῶν ἀρχόντων παρν- 20 πάντες, φανερόν. ἀλλὰ τύτων τοῖς μὲν ἐξυσία τυγχάνειν» 
σία μάλιςα ἐμποιεῖ τὴν ἀληθινὴν αἰδῶ καὶ τὸν τῶν ἐλευ- τοῖς δὲ ἵ, διά τινα τύχχν ἢ φύσιν" δεῖται γὰρ καὶ χο- 

8. τῷ διρ, ἢ 5. ὀρινὸς 1 Ὲ, ἢ 44, πο Ἅτα Χ), ἢ 235. ἀρχαίων 75}, 
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ρηγίας τινὸς τὸ Ὧν καλῶς, τούτου δὲ ἐλάττονος μὲν τοῖς φῦναι" τὰ γὰρ ἔθη μεταβαλεῖν ποιεῖ" ἔνια γάρ ἐξ διὰ 
ἴμεινον διακειμένοις, πλείονος δὲ τοῖς χεῖρον. οἱ δ᾽ εὐθὺς τῆς φύσεως ἐπαμφοτερίζοντα διὰ τῶν ἐθῶν ἐπὶ τὸ χεῖρ 

ἀκ ὀρθῶς Ὠοιτῦσι τὴν εὐδαιμονίαν, ἐξεσίας ὑπαρχόσης. ἐπεὶ καὶ τὸ βέλτιον. τὼ μὲν ἕν ἄλλα τῶν ζῴων μάλιςα μὲν 

δὲ τὲ προκείμενόν ἐςι τὴν ἀρίςην πολιτείαν ἰδεῖν, αὕτη δ᾽ τῇ φύσω ζᾷ, μικρὰ δ᾽ ἔνια καὶ τοῖς ἔθεσιν, ἀνέρωτος ἃ 

ἐςὶ καθ᾿ ἂν ἄρις᾽ ἄν πολιτεύοιτο πόλις, ἄριςα δ᾽ ἀν πολι- 5 καὶ λόγῳ μόνον γὰρ ἔχει λόγον. ὥςε δεῖ ταῦτα συμ: 

τεύοιτο καθ᾽ ἂν εὐδαιμονεῖν μάλις α. ἐνδέχεται τὴν πόλιν, φωνεῖν ὠλλήλοις᾽ πολλὰ γὰρ παρὰ τὸς ἐθισμὺς καὶ τὴ 

δῆλον ὅτι τὴν εὐδαιμονίαν δεῖ, τί ἐςι, μὴ λανθάνει. φα- φύσιν πράττυσι διὰ τὸν λόγον, ἐὰν πεισϑῶειν ἄλλως ἔχιν 

μὲν δὲ καὶ ἐν τοῖς ἠθικοῖς, εἴ τι τῶν λόγων ἐκείνων ὄφε- βέλτιον. τὴν μὲν τοίνυν φύσιν οἷες εἶναι δεῖ τὸς μόλοι 

λος, ἐνέργειαν εἶναι καὶ χρῆσιν ἀρετῆς τελείαν, καὶ ταύ- τας εὐχειρώτες ἔσεφθαι τῷ νομοθέτῃ, διωρίσ μεθα τρότιρα, 
τὴν ἐκ ἐξ ὑποθέσεως ἀλλ᾽ ἁπλῶς. λέγω δ᾽ ἐξ ὑποθέσεως τὸ τὸ δὲ λοιπὸν ἔργον ἤδη, παιδείας" τὰ μὲν γὰρ ἐβιζόμειι 

τἀναγκαῖα, τὸ δ᾽ ἁπλῶς τὸ καλῶς’ οἷον τὰ περὶ τὰς δὲ- μανϑώνυσι, τὰ δ᾽ ἀκούοντες. 

καίας πράξεις αἱ δίκαιαι τιμωρίαι καὶ κολασεις ἀπ᾿ ἀρε- Ἐπεὶ δὲ πάσα πολιτικὴ κοινωνία, συνέςηκεν ἐξ ἐρὶ! 

τῆς μέν εἰσιν, ἀναγκαῖαι δέ, καὶ τὸ καλῶς ἀναγκαίως Χχόντων καὶ ἀρχομένων, τῦτο δὴ σκεπτέον, εἰ ἑτέρυς ὧι 
ἔχεσιν (αἱρετώτερον μὲν γὰρ μηθενὸς δεῖσθαι τῶν τοιύτων δεῖ τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς ἀρχομένς ἢ τοὺς αὐτὸς δὰ 

μήτε τὸν ἄνδρα μήτε τὴν πόλιν), αἱ δ᾽ ἐπὶ τὰς τιμᾶς καὶ 15 βίου" δῆλον γὰρ ὡς ἀκολουθεῖν δεήσει καὶ τὴν παιδίων 

τὰς εὐπορίας ἁπλῶς εἰσὶ κάλλιςαι πράξεις. τὸ μὲν γὰρ κατὰ τὴν διαίρεσιν ταύτην. εἶ μὲν τοίνυν εἴησαν τοσοῦτη 

ἕτερον κακοῦ τινὸς αἱρεσίς ἔστιν, αἱ τοιαῦται δὲ πράξεις διαφέροντες ἅτεροι τῶν ἄλλων ὅσον τσὺς θεοὺς καὶ τοὺ 

τοὐναντίον" κατασκεναὶ γὰρ ὠγαθῶν εἰσὶ καὶ γεννήσεις, ἥρωας ἡγούμεθα τῶν ἀνθρώπων διαφέρειν, εὐθὺς πρῶτε 
χρήσαιτο δ' ὧν ὁ σπνυδαῖος ἀνὴρ καὶ πενίῳ καὶ νόσῳ καὶ κατὰ τὸ σῶμα πολλὴν ἔχοντας ὑπερβολήν, εἶτα κατὲ 

ταῖς ἄλλαις τύχαις ταῖς φαύλαις καλῶς" ἀλλὰ τὸ μα- Ὁ τὴν ψυχήν, ὥστε ἀναμφισβήτητον εἶναι καὶ φανερὰν τῷ 

κάριον ἐν τοῖς ἐναντίοις ἐςΐν. καὶ γὰρ τῦτο διώριςαι κατὰ ὑπεροχὴν τοῖς ἀρχομένοις τὴν τῶν ἀρχόντων, δῆλον τι 

τοὺς ἠθικὺς λόγως, ὅτι τοίτός ἐςιν ὁ σπεδαῖος, ᾧ διὰ τὴν βέλτιον ἀεὶ τοὺς αὐτοὺς τὸς μὲν ἄρχειν τὸς δ᾽ ἄρχεσθαι 

ἀρετὴν τὰ ἀγαθά ἐςι τὰ ἁπλῶς ἀγαθά. δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ καθάπαξ. ἐπεὶ δὲ τῶτ᾽ ὁ ῥάδιον λαβεῖν ἀδ᾽ ἔςιν ὥστη ὁ 
τὰς χρήσεις ἀναγκαῖον. σκυδαίας καὶ καλὰς εἶναι ταύτας Ἰνδοῖς φησὶ Σκύλαξ εἶναι τὺς βασιλέας τοσῦτιν διαφέ 

ἁπλῶς. διὸ καὶ νομίζεσιν ἄνθρωποι τῆς εὐδαιμονίας αἴτια 15 ροντας τῶν ἀρχομένων, φανερὸν ὅτι διὰ πολλὰς αἰτίωι 
τὰ ἐκτὸς εἶναι τῶν ἀγαθῶν, ὥσπερ εἰ τῷ κιθαρίζειν λαμ- ἀναγκαῖον πάντας ὁμοίως κοινωνεῖν τῷ κατὰ μέρος ἄρχιν 
πρὸν καὶ καλῶς αἰτιῷτο τὴν λύραν μᾶλλον τῆς τέχνης. καὶ ἄρχεσθαι. τό τε γὰρ ἴσον ταὐτὸν τοῖς ὁμιίοις, καὶ 

ἀναγκαῖον τοίνυν ἐκ τῶν εἰρημένων τὰ μὲν ὑπάρχειν, τὸ χαλεπὸν μένει τὴν πολατείαν τὴν συνεστηκυῖαν παρὰ τὲ 
δὲ παρασκευάσαι τὸν νομοθέτην. διὸ κατ᾽ εὐχὴν εὐχόμεθα δίκαιον. μετὰ γὰρ τῶν ἀρχομένων ὑπάρχυσι νεωτερίζειν 
τὴν τῆς πόλεως σύστασιν, ὧν ἡ τύχη κυρία" κυρίαν γὼρ 30 βουλόμενοι πάντες αἱ κατὰ τὴν χρόραν" τοφούτυς τε ἐδει 
αὐτὴν ὑπάρχειν τίθεμεν" τὸ δὲ σπυδαίαν εἶναι τὴν πόλν τὸς ἐν τῷ πολιτεύματι τὸ πλῆθος ὥς" εἶναι κρείττους τών 

ὑκέτι τύχης ἔργον, ἀλλ᾽ ἐπιςήμης καὶ προαιρέσεως. ἀλλᾷ τῶν τούτων, ἕν τι τῶν ἀδυνάτων ἐςι ἀλλὰ μὴν ὅτι ἡ 
μὴν σπυδαία πόλις ἐςὶ τῷ τοὺς πολίτας τὺς μετέχοντας δεῖ τὸς ἄρχοντας διαφέρειν τῶν ὠρχομένων, ἀναμφιεβέ 
γῆς πολιτείας εἶναι σπυδαίες" ἡμῖν δὲ πάντες οἱ πολῖται τηῆτον. πῶς ἦν ταῦτ᾽ ἔςαι καὶ πῶς μεθέξνσι, δεῖ σκέψε- 

μετέχεσι τῆς πολιτείας. τῦτ᾽ ἄρω σκεπτέον, πῶς ἀνὴρ γί- 35 σθαι τὸν νομοθέτην. εἴραται δὲ πρότερον “περὶ αὐτί. ἡ γὼ 

νεται σπυδαῖος. καὶ γὰρ εἰ πάντας ἐνδέχεται σπουδαίους φύσις δέδωκε τὴν αἵρεσιν, πορίσασα κύὐτῷ τῷ γόει ταῦ 

τῆαι, μὴ καθ᾿ ἕκαφρν δὲ τῶν πολιτῶν, ὕὅτως αἱρετώτερον" τὸν τὸ μὲν νεώτερον τὸ δὲ πρεσβύτερον, ὧν τοῖς μὲν ἐγ 
ἀκολυθεῖ γὰρ τῷ καθ᾽ ἕκαςον καὶ τὸ πάντας. ἀλλὰ μὴν χασθαι πρέπει, τοῖς δ᾽ ἄρχεν. ὠγανακτεῖ δὲ οὐδὲς καί 
ὠγαθοί γε καὶ σπυδαῖοι γίγνονται διὰ τριῶν. τὼ τρίᾳ δὲ ἡλικίαν ἀρχόμενος, ὑδὲ νομίζει εἶναι κρείττων, ἄλλως τι 
ταῦτά ἐςι φύσις ἔθος λόγος. καὶ γὰρ φῦναι δεὶ πρῶτον, (0 καὶ μέλλων ἀντιλαμβάνειν τοῦτον τὸν ἔρανον, ὅταν τύχῃ 

οἷον ἄνθρῳπον. ἀλλὰ μὴ τῶν ἄλλων τι ζῴων, εἶτα καὶ τῆς ἱκνεμένης ἡλικίας. ἔς, μὲν ἄρα ὡς τὸς αὐτὸς ἄρχιν 
ποιόν τινα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν. ἔνιά τε ὑθὲν ὄφελος καὶ ἄρχεσθαι φατέον, ἔστι δὲ ὡς ἑτέρους. ὥστε καὶ τὸ 

41. αὐτὴν οἵα 2478, 1 33. τῷ] τὸ δ.) αὶ ἀ1, εἶτα] σὅτω 1.5} ξ!, 
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παιδείαν ἔστιν ὡς τὴν αὐτὴν ἀναγκαῖον, ἔςι δ᾽ ὡς ἑτέξαν λεμεῖν, μᾶλλον δ᾽ εἰρήνην ἄγειν καὶ σχολάζειν" καὶ τῶ» 
εἶναι. τόν τε γὰρ μέλλοντα καλῶς ἄρχειν ἐρχϑῆναί φασι ναγκαῖα καὶ τὰ χρήσιμα δὲ πράττειν, τὰ δὲ καλὰ δεῖ 
δεῖν πρῶτον. ἔστι δ᾽ ἀρχή, καθάπερ ἐν τοῖς πρώτοις εἴρη- μᾶλλον. ὥστε πρὸς τύτους τοὺς σκοποὺς καὶ παῖδας ἔτι 

ται λόγοις, ἡ μὲν τῷ ἄρχοντος χαίριν, ἡ δὲ τῷ ἀρχομέν. ὄντας παιδευτέον καὶ τὰς ἄλλας ἡλικίας, ὅσαι δέονται 

τούτων δὲ τὴν μὲν δεσποτικὴν εἶναί φαμεν, τὴν δὲ τῶν 5 παιδείας. οἱ δὲ νῦν ἄριςα δοκῦντες πολιτεύεαθαι τῶν 'Ελ- 
ἐλευθέρων. διαφέρει δ᾽ ἔνια. τῶν ἐπιταττομένων ὁ τοῖς ἔργοις λήνων, καὶ τῶν νομοθετῶν οἱ ταύτας κωταςήσαντες τὰς 

ἀλλὰ τῷ τίνος ἕνεκα. διὸ πολλὰ τῶν εἶναι δυκέντων διω- πολιτείας, ὅτε πρὸς τὸ βέλτιον τέλος φαίνονται συντάξα»- 
κονικῶν ἔργων καὶ τῶν νέων τοῖς ἐλευθέροις καλὸν διακο- τις τὰ περὶ τὰς πολιτείας οὔτε πρὸς κάσας τὰς ἀρετὰς 
νεῖν" πρὸς γὰρ τὸ καλὸν καὶ τὸ μὴ καλὸν ὑχ ὕτω δια- τὸς νόμους καὶ τὴν παιδείαν, ἀλλὰ φορτικῶς ἀπέκλιναν 
φέρουσιν αἱ πράξεις καθ᾿ αὐτὰς ὡς ἐν τῷ τέλει καὶ τῷ 10 πρὸς τὰς χρησίμους εἶναι δοκύσας καὶ πλεονεκτικωτέρας. 
τίνος ἕνεκεν. ἐπεὶ δὲ πολίτου καὶ ἄρχοντος τὴν αὐτὴν παραπλησίως δὲ τύτοις καὶ τῶν ὕς ερόν τινες γραψάντων 
ἐὠρετὴν εἶναί φαμεν καὶ τοῦ ἀρίστου ἀνδρός, τὸν δ᾽ αὐτὸνφ ἀπεφήναντο τὴν αὐτὴν δύξαν᾽" ἐπαινῖντες γὰρ τὴν Λακε- 
ἀρχόμενόν τε δεῖν γίγνεσθαι πρότερον καὶ ἄρχοντα ὕςερον, δαιμονίων πολιτείαν ἄγανται τῷ νομοθέτα τὸν σκοπόν, ὅτι 
τῦτ᾽ ἂν εἴη τῷ νομοθέτῃ πραγματευτέον, ὅπως ἄνδρες ἀγω- πάντα πρὸς τὸ κρατεῖν καὶ πρὸς πόλεμον ἐνομοθέτησεν" ἃ 
θοὶ γίγνωνται, καὶ διὰ τίνων ἐπιτηδευμάτων, καὶ τί τὸ «5 καὶ κατὰ τὸν λόγον ἐςὶν εὐέλεγκτα καὶ τοῖς ἔργοις ἐξε- 

τέλος τῆς ἀρίςης ζωὰς. διήρηται δὲ δύο μέρη τῆς ψυχῆς, 
ὧν τὸ μὲν ἔχει Ἀόγον καθ᾽ αὐτό, τὸ δ᾽ ὑκ ἔχει μὲν καθ᾽ 
αὐτό, λόγῳ δ᾽ ὑπακύειν δυνάμενον. ὧν φαμὲν τὰς ἀρε- 
τὼς εἶναι καθ᾽ ἃς ἀνὴρ ἀγαθὸς λέγεταί πως. τύτων δ᾽ ἐν 

λήλεγκται νῦν. ὥσπερ γὰρ οἱ πλεῖςοι τῶν ἀνθρώπων ἴη- 
σι τῶν πολλῶν δεσπόζειν, ὅτι πολλὴ χορηγία γίγνεται 
τῶν εὐτυχημάτων, οὕτω καὶ Θίβρων ἀγάμενος φαίνεται 
τὸν τῶν Λακώνων νομοθέτην, καὶ τῶν ἄλλων ἕκαςος τῶν 

ποτέρῳ μᾶλλον τὸ τέλος, τοῖς μὲν ὕτω διαιρῦσιν ὡς ἡμεῖς τῶ γραφόντων περὶ πολιτείας αὐτῶν, ὅτι διὰ τὸ γεγυμνάσθαι 
φαμὲν ἐκ ἄδηλον πῶς λεκτέον. αἰεὶ γὰρ τὸ χεῖρον τοῦ πρὸς τὸς κινδύνους πολλῶν ἦρχον. καίτοι δῆλον ὡς ἐπειδὴ 
βελτίονός ἐςὶν ἕνεκεν, καὶ τῦτο φανερὸν ὁμοίως ἔν τε τοῖς νῦν γε ὑκέτι ὑπάρχει τοῖς Λάκωσι τὸ ἄρχειν, ἐκ εὐδαῖ 
κατὰ τέχνην καὶ τοῖς κατὰ φύσιν, βέλτιον δὲ τὸ λόγον μονες, οὐδ᾽ ὁ νομοθέτης ὠγαθές. ἔτι δὲ τοῦτο γελοῖον, εἰ 
ὄχον διήρηταί τε διχῇ, καϑ' ὅνπερ εἰώθαμεν τρόπον διαι- μεένοντες ἐν τοῖς νόμοις αὐτοῦ, καὶ μηδενὸς ἐμποδίζοντος 
ρεῖν" ὁ μὲν γὰρ πρακτικός ἐστι λόγος ὁ δὲ θεωρητικός. Ὁ κρὸς τὸ χρῆσθαι τοῖς νόμοις, ἀποβεβλήκασι τὸ ζῆν κα- 
ὡσαύτως οὖν ἀνάγκη διηρῆσθαι καὶ τῶτο τὸ μέρος δῆλον λῶς. Ὡκ ὀρθῶς δ᾽ ὑπολαμβανεσιν ἐδὲ περὶ τῆς ἀρχῆς ἣν 
ὅτι, καὶ τὼς πράξεις δ᾽ ἀνάλογον ἐρῶμεν ἔχειν, καὶ δεῖ τὼς δεῖ τιμῶντα φαίνεσθαι τὸν νομοθέτην" τῷ γὰρ δεσποτικῶς 
τὸ φύσει βελτίονος αἱρετωτέρας εἶναι τὸϊς δυναμέροις τυγ- ἄρχειν ἡ τῶν ἐλευθέρων ἀρχὴ καλλίων καὶ μᾶλλον μετ᾽ 
χάνειν ἢ πασῶν ἢ τοῖν δυοῖν αἰεὶ γὰρ ἑκάςξῳ τῦθ᾽ αἷρε- ἀρετῆς. ἔτι δ᾽ ὁ διὰ τῦτο δεῖ τὴν πόλιν εὐδαίμονα νομέ- 
τώτατον, Ὁ τυχεῖν ἔςιν ἀκροτάτυ. διήρηται δὲ καὶ πᾶς ὁ 30 ζειν καὶ τὸν νομοθέτην ἐπαινεῖν, ὅτι κρατεῖν ἤσκησεν ἐπὶ τὸ 
βίος εἰς ἀσχολίαν καὶ εἰς σχολὴν καὶ πόλεμον καὶ εἰρή- τῶν πέλας ἄρχειν" ταῦτα γὰρ μεγάλην ἔχει βλάβην. 

γὴν, καὶ τῶν πρακτῶν τὼ μὲν εἰς τὰ ἀναγκαῖα καὶ χρή- δῆλον γὰρ ὅτι καὶ τῶν πολιτῶν τῷ δυναμένῳ τῶτο πει- 
σιμα τὼ δὲ εἰς τὰ καλά, περὶ ὧν ἀνάγκη τὴν αὐτὴν ρατέον διώκειν, ὅπως δύνηται τῆς οἰκείας πόλεως ἄρχειν" 
αἴρεσιν εἶναι καὶ τοῖς τῆς ψυχῆς μέρεσι καὶ ταῖς πράζε- ὅπερ ἐγκαλῦσιν οἱ Λάκωνες Παυσανίᾳ τῷ βασιλεῖ, κα 
σιν αὐτῶν, πόλεμον μὲν εἰρήνης χάριν, ἀσχολίαν δὲ 35 περ ἔχοντι τηλικαύτην τιμήν. ὅτε δὴ πολιτικὸς τῶν τοιύ- 
σχολῆς, τὰ δ᾽ ἀναγκαῖα καὶ χρήσιμα τῶν καλῶν ἕνεκεν. τῶν λόγων καὶ νόμων ὑϑεὶς ἦτε ὠφέλιμος ὅτε ὠληθής ἐςῚν. 
πρὸς πάντα μὲν τοίνυν τῷ πολιτικῷ βλέποντι νομοθετητέον, ταὐτὰ γὰρ ἄριςα καὶ ἰδίᾳ καὶ κοινῇ τὸν νομοθέτην ἐμυ- 
καὶ κατὼ τὰ μέρη τῆς ψυχῆς καὶ κατὼ τὰς πράξεις ποιεῖν δεὶ ταῦτα ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων. τάν τε τῶν 
αὐτῶν, μᾶλλον δὲ πρὸς τὰ βελτίω καὶ τὼ τέλη. τὸν πολεμικῶν ἄσκησιν ὁ τότε χάριν δεῖ μελετᾶν, ἵνα κατα- 

αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ περὶ τὸς βήες καὶ τὰς τῶν πραγμαί- 20 δυλώσωνται τὸς ἀναξῴς, ἀλλ᾽ ἧνα πρῶτον μὲν αὐτοὶ μὴ 
τῶν διαιρέσεις" δὲῖ μὲν γὰρ ὠσχολεῖν δύνασθαι καὶ πο- δυλεύσωσιν ἑτέροις, ἔπειτα ὕπως ζητῶσι τὸν ἡγεμονίαν τῆς 

13. δεῖ Κ᾽, 15. γίγνονται 78. ἢ 48. ὑπακύει ,8., Π 419, δ} ἡμᾶς 88}. 

46. ζηλῦσι Τδι}, ἢ 47. τῶν τὸ 15. δ 21. τοῖ οτὰ 75. } 86. δ᾽ οχχ 8}}5, ἢ 30. ἴσχυσεν 75. " 834. ὅπερ οἵα 5). ἔ 35. 
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ὠφελείας ἕνεκα τῶν ἀρχομένων, ἀλλὰ μὴ πάντων δεσπο- λων, τῷ μὴ νομίζειν ταὐτὰ τοῖς ἄλλοις μέγιστα τῶν 

τείας" τρίτον δὲ τὸ δεσπόζειν τῶν ἀξίων δελεύειν. ὅτι δὲ ἀγαθῶν, ἀλλὰ τῷ γενέσθαι ταῦτα μᾶλλον διά τινος ἀρε 
δεῖ τὸν νομοθέτην μᾶλλον σπουδάζειν ὅπως καὶ τὴν περὶ τὰς. ἐπεὶ δὲ μείζω τε ἀγαθὰ ταῦτα, καὶ τὴν ὠπόλαυειν 

τὰ πολεμικὼ καὶ τὴν ἄλλην νομοθεσίαν. τοῦ σχολάζειν τὸν τούτων ἢ τὴν τῶν εἰρετῶν, καὶ ὅτι δὲ αὐτήν, φανερὸ 

ἕνεκεν τάξῃ καὶ τῆς εἰρήνης, Μαρτυρεῖ τὰ γιγνόμενα τοῖς 5 ἐκ τότων, πῶς δὲ καὶ διὰ τίνων ἔξαι, τῦτο δὴ θεωρητέον. 
λόγοις" αἱ γὰρ πλεῖςξαι τῶν τοιότων πόλεων πολεμοῦσαι τυγχάνομεν δὴ διηρημένι πρότερον ὅτι Φύσεως καὶ ἔδις 

μὲν σωΐζονται, κατακτησάμεναι δὲ τὴν ἀρχὴν ἀπόλλυνται. καὶ λόγου δεῖ, τούτων δὲ ποίας μέν τινας εἶναι χρὴ τὸ 

τὴν γὰρ βαφὴ ἀφιᾶσιν, ὥσπερ ὁ ὁ σίδηρος, εἰρήνην ἄγον- φύσιν, διώριςαι πρότερον, λοιπὸν δὲ θεωρῆσαι πότεριν τὰν 

τες. αἴτιος δ᾽ ὁ νὰ οὐ παιδεύσας δύνασθαι σχο- δευτέοι τῷ λόγῳ πρότερον ἢ τοῖς ἔθεσιν. ταῦτα γὰρ ἂ 

λαζειν. 10 τρὸς ἄλληλᾳ σνμφωνεῖν συμφωνίαν τὴν ἀρίςην᾽ ἐνδίχε 
45 ᾿ἘἘπὲ δὲ τὸ αὐτὸ τέλος εἶναι φαίνεται καὶ κοινῇ καὶ τῶι γὰρ διημαρτηκέναι καὶ τὸν λόγον τῆς βελτίςης ὑτι 

ἰδίῳ τοῖς ἀνθρώποις, καὶ τὸν αὐτὸν ὅρον ἀναγκαῖον εἶναι θέσεως, καὶ διὰ τῶν ἐθῶν ὁμοίως ἤχθαι. φανερὸν δὲ ταί 
τῷ τε ἀρίστῳ ἀνδρὶ καὶ τῇ ἀρίστῃ πολιτείᾳ, φανερὸν ὅτι γε πρῶτον μέν, καθώπερ ἐν τοῖς ἄλλοις, ὡς ἡ γένεσις ἀτ' 
δεῖ τὼς εἰς τὴν σχολὴν ἀρετὰς ὑπάρχειν" τέλος γάρ, ὠρχῆς ἐςὶ καὶ τὸ τέλος ὠπό τινος ἀρχῆς ἄλλιυ τέλες. 
ὥσπερ εἴρηται πολλάκις, εἰρήνη μὲν πολέμου, σχρλὴ δ 5 δὲ λόγος ἡμῖν καὶ ὁ νοῦς τῆς φύσεως τέλος. ὥστε πρὸ 
ἀσχολίας. χρήσιμοι δὲ τῶν ἀρετῶν εἰσὶ πρὸς τὴν σχολὴν τούτους τὴν. γίῴεσιν καὶ τὴν τῶν ἐθῶν δεῖ παρασκευάζειν 
καὶ διαγωγήν, ὧν τε ἐν τῇ σχολῇ τὸ ἔργον καὶ ὧν ἐν τῇ μελέτην. ἔπειτα ὥσπερ ψυχὴ καὶ σῶμα δύ᾽ ἐστίν, οὔτω 
ἀσχολίῳ. δεῖ γὰρ πολλὰ τῶν ἀνωγκαίων ὑπάρχειν, ὅπως καὶ τῆς ψυχῆς ὁρῶμεν δύο μέρη, τό τε ἄλογον καὶ πὶ 
ἐξῇ σχολάζειν. διὸ σώφρονα τὴν πόλιν εἶναι προσήκει λόγον ἔχον, καὶ τὰς ἕξεις τὼς τούτων δύο τὸν ἀριθμώ, 
καὶ ἀνδρείαν καὶ καρτερικήν᾽ κατὰ γὰρ τὴν παροιμίαν, ὁ Ὁ ὧν τὸ μέν ἐστιν ὄρεξις τὸ δὲ νοῦς. ὥσπερ δὲ τὸ σῶμε᾽ 
σχολὴ δούλοις, οἱ δὲ μὴ δυνάμενοι κινδυνεύειν ἀνδρείως πρότερον τῇ γενέσει τὴς ψυχῆς, οὕτω καὶ τὸ ἄλογον τῷ 
δοῦλοι τῶν ἐπιόντων εἰσίν. ἀνδρίας μὲν οὖν καὶ καρτερίας λόγον ἔχοντος. φανερὸν δὲ καὶ τῦτο" θυμὸς γὰρ καὶ βέ 
δεῖ πρὸς τὴν ἀσχολίαν, φιλοσοφίας δὲ πρὸς τὴν σχολήν, λήσις, ἔτι δὲ ἐπιθυμία καὶ γενομένοις εὐθὺς ὑπάρχει τιὰ 
σωφροσύνης δὲ καὶ δικαιοσύνης ἐν ὠμφοτέροις τοῖς χρό- παιδίοις, ὁ δὲ λογισμὸς «καὶ ὁ νοῦς προϊοῦσιν ἐγγίνεσθαι 

νοις, καὶ μᾶλλον εἰρήνην ἄγουσι καὶ σχολαζεσιν᾽ ὁ μὲν 25 πέφυκεν. διὸ πρῶτον μὲν τοῦ σώματος τὴν ἐπιμέλειοι 
γὰρ πόλεμος ἀναγκάζει δικαίες εἶναι καὶ σωφρονεῖν, ἡ δὲ ἀναγκαῖον εἶναι προτέραν ἢ τὴν τῆς ψυχῆς, ἔπεα τὸ 

τῆς εὐτυχίας ἀπόλαυσις καὶ τὸ σχολαίζειν μετ᾽ εἰρήνης τῆς ὀρέξεως, ἕνεκα μώντοι τοῦ νῷ τὴν τῆς ὀρέξεως, τὴν ἃ 
ὑβριστὰς ποιεῖ μᾶλλον. πολλῆς οὖν δεῖ δικαιοσύνης καὶ τοῦ σώματος τῆς ψυχῆς. 
πολλῆς σωφροσύνης τοὺς ἄριστα δοκοῦντας πράττειν καὶ Εἶχερ οὖν ὠπ᾿ ὠρχῆς. τὸν νομοθέτην ὁρῶν δεῖ ὅτωι" 

πάντων τῶν μακαριζομένων ὠπολαύοντας, οἷον εἴ τινές 3. βέλτιςα τὰ σώματα γῴηται τῶν τρεφομένων, πρῶτον μὸ 
εἰσιν, ὥσπερ οἱ ποιηταί φασιν, ἐν μακάρων νήσοις" μάλιςα 

γὰρ οὗτοι δεήσονται φιλοσοφίας καὶ σωφροσύνης καὶ δὲ- 
καιοσύνης, ὅσῳ μᾶλλον σχολάζεσιν ἐν ὠφθονίῳ τῶν τοιό- 
τῶν ἀγαθῶν. διότι μὲν οὖν τὴν μέλλουσαν εὐδαιμονήσειν 

ἐπιμελητέον περὶ τὴν σύζευξιν, πότε καὶ ποίως τινὼς ὄντα! 
χρὴ ποιεῖσθαι πρὸς ἀλλήλες τὴν γαμικὴν ὁμιλίαν. δεῖ δ᾽ 

ὠποβλέκοντα νομοθετεῖν ταύτην τὴν κοινωνίαν πρὸς αὐτῇ 

τε καὶ τὸν τῷ ζὴν χρόνον, ἵνα, συγκαταβαίνωσι ταῖς ἡλν 
καὶ σπυδαίαν ἔσεσθαι πόλιν τότων δεῖ τῶν ἀρετῶν μετέ- 35 κίαις ἐπὶ τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ μὴ διαφωνῶσιν αἱ δυνώ 
χειν, φανερόν. αἰσχροῦ γὰρ ὄντος μὴ δύνασθαι χρῆσθαι 

τοῖς ὠγαθοῖς, ἔτι μᾶλλον μὴ δύνασθαι ἐν τῷ σχολάζειν 

χρῆσθαι, ἀλλ᾽ ἀσίχολῦντας μὲν καὶ πολεμῖῶντας φαίνεσθαι 
ἀγαθός, εἰρήνην δ᾽ ἄγοντας καὶ σχολαίζοντας ἀνδραποδώ- 

μεις τοῦ μὲν ἔτι δυναμένε γεννᾶν τὴς δὲ μὴ δυναμόπ, 
ἢ ταύτης μὲν τῷ δ᾽ ἀνδρὸς μή" ταῦτα γὰρ ποιεῖ καὶ ζώ 
σεις πρὸς ἀλλήλους καὶ διαφορώς. ἔπειτα καὶ τρὸς τὴ 
τῶν τέκνων δ)αδυχήν, δεῖ γὰρ ὅτε λίαν ὑπολείπεσθαι ταῖς 

δεις, διὸ δεῖ μὴ καθάπερ ἡ Λακεδαιμονίων πόλις τὴν ἀρο- 20 ἡλικίαις τὰ τέκνα τῶν πατέρων (ἀνόνητος γὰρ τοῖς μὲ 
τὴν ἀσκεῖν. 

37. ἔτι -- 38. χρῆσθαι οτὰ 155}, 

ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ἀ ταύτῃ διαφέρυσι τῶν ὧλ-" πρεσβυτέροις ἡ χάρις παρὰ τῶν τύώινων, ἡ δὲ παρὰ τῶ 

8. παιδευτέον 15. 1} 9. πρότερον οὐχ δὴ}, ἢ 44. καὶ οταὰ 12, ἢ 12. ὁμοίων 15, 1 11. τω τίλος δὲ, ἢ 16. ἰδεῶν ΚΣ). 1 86. 
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πατέρων βοήθεια τοῖς τέμνοις), οὔτε λίαν πάρεγγυς εἶναι. καὶ περὶ τῶν πνευμάτων οἱ φυσικοί, τὰ βόρεια τῶν νο- 
πολλὴν γγὰρ ἔχει δυσχέρειαν" ἥ τε γὰρ αἰδὼς ἧττον ὑπάρ- τίων ἐπαινοῦντες μᾶλλον. ποίων δέ τινων τῶν σωμάτων 
ὅζει τοῖς τοιότοιξ ὥσπερ ἡλυιώταις, καὶ περὶ τὴν οἰκονομίαν ὑπαρχόντων μάλιςα ὄφελος εἴη τοῖς γεννωμένοις, ἐπις ἡ- 

ἐγκληματικὸν τὸ πάρεγγυς. ἔτι δ᾽, ὅθεν ἀρχόμενοι δεῦρο σασι μὲν μᾶλλον λεκτέον ἐν τοῖς περὶ τῆς παιδυνομίως, 
μετέθημεν, ὅπως τὰ σώματα τῶν γεννωμένων ὑπάρχῃ 5 τύπῳ δὲ ἱκανὸν εἰπεῖν καὶ νῦν. ὅτε γὰρ ἡ τῶν ἀθλητῶν 
πρὸς τὴν τῷ νομοθέτε βύλησιν. σχεδὸν δὴ πάντα ταῦτα χρήσιμος ἔξις πρὸς πολιτικὴν εὐεξίαν οὐδὲ πρὸς ὑγίειαν 
συμβαίει κατὰ μίαν ἐπιμέλειαν. ἐπεὶ γὰρ ὥριςαι τέλος καὶ τεκνοποιίαν, ὅτε ἡ θεραπευτικὴ καὶ κακοπονητικὴ λίαν, 

τῆς γεννήσεως ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰπεῖν ὠνδράσι μὲν ὁ ὠλλ᾽ ἡ μέση τούτων. πεπονημένην μὲν οὖν ἔχειν δεῖ τὴν 

τῶν ἑβδομήκοντα ἐτῶν ὠριθμὸς ἔσχατος, πεντήκοντα δὲ ἔξιν, πεπονημένην δὲ πόνοις μὴ βιαίοις, μηδὲ πρὸς ἕνα 

γυναιξίν, δεῖ τὴν ἀρχὴν τῆς συζεύξεως κατὰ τὴν ἡλικίαν 0 μόνον, ὥσπερ ἡ τῶν ἀθλητῶν ἔξις, ἀλλὰ πρὸς τὰς τῶν 
εἰς τὸς χρόνες καταβαίνειν τότες. ἔςι δ᾽ ὁ τῶν νέων συν- ἐλευθερίων πράξεις. ὁμοίως δὲ δεῖ ταῦτα ὑπάρχειν ἀν- 

δυασμὸς φαῦλος πρὸς τεκνοποιίαν" ἐν γὰρ πᾶσι ζῴοις δράσι καὶ γυναιξίν. χρὴ δὲ καὶ τὰς ἐγκύες ἐπιμελεῖσθαι 

ἀτελὴ τὰ τῶν νέων ἔγγονα καὶ θηλυτόκα μᾶλλον καὶ τῶν σωμάτων, μὴ ῥαθυμόσας μηδ᾽ ἀραιᾷ τροφῇ χρωμέ- 

μικρὼ τὴν μορφήν, ὥς᾽ ἀναγκαῖον ταὐτὸ τῦτο συμβαίνειν νας. τῦτο δὲ ῥῴδιον τῷ νομοθέτῃ ποιᾶσαι “προς ἄξαντι καθ᾽ 

καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων. τεκμήριον δέ ἐν ὅσαις γὰρ τῶν ις ἡμέραν τινὰ ποιεῖσθαι πορείαν πρὸς θεῶν ἀποθερωχείαν τῶν 
πόλεων ἐπιχωριάζεται τὸ νέος συζευγνύναι καὶ νέας, ὠτε- εἰληχότων τὴν περὶ τῆς γενέσεως τιμήν. τὴν μώτοι διά- 

λεῖς καὶ μικροὶ τὰ σώματά εἰσιν. ἔτι δὲ ἐν τοῖς τόκοις νοιαν τὐναντίον τῶν σωμάτων ῥαθυμοτέρως ἁρμόττει διά- 
αἱ᾿ νέαι πονῦσί τε μᾶλλον καὶ διαφθείρονται πλείους" διὸ γειν᾽ ὠπολαύοντα γὰρ φαίνεται τὰ γενόμενα τῆς ἐχόσης 

καὶ τὸν χρησμὸν γενέσθαι τινές φασι διὰ τοιαύτην αἰτίαν ὥσπερ καὶ τὰ φυόμενα τῆς γῆς. περὶ δὲ ἀποθέσεως καὶ 
τοῖς Τροιζηνίοις, ὡς πολλῶν διαφθειρομένων διὰ τὸ γαμί- Ὦ τροφῆς τῶν γιγνομένων, ἔστω νόμος μηδὲν πεπηρωμένον 

σκεσθαι τὰς νεωτέρας, ἀλλ᾽ ὁ πρὸς τὴν τῶν καρπῶν κο- τρέφειν, διὰ δὲ πλῆθος τόινων, ἐὰν ἡ τάξις τῶν ἐθῶν 

μεδήν. ἔτι δὲ καὶ πρὸς σωφροσύνην συμφέρει τὼς ἐκδό- κωλύῃ, μηδὶν ὠποτίθεσθαι τῶν γιγνομένων" ὥρισται γὰρ 
σεις ποιεῖσθαι πρεσβυτέραις᾽ ἀκολαςότεραι γὰρ εἶναι δο- δὴ τῆς τεκνοποιίας τὸ πλῆθος. ἐὰν δὲ τισι γίγνηται παρὰ 

χῦσι νέαι χῤησάμεναι ταῖς συνυσίαις. καὶ τὰ τῶν ἀρρένων ταῦτα συνδυασθέντων, πρὶν αἴσθησιν ἐγγενέσθαι καὶ ζωήν, 
δὲ σώματα βλάπτεσθαι δυκεῖ πρὸς τὴν αὔξησιν, ἐὰν ἔτι 5 ἐμκοιεῖσθαι δεῖ τὴν ἀμβλωσιν" τὸ γὰρ ὅσιον καὶ τὸ μὴ 
τὰ σώματος αὐξανομένε ποιῶνται τὴν συνεσίαν" καὶ γὰρ διωρισμένον τῇ αἰσθήσει καὶ τῷ ζῆν ἔςαι. ἐπεὶ δ᾽ ἡ μὲν 
τύτο τις ὡρισμένος χρόνος, ὃν ὄχ, ὑπερβαίνει πληθύον ἔτι. ἀρχὴ τῆς ἡλικίας ὠνδρὶ καὶ γυναικὶ διώρις αι, πότε ἄρχε-. 

διὸ τὰς μὲν ὡρμόττει περὶ τὴν τῶν ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν ἡλι- σθαι χρὴ τῆς συζεύξεως, καὶ πόσον “χρόνον λειτυργεῖν ὧρ- 

κίαν συϊζευγνύναι, τὸς δ᾽ ἑπτὰ καὶ τριάκοντα, ἢ μικρόν" μόττει πρὸς τεκνοποιίαν ὡρίσθω" τὰ γὰρ τῶν πρεσβυτέρων 
ἐν τοσύτῳ γὰρ ἀκμαϊζεσί τε τοῖς σώμασι σύζευξις ἔςαι, 80 ἔκγονα, καθάπερ τὰ τῶν νεωτέρων, ὠτελῇ γίνεται καὶ τοῖς 
καὶ πρὸς τὴν παῦλαν τῆς τεκνοποιίας συγκαταβήσεται σώμασι καὶ ταῖς διανοίαις, τὰ δὲ τῶν γεγηρακότων ἀσθενῆ. 
τοῖς χρόνοις εὐκαίρως. ἔτι δὲ ἡ διαδοχὴ τῶν τέκνων τοῖς διὸ κατὼ τὴν τῆς διανοίας ἀκμήν" αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἐν τοῖς 

μὲν ἀρχομένης ἔςαι τῆς ἀκμῆς, ἐὰν γίγνηται κατὼ λό- πλείςοις ἥνπερ τῶν ποιητῶν τινὲς εἰρήκασιν οἱ μετροῦντες 
Ὑον εὐθὺς ἡ γέεσις, τοῖς δὲ ἤδη καταλελυμένης τῆς ἡλι- ταῖς ἑβδομάσι τὴν ἡλικίαν, περὶ τὸν χρόνον τὸν τῶν πεν- 

κίας πρὸς τὸν τῶν ἑβδομήκοντα ἐτῶν ἀριθμόν. περὶ μὲν 35 τήκοντω ἐτῶν. ὥςε τέτταρσιν ἢ πώτε ἔτεσιν ὑπερβάλλοντα 
οὖν τοῦ πότε δεῖ ποιεῖσθαι τὴν σύζευξιν, εἴρηται, τοῖς δὲ τὴν ἡλικίαν ταύτην ἀφεῖσθαι δεῖ τῆς εἰς τὸ φανερὸν γεν- 

περὶ τὴν ὥραν χρόνοις ὡς οἱ πολλοὶ χρῶνται καλῶς καὶ νήσεως" τὸ δὲ λοιπὸν ὑγιείας χρίριν ἥ τινος ἄλλης τοιαύ- 
νῦν, ὁρίσαντες χειμῶνος τὴν συναυλίαν ποιεῖσθαι ταύτην. τὴς αἰτίας φαίνεσθαι δεῖ ποιεμένες τὴν ὁμιλίαν. περὶ δὲ 

δεῖ δὴ καὶ αὐτὸς ἤδη θεωρεῖν πρὸς τὴν τεκνοποιίαν τά τε τὴς πρὸς ἄλλην ἢ πρὸς ἄλλον, ἔξω μὲν ἁπλῶς μὴ καλὸν 
παρὰ τῶν ἰατρῶν λεγόμενω καὶ τὰ παρὰ τῶν φυσικῶν" τὺ ἁπτόμενον φαίνεσθαι μηδαμῇ μηδαμῶς, ὅταν ἧ καὶ προ- 
οἷ τε γὰρ ἰατροὶ τὸς καιρὸς τῶν σωμάτων ἑκανῶς λέγεσι, σαγορευθὴ πόσις, περὶ δὲ τὸν χρόνον τὸν τῆς τεκνοποιίας 

2. αἰδως} αἱ δύο 80}. ἢ 43. πρὸεῇ πρὸς τὴν 15, Π 26. σπέρματος δέ»! ἢ 30, τύτω γὰρ ἀκμάζυσά ϑΕΤ, | 33, ἀρχομένοις. 
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ἐάν τις φαίνηται. τοῖστόν τι δρῶν, εὐλὼ κανω πρε- κίαν, καὶ μέχρι τῶν ἑπτὼ ἐτῶν, Αγαγ δῖΝ οἶκοι τὴν τ» 

κόσῃ πρὸς τὴν ἁμαρτίαν. φὴν ἔχειν." εὔλογον οὖν ἀπελαύνειν ἀπὲ τῶν ἀκισμάτων 

11 Γενομένων δὲ τῶν -τέκνων οἴεσθαι μεγάλην εἶναι δια» καὶ τῶν ὁραμάτων ἀσελευθερίας καὶ τηλικύτυς ὄντας, ὕλως 

φορὰν. πρὸς τὴν τῶν σωμάτων δύναμιν τὴν τροφήν, ὁποία μὲν ἕν αἰσχρολογίαν ἐκ τῆς πόλεως, ὥσπερ ἄλλο τι, δὴ 
τις ὧν ἢ. φαίνεται δὲ διά τε τῶν. ἄλλων ζῴων ἐπισκο- 5 τὸν νομοθέτην ἐξορίζειν᾽ ἐκ τῷ γὰρ εὐχερῶς λέγειν ὑτῖν 
ποῦαι, καὶ διὰ τῶν ἐθνῶν οἷς ἐπιμελές ἐστιν εἰσάγειν τὴν τῶν αἰσχρῶν γίεται καὶ τὸ ποιεῖν. σύνεγγυς, μάλιστα 

πολεμικὴν ἔξιν, ἡ τῷ γάλακτος πληθύεσα. τροφὴ μάλις᾽ μὲν ὄν ἐκ τῶν νέων, ὅπως μήτε λέγωσι μότε ἀκέωσι μη» 

οἰκεία τοῖς σώμασιν" ἀοινοτέρα δὲ διὰ τὼ νοσήματα.. ἔτι δὲν τοίστον. ἐὼν δὲ τις φαίνηταί τι Χέγων ἢ πράττων τῷ 
δὲ καὶ κινήσεις ὅσας ἐνδέχεται ποιεῖσθαι τηλικότων συμ- ὠκηγορευμένων, τὸν μὲν ἐλεύθερον μήπω δὲ "κατακλίτεκ 
φέρει. πρὸς δὲ τὸ. μὴ διωςρέφεσθαι τὰ μέλη δι᾽ ὡπωλό- 10 ἠξιωμένον “ἐν τοῖς συσσιτίοις «ἀτιμίαις κολαζειν καὶ τὰς 
τητα χρῶνται καὶ νῦν ἕνια τῶν ἐθνῶν ὀργάνοις τισὶ μη- 

χανικοῖς, ἃ τὰ σῶμα, ποιεῖ τῶν τοιούτων ἀςραβές. συμ- 
φέρει δ᾽ εὐθὺς καὶ πρὸς τὰ ψύχη συνεθίζειν ἐκ μικρῶν 
παίδων τοῦτο γὰρ καὶ πρὸς ὑγίειαν καὶ πρὸς πολεμικὰς 

γαῖς, τὸν δὲ πρεσβύτερον τῆς ἡλικίας ταύτης ὠτιμίω; 
ἀνελευθέροις ἀνδραποδωδίας χρίριν. ἐπεὶ δὲ τὸ λέγιν τι 
τῶν τοιούτων ἐξορίζομεν, φανερὸν ὅτι καὶ τὸ θεωριῶν ἢ 
γραφὼς καὶ λόγες ἀσχρίμοναφ. ἐπιμελὲς μὲν οὖν ἔςω τὰ 

πράζεις εὐχρηστότατον. διὸ παρὰ πολλοῖς ἐςὶ τῶν. βαρ- 15 ἄρχυσι μηθὲν μήτε ἄγαλμα μήτε γραφὴν εἶναι τούτων 
βάρων ἔθος τοῖς μὲν εἰς ποταμὸν ἀποβάώπτειν τὰ γιγνό- 
μενα ψυχρόν, τοῖς δὲ σκέπασμα μικρὸν ἀμνίσχειν; οἷον 
Κιλτοῖς. πάντα γὰρ ὅσα -δυνατὸν ἐθίζειν, εὐθὺς. ἀρχο- 
μένῳ. βέλτιον μὲν ἐθίζειν, ἐκ προσαγωγὴς δ᾽ ἐθίζειν. 

εὐφυὴς δ᾽ ἡ 
ψυχρῶν ἄσκησιν. περὶ μὲν ὅν τὴν πρώτην συμφέρει ποιεῖ- 
σθαι τὴν ἐπιμέλειαν τοιαύτην τε καὶ τὴν ταύτῃ παρωπλη- 

σίαν" τὴν δ᾽ ἐχομόην ταύτης ἡλικίαν μέχρι πώτε ἐτῶν, 
ἣν οὔτε πω πρὸς μάθησιν καλῶς ἔχει προσάγειν ἐδεμέίαν 

πράξεων μίμησιν, εἰ μὴ παρά τισι θεοῖς τοιύτοις οἷς καὶ 
τὸν τωθασμὸν ἀποδίδωσιν ὁ νόμος" πρὸς δὲ τότοις ᾿ἀφόν 
σιν ὁ νόμος τοὺς ἔχοντας ἡλικίαν πλέον προήκουσαν καὶ 

ὑπὲρ αὐτῶν καὶ τόινων καὶ γυναρτῶν τιμαλφεῖν τὸς θεα, 
τῶν παίδων ἕξις διὰ θερμότητα- πρὸς τὴν τῶν Ὁ τὸς δὲ νεωτέρας ὅτ᾽ ἰάμβων ὅτε κωμῳδίας θεατὼς νομούς 

τητέον, πρὶν ἢ τὴν ἡλικίαν λάβωσιν ἐν ἢ καὶ κατακλίνας 

ὑπάρξει κοινωνεῖν ἤδη καὶ μέθης καὶ τῆς ὠπὸ τῶν τοῦτα 

γιγνομόης βλάβης ἀπαθεῖς ἡ παιδεία ποιήσει πτάγται. 

γῦν μὲν οὖν τότων ἐν παραδρομῇ πεποιήμεθα τὸν λόγν᾽ 
ὅτε πρὸς ἀναγκαίας πόνους, ὅπως μὴ τὴν αὔξησιν ἐμποδὲ. 25 ὕστερον δ᾽ ἐπιστήσαντας δεῖ διορίσαι μᾶλλον, εἴτε μὴ δὲ 
ζωσιν, δεῖ τοσαύτης τυγχάνειν κινήσεως ὥστε διαφεύγειν 
τὴν ἀργίαν τῶν σωμάτων᾽ ἣν “χρὴ παρασκευάζειν “καὶ δὲ᾽ 
ἄλλων πράξεων καὶ διὰ. τῆς παιδιᾶς. δεῖ δὲ καὶ τὼς 
παιδιὰς εἶναι μήτε ἀνελευθέρες μήτε ἐπιπόνυς μήτε ἀνει- 

πρῶτον. εἴτε δεῖ διαπορήσαντας, καὶ πῶς δεῖ᾽ κατὰ δὶ τὸ 
παρόντα καιρὸν "ἐμνήσθημεν ὡς ἀναγκαῖον. ἴσως γὰρ 

κακῶς ἔλεγε τὸ τοῖτον Θεόδωρος ὁ τῆς τραγῳδίας ὑτε 
᾿κριτήφ᾽ ὑὀθενὶ γὰρ' πώποτε παρῆκεν ἑαυτῷ. προεισάγεν, νὰ 

μέώας.. καὶ. περὶ λόγων δὲ καὶ μύθων, ποίες τινὰς ἀκύειν 8) τῶν εὐτεχῶν ὑποκριτῶν, ὡς οἰκεισυμένων τῶν θεατῶν ταὶ 
δεῖ τὸς τηλικύτυς, ἐπιμελὲς ἔςω τοῖς ἄρχεσιν οἃς καλῶσι 

παιδυνόμες.. πάντα γὰρ δεῖ. τὰ τοιαῦτα προοδοποιεῖν πρὸς 
τὰς ὕςερον διατριβάς. διὸ τὼς παιδιὰς εἶναι. δεῖ τὼς πολ- 
λὰς μιμήσεις τῶν ὕστερον. σπυδαζομένων. τὰς δὲ διατά-- 

πρώταις ἀκοαῖς. συμβαίνει δὲ ταὐτὸ τοῦτο καὶ τρὸς τὲ 
τῶν “ἀνθρώπων ὁμιλίας καὶ πρὸς τὼς τῶν πραγμάτα᾽ 
πάντα γὰρ στέργομεν τὰ πρῶτα μᾶλλον. διὸ δεὶ τοὶ 
νέοὶς πάντα “ποιεῖν. ξῴα: τὰ φαῦλα, μάλιςα δ᾽ αὐτῶν ἵν 

σεις τῶν παίδων καὶ κλαυθμὸς ὑκ ὀρθῶς ᾿ἀπαγορεύεσιν οἱ 35 ἔχει ἢ “μοχϑηρίαν. ἢ. δυσμένειαν. δχλελθόντων δὲ τῶν τὖτι 

κωλύοντες ἐν τοῖς νόμοις" συμφέρουσι γὼρ πρὸς αὔξησιν. ἐτῶν τὰ δύο μέχρι τῶν ἑπτὰ δεῖ θεωροὺς ἤδη γίγνεσθαι 
γίνεται γὰρ τρόπον τινὰ γυμνασία τοῖς σώμασιν" ἡ: γὰρ τῶν μαθήσεων, ἃς δεήσει. μανθάνειν αὐτούς. δύο δ᾽ ἐδ 
τοῦ πνεύματος κάβεξις ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τοῖς “πονοῦσιν, ὃ ἡλικίαι πρὸς ἃς ἀναγκαῖον. διηρῆσθαι τὴν παιδείαν, μὲ 

συμβαίνει καὶ τοῖς παιδίοις διατεινομένοις. ἐπισκεπτέον δὲ τὴν ὠπὸ τῶν ἑπτὰ μέχρι ἥβης καὶ πάλιν μετὰ τὴν ἀφ᾽ 

τοῖς παιδονόμοις τὴν τούτων διαγωγὴν τήν τ᾿ ἄλλην, καὶ (οἤἥβης μέχρι τῶν ἑνὸς καὶ εἴκοσιν. ἐτῶν. οἱ γὰρ ταῖς ἐβὲν 
ὅπως ὅτι ἥκιστα μετὼ δόλων ἔςαι. ταύτην γὰρ τὴν ἡλ».. μασι διαιρῆντες τὰς ἡλικίας ὡς ἐπὶ τὸ πολυ λέγεσιν ο᾽ 

5. δὲ] τε 7.5 ἢ. 1 6. εἰσάγειν} ἀὲ 15,5 Ἐπ, ἢ Ἴ. πλήθυσα 15, ἢ 10. ἁπλότητα Ἐπὶ 1 18. εὐθὺς «-- 19, ἐδίζων οτι 551} 

22. καὶ τὴ} καὶ τὸς Ἐδ, ἢ 23. ἐχομένων δέ, ᾿ὶ 26. δῶ] δεῖ δὲ 74,5} Κῦδ, ἢ τοσαύτην. 8.78, αὶ 31. τὺς οὐ Κ΄. “ 

8. τούτων ΖΡ», ἢ 4ἡ, ἴςι ΤΡ Ε, {Π 47. πρὸς -- 18. νόμος. ΟἿὮ ὭΣ άς Ι 18. ἰκαό σε ΠΥΜΜῚ οἵα ΤΙΣΙ. ἢ 20. ἔτι ἀρ’ 
βρων 55, 1.26. Ἃ τὰ. ἘΠ. ἃ 29. ὑἐδὸν δὲ, [Γ 40. ὃν δὲ}, ᾿ 
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καλῶς, δεῖ δὲ τῇ διαιρέσει τῆς φύσεως ἐπακολυθεῖν" πᾶσα τάς τινας, περί τε τῶν πρὸς ἀροτὴν ὑθέν ἐςιν ὁμολογέμε- 
γὰρ τέχνη καὶ “παιδεία τὸ προσλεῖπον᾽ βούλεται τῆς φύ- νον" καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν ὁ τὴν αὐτὴν εὐθὺς πάντες τιμῶ- 
σεως ἀναπληροῦν. πρῶτον μὲν οὖν σκεπτέον εἰ ποιητέν σιν, ὥς εὐλόγως διαφέρονται καὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς. 
τάξον τινὰ περὶ τὸς παῖδας, ἔπειτα πότερον συμφέρει κοινῇ ὅτι μὲν οὖν τὰ ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι τῶν χρησίμων, 
ποιεῖσθαι τὴν ἐπιμέλειαν αὐτῶν ἢ κατ᾽ ἴδιον τρόπον (ὃ. 5 ἐκ ἄδηλον" ὅτι δὲ ὦ πάντα, δηρημέων τῶν τε ἐλευθέρων : 
ύεται καὶ νῦν ἐν ταῖς πλείσταις, τῶν πόλεων), τρίτον δὲ ἔργων καὶ τῶν- ἀνελευθέρων, φανερὸν. ὅτι τῶν τοιότων δεῖ 
“οίαν τιγὰ δεῖ “ταύτην. : ,,, Μετέχεν ὅσα τῶν χρησίμων ποιήσει τὸν μετέχοντα μὰ 

᾿ βάναυσον. βάναυσον δ᾽ ἔργον εἶναι δεῖ τῦτο νομίζειν καὶ 
Θ τέχνην ταύτην καὶ μάθησιν, ὅσαι πρὸς τὰς χρήσεις καὶ 

᾿ : ἔ : τ τὼς πράξεις τὰς τῆς ὠἀρετῆς ἄχρηστον ἀπεργάζονται τὸ 
“Ὅτι μὲν οὖν τῷ νομοθέτῃ μάλιστα πραγματευτέν σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἢ τὴν ψυχὴν ἢ τὴν διάνοιαν. διὸ 

περὶ τὴν τῶν νέων παιδείαν, ἀδεὶς ὧν ὠμφισβητήσειεν' καὶ τάς τε: τοικύτας τέχνας ὅσαι τὸ σῶμα παρασκευαζουσι. 
γὰρ ἐν ταῖς πόλεσιν ὁ «γιγνόμενον. τῦτο βλάπτει τὰς πο- χεῖρον διαλεῖσθαι βαναύσυς καλῦμεν, καὶ ταὶς “μισθαρνι- 
λιτείας. δεῖ γὰρ πρὸς ἑκώςην πολιτεύεσθαι. τὸ γὼρ ἥθος κὼς ἐργασίας" ἄσχολον γὰρ ποιῶσι τὴν διάνοιαν καὶ τα- 
τῆς πολιτείας ἑκάςης τὸ οἰκεῖον καὶ φυλάττειν εἴωθε. τὴν 15 πεινήν. ἔς: δὲ καὶ τῶν ἐλευθερίων ἐπιστημῶν μέχρι μέν 

πολιτείαν καὶ καθίςησιν. ἐξ ἀρχῆς, οἷον τὸ μὲν δημοκρα- τινος ἐνίων μετέχειν ἀκ ἀνελεύθερον, προσεδρεύειν δὲ λίαν 
τικὸν δημοκρατίαν, τὸ δ᾽ ὀλιγαρχριὸν ὀλιγαρχίαν" ἀεὶ δὲ πρὸς τὸ ἐντελὲς ἔνοχον ταῖς εἰρημώαις βλάβαις. ἔχει δὲ 
τὸ Θέλτιςον ἦθος. Θελτίονος “αἴτιον πολιτείας. ἔτι" δὲ πρὸς πυλλὴν διαφορὰν καὶ: τὸ τίνος χάριν πράττει τις ἢ: μαν- 
πάσας δυνάμεις καὶ τέχνας ἔστιν ἃ δεῖ προκαιδεύεσθαι θάνει" αὐτῷ μὲν γὰρ χάριν “ἢ φίλων ἢ δὶ ὠρετὴν ὑκ ἀνε- 
καὶ προιθίζεσθαι πρὸς τὰς ἑκάςων ἐργασίας, ὥςε δῆλον Ὦ λεύθερον, ὁ δὲ αὐτὸ τοῦτο πράττων δι’ ἄλλους πολλάκις 
ὅτι καὶ πρὸς τὰς τῆς ἀρετῆς πράξεις. ἐπεὶ δ᾽ ἣν τὸ τέλος θητικὸν καὶ δουλικὸν δόξειεν ὧν πράττειν. αἱ μὲν ἦν κα- 
τῇ πόλει πάσῃ, φανερὸν ὅτι καὶ τὴν παιδείαν μίαν καὶ ταβεβλημέναι νῦν μαθήσεις, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον, 
τὴν αὐτὴν ἀναγκαῖον εἶναι πάντων καὶ ) ταύτης τὴν ἐπιμέ. ἐπαμφοτερίζεσιν. ἔς δὲ τέτταρα σχεδὸν ἃ παιδεύειν εἰώ- ὃ 
λείαν εἶναι κοινὴν καὶ μὴ κατ' ἰδίαν, ὃν τρόπον νῦν ἔκα- θασι, γράμματα καὶ γυμναςικὴν καὶ μεσικὴν καὶ φέταρ- 

ςς. ἐπιμελεῖται. τῶν αὑτοῦ τέκνων ἰδίᾳ τε καὶ" ̓μάθησιν 5 τον ἕνιοι γραφικήν, "τὴν μὲν γραμματικὴν καὶ γραφικὴν 
ἰδίαν, ἣν ἂν δέξῃ. εδιδώσκων. δεῖ δ τῶν κοινῶν κοινὴν ὡς χρησίμες πρὸς τὸν βίον ὅσας καὶ πολυχρήφυς, τὴν δὲ 
ποιεῖσθαι καὶ τὴν" ἄσκησιν. ἅμα δὲ. οὐδὲ χρὴ νομίζειν ᾿γυμναςικὴν ὡς. συντείνεσαν πρὸς ἀνδρίαν" τὴν δὲ μυσικὴν 
αὐτὸν αὐτοῦ τινὰ εἶναι τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ πάντας τῆς ἦδη διαπορήσειεν ἄν «τις, νῦν μὲν γὰρ ὡς ἡδονῆς: χάριν -οἱ 

πόλεως" μόριον. Ὑδρ᾽ Ἕκωςος τὴς πόλεως. ἡ δ᾽ ἐπιμέλεια πλεῖςοι. μετέχεσιν αὐτῆς" οἱ δ᾽ ἐξ ὠρχῆς ἔταξαν ἐν παι- 

πέφυκεν ἑκάςε μορίᾳ βλέκειν πρὸς τὴν τῷ ὅλε ἐπιμέλειαν. 80 δείᾳ δια τὸ τὴν φύσὶν αὐτὴν ζητεῖν, ὅπερ “ῥλλάκις εἴρη- 
ἐπαινέσειε δ᾽ ἄν τις καὶ τοῦτο. Λακεδαιμονίους" καὶ γὰρ ται, μὴ μόνον ἀσχολεῖν ὀῤθῶς ἀλλὰ καὶ σχολάζειν δύ- 

πλείςην ποιίνται σπεδὴν περὶ τὸς «παῖδας καὶ κοινῇ ταύ- νασθαι καλῶς" αὕτη γὰρ ἀρχὴ παντων, ἦα “καὶ πάλιν 
τὴν. ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην εἴπωμεν περὶ αὐτῆς. εἰ γὰρ ἄμφω μὲν δεῖ, μᾶλλον δὲ. 

Ὡ κοινὴν ποιητέον, φανερόν" τίς δ᾽ ἐςὶν ἡ παιδεία, καὶ πῶς αἱρετὸν τὸ σχολάζειν τῆς ἀσ'χολίας,-. καὶ ὅλως ζητητέον 

χρὰ παιδεύεσθαι, δεῖ. μὴ λανϑάνειν. νῦν. γὰρ ἀμφισβη- 3 τί. ποῦντας δεῖ σχολάζειν. οὐ γὰρ δὴ παίζοντας" τέλος 
τεῖται περὶ τῶν ἔργων" ὁ γὰρ ταὐτὰ πάντες ὑπολαμβά. γὰρ ἀναγκαῖον εἶναι τῷ βΐς τὴν παιδιὰν ἡμῖν. εἰ δὲ τῦτο 
νυσι δεῖν μανθάνειν τὸς νέος ἦτε πρὸς ἀρετὴν ὅτε πρὸς τὸ͵ ἀδύνατον, καὶ μᾶλλον ἐν ταῖς ἀσχολίαις χρηστέον "ταῖς 
βίον τὸν ἄριςον" οὐδὲ φανερὸν πότερον πρὸς τὴν διάνοιαν παιδιαῖς (ὁ γὰρ πονῶν δεῖται τὴς ἀναπαύσεως, ἡ δὲ παι- 
σ“ρέχπει μᾶλλον ἢ πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος. ἔκ τε τῆς ἐμ- διὰ. χάριν. ἀναπαύσεώς ἐςιν" τὸ δ᾽ ἀσχολεν συμβαΐει 
"ποδὼν “χαιδείας ταραχώδης ἡὶ σκέψις, καὶ δῆλον ἀδὲν πό- 19 μετὰ πόνε καὶ συντονίας), διὰ τὔτο: δεῖ. παιδιὰς εἰσάγε- 

τερον ἀσκεῖν δεῖ τὼ χρήσιμα πρὸς τὸν βίον ἢ τὼ τείνοντα σθϑὰι καιροφυλακτῦντας τὴν χρῆσιν, ὡς προσάγοντας" ᾧαρ- 
“«οὺς ἀρετὴν ἢ: τὰ περιττά" πάντα γὰρ εἴληφε ταῦτα κρι- μακείας χάριν" ἄνεσις γὼρ ἡ τοιαύτη κύησις τῆς ψυχῆς, 
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᾿ καὶ διὰ τὴν ἡδονὴν ἀνάπαυσις" τὸ δὲ σχολάζειν ἔχειν ὠνήν τε καὶ πρᾶσιν, ἃ μᾶλλον ὅτι ποιεῖ θεωρητικὸν τεῦ 
αὐτὸ δοκεῖ τὴν ἡδονὴν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τὸ Ὧν περὶ τὼ σώματα κάλλες. τὸ δὲ Ὠητεῖν πανταχῇ τὸ χρ'- 

μακαρίως. τῦτο δ᾽ ἃ τοῖς ἀσχολῦσιν ὑπάρχει ἀλλὰ τοῖς σιμὸν ἥκιςα ἁρμόττει τοῖς μεγαλοψύχοις καὶ τοῖς ἐλεν- 
σχολάζουσιν. ὁ μὲν γὰρ ἀσχολῶν ἕνεκα τινος ἀσχολεῖ θέροις. ἐπεὶ δὲ φανερὸν πρότερον τοῖς ἔθεσιν ἢ τῷ λόγῳ 
τέλες ὡς ὑχ ὑπάρχοντος, ἡ δ᾽ εὐδαιμονία τέλος ἐς», ἣν 5 παιδευτέον εἶναι, καὶ περὶ τὸ σῶμα πρότερον ἢ τὴν διώ- 

οὐ μετὰ λύπης ἀλλὰ μεθ᾽ ἡδονῆς οἴονται πάντες εἶναι. νοιαν, δῆλον ἐκ τότων ὅτι παραδοτέον τὴς παῖδας γυμνα- 
ταύτην μώτοι τὴν ἡδονὴν ὑκέτι τὴν αὐτὴν τιθέασιν, ἀλλὰ ςικῇ καὶ παιδοτριβικῇ" τότων γὰρ ἡ μὲν ποιάν τινα πριῖ 

καθ' ἑαυτὸς ἕκαςος καὶ τὴν ἔξιν τὴν αὐτῶν, ὁ δὲ ἄριξος τὴν ἔξιν τῷ σώματος, κἡὶ δὲ τὰ ἔργα. 

τὴν ἀρίςην καὶ τὴν ἀπὸ τῶν καλλίςων. ὥςε φανερὸν ὅτι Νῦν μὲν ἦν αἱ μάλιςα δοκῦσαι τῶν πόλεων ἐπιμεί 

δεῖ καὶ πρὸς τὴν ἐν τῇ διαγωγὴ σχολὴν μανθάνειν ἅττα το λεῖσθαι τῶν παΐδων αἱ μὲν ἀθλητικὴν ἔξιν ἐμποῖσι, λω- 

καὶ παιδεύεσθαι, καὶ ταῦτα μὲν τὼ παιδεύματα καὶ ταύ- βώμεναι τά τε εἴδη καὶ τὴν αὔξησιν τῶν σωμάτων, ὦ 
τας τὰς μαθήσεις ἑαυτῶν εἶναι χάριν, τὰς δὲ πρὸς τὴν δὲ Λάκωνες ταύτην μὲν ὑχ ἥμαρτον τὴν ἁμαρτίαν, ἐν 
ἀσχολίαν ὡς ἀναγκαίας καὶ χάριν ἄλλων. διὸ καὶ τὴν ριώδεις δ᾽ ὠπεργάζονται τοῖς πόνοις, ὡς τῦτο πρὸς ἀνδρίαν 

« μυσυκὴν οἱ πρότερον εἰς παιδείαν ἔταξαν ἀχ, ὡς ἀναγκαῖον μάλιςα συμφέρον. καίτοι, καθάπερ εἴρηται πολλάκις, ἦτε 
(δὲν γὼρ ἔχει τοιῦτον) ἀδ᾽ ὡς χρήσιμον, ὥσπερ τὼ γράμ: 15 πρὸς μέαν οὔτε πρὸς μάλιςα ταύτην βλέποντα ποιντέν 
ματα πρὸς χρηματισμὸν καὶ πρὸς οἰκονομίαν καὶ πρὸς τὴν ἐπιμέλειαν. εἴ τε καὶ πρὸς ταύτην, ὁδὲ τῦτο ἰζωρ 
μάθησιν καὶ πρὸς πολιτικὰς πράξεις πολλάς" δοκεῖ δὲ σκυσιν᾽ οὔτε γὼρ ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις ὅτ᾽ ἐπὶ τῶν ἐδ 
καὶ γραφικὴ χρήσιμος εἶναι πρὸς τὸ κρίνειν τὰ τῶν τε- ὁρῶμεν τὴν ἀνδρίαν ἀκολυθῦσαν τοῖς ἀγριωτάτοις, ἀλλὲ 
χνιτῶν ἔργα κάλλιον ἀδ᾽ αὖ καθάπερ ἡ γυμναςικὴ πρὸς μᾶλλον τοῖς ἡμερωτέροις καὶ Ἀροντώδεσιν ἤθεσιν. πολλὲ 

ὑγίειαν καὶ ἀλκήν" ὑδέτερον γὰρ τότων ὁρῶμεν γιγνόμενον 20 δ᾽ ἐςὶ τῶν ἐθνῶν ἃ πρὸς τὸ κτείνειν καὶ πρὸς τὴν ἀνῆκαν 
ἐκ τῆς μουσικῆς. λείπεται τοίνυν πρὸς τὴν ἐν τῇ σχολῇ 
διαγωγήν, εἰς ὅπερ καὶ φαίνονται παράγοντες αὐτήν" ἣν 
γὼρ οἴονται διαγωγὴν εἶναι τῶν ἐλευθέρων, ἐν ταύτῃ τάτ- 
τοσιν. διόπερ Ὅμηρος ὅτως ἐποίησεν 

ἀλλ᾽ οἷον μέν ἐςι καλεῖν ἐπὶ δαῖτα θαλείην. 
καὶ ὕτω προειπὼν ἑτέρας τινὼς “οἱ καλέυσιν ἀοιδόν" φη- 
σιν, “ὅ κεν τέρπῃσιν ἅπαντας." καὶ ἐν ἄλλοις δέ φησιν 
᾽Οδυσσεὺς ταύτην ὠρίςην εἶναι διωγωγήν, ὅταν εὐφραινᾳ- 
μώων τῶν ἀνθρώπων “δαιτυμόνες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἀκνάζων- 

ποφαγίαν εὐχερῶς ἔχει, καθώπερ τῶν περὶ τὸν Πύντν 
᾿Αχαιοί τε καὶ Ἡνίοχοι καὶ τῶν ἠπειρωτικῶν ἐθνῶν ἔτιρ, 

τὰ μὲν ὁμοίως τότοις τὼ δὲ μᾶλλον, ἃ λῃςτικὰ μὦ ἐξν, 
ἀνδρίας δ᾽ οὐ μετειλήφασιν. ἔτι δ᾽ αὐτοὺς τοὺς Λακωγας 

25 ἴσμεν, ἕως μὲν αὐτοὶ προσήδρευον ταῖς φιλοπονίαις, ὑτε 
ρέχοντας τῶν ἄλλων, νῦν δὲ καὶ τοῖς γυμνασίοις καὶ τι 
πολεμικοῖς ὠγῶσι λειπομέγος ἑτέρων᾽ ὁ γὰρ τῷ τὸς νέους 
γυμνάζειν τὸν τρόπον τῶτον διέφερον, ἀλλὰ τῷ μένον μὰ 
πρὸς ἀσκῶντας ἀσκεῖν, ὥςε τὸ καλὸν ἀλλ᾽ ἀ τὸ θηριῶδε 

ται ἀοιδοῦ ἥμενοι ἑξείης. ὅτι μὲν τοίνυν ἐςὶ παιδεία, τις 30 δεῖ πρωταγωνιςεῖν" οὐ γὰρ λύκος ἀδὲ τῶν ἄλλων θηρίων 
ἣν ὑχ ὡς χρησίμην παιδευτέον τὸς υἱεῖς ἀδ᾽ ὡς ἀναγκαίαν τι ἀγωνίσαιτο ἄν οὐθένα καλὸν κίνδυνον, ἀλλὰ μᾶλλν 

ἀλλ᾽ ὡς ἐλευθέριον καὶ καλήν, φανερόν ἐςιν᾽ πότερον δ ἀνὴρ ἀγαθός. οἱ δὲ λίαν εἰς ταῦτα ἀνώτες τοὺς παῖδες 
μία τὸν ἀριθμὸν ἢ πλείες, καὶ τίες αὗται καὶ πῶς, ὕςε- καὶ τῶν ἀνωγκαίων ὠπαιδαωγωγήτυς ποιήσαντες, βαναύτα 
ρὸν λεκτέον περὶ αὐτῶν. νῦν δὲ τοσοῦτον ἡμῖν εἶναι πρὸ κατεργάζονται κατα γε τὸ ἀληθές, πρὸς ἕν τε μόνον ἦν’ 
ὁδοῦ γέγονεν, ὅτι καὶ παρὼ τῶν ἀρχαίων ἔχομέν τινα 35 γον τῇ πολιτικῇ χρησίμυς ποιήσαντες, καὶ πρὸς τῦτο χε 
μαρτυρίαν ἐκ τῶν καταβεβλημένων παιδευμάτων" ἡ γὰρ 
μυσικὴ τοῦτο ποιεῖ δῆλον. ἔτι δὲ καὶ τῶν χρησίμων ὅτι 

δεῖ τινὼ παιδεύεσθαι τὸς παῖδας ὁ μόνον διὼ τὸ χρήσιμον, 
οἷον τὴν τῶν γραμμάτων μάθησιν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ πολ- 

ρὸν, ὡς φησὶν ὁ λόγος, ἑτέρων. δεῖ δὲ ὧι ἐκ τῶν τροτέ 
ρων ἔργων κρίνειν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν γῦν" ὠνταγωνις ὡς γὰρ τὴς 
παιδείας νῦν ἔχεσι, πρότερον δ᾽ ἐκ εἶχον. ὅτι μὲν ἦν χρι 
ςέον τῇ γυμναςικῇ, καὶ πῶς χρης ον, ὁμολογόμενόν ἐςν. 

λὲς ἐνδέχεσθαι γίγνεσθαι δὶ αὐτῶν μαθήσεις ἑτέρας. ὁμοίως (0 μέχρι μὲν γὰρ ἥβης κεφότερα γυμνώσια προσοιςέον, τὸν 

δὲ καὶ τὴν γραφικὴν ἀχ ἵνα ἐν τοῖς ἰδίοις ὠνίοις μὴ δια- βίαιον τροφὴν καὶ τοὺς πρὸς ἀνώγκην πόνυς ἀπείργονται, 
μαρτάνωσιν, ἀλλ᾽ ὦσιν ἀνεξαπάτητοι πρὸς τὴν τῶν σκευῶν ἶνα μηθὲν ἐμπόδιον ἤ πρὸς τὴν αὔξησιν. σημεῶν γὰρ οὐ 
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μικρὸν ὅτι δύναται τὅτο παρασκευάζειν" ἐν γὰρ τοῖς λυμ- ὑχ ἑτέρων ἀκύοντας ὀρθῶς τε χαίρειν καὶ δύνασθαι κρίνειν; 
πιονίκαις δύο τις ἂν ἢ τρεῖς εὕροι τοὺς αὐτὸς. νενικηκότας ὥσπερ οἱ Λάκωνες" ἐκεῖνοι γὰρ οὐ μανθάνοντες ὅμως. δύ- 
ἄνδρας τε καὶ παῖδας, διὰ τὸ νές ἀσκῦντας ἀφαιρεῖσθαι νάνται κρίνειν ὀρθῶς, ὡς φασί, τὰ χρηστὰ καὶ τὼ μὴ 
τὴν δύναμιν ὑπὸ τῶν ἀνωγκαίων γυμνασίων. ὅταν δ᾽ ἀφ’ χρηςὰ τῶν μελῶν. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος κἂν εἰ πρὸς εὐημε- 
ἄβης ἔτη τρία πρὸς τοῖς ἄλλοις μαθήμασι γένωνται, τότε 5 ρίαν καὶ διαγωγὴν ἐλευθέριον χρηςέον αὐτῇ" τί δεῖ μαν- 

ἁρμόττει καὶ τοῖς πόνοις καὶ ταῖς ἀναγκοφαγίαις κατα- θάνειν αὐτός, ἀλλ᾽ ἐχ ἑτέρων χρωμένων ἀπολαύειν; σκο- 
λαμβάνειν τὴν ἐχομένην ἡλικίαν. ἅμα γὰρ τῇ τε διανοίᾳ πεῖν δ᾽ ἔξεςι τὴν ὑπόληψιν ἣν ἔχομεν περὶ τῶν θεῶν" οὐ 
καὶ τῷ σώματι διαπονεῖν οὐ δεῖ" τὠναντίον γὰρ ἑκάτερος γὰρ ὁ Ζεὺς αὐτὸς ἄδει καὶ κιθαρίζει τοῖς ποιηταῖς, ἀλλὰ 
ἀπεργάζεσθαι πέφυκε τῶν πόνων, ἐμποδίζων ὁ μὲν τοῦ καὶ βαναύσες καλῦμεν τοὺς τοιέτος καὶ τὸ πράττειν οὐκ 
σώματος πόνος τὴν διάνοιαν, ὁ δὲ ταύτης τὸ σῶμα. 40 ἀνδρὸς μὴ μεθύοντος ἢ παΐζοντος. ἀλλ᾽ ἴσως περὶ μὲν 

Περὶ δὲ μουσικῆς ἔνια μὲν διηπορήσαμεν τῷ λόγῳ τέτων ὕςερον ἐπισκεπτέον, ἡ δὲ πρώτη ζύήτησίς ἐςι πότε- 
καὶ πρότερον, καλῶς δ᾽ ἔχει καὶ νῦν ἀναλαβόντας αὐτὰ ρον οὐ θετέον εἰς παιδείαν τὴν μουσικὴν ἢ θετέον, καὶ τί 

προαγαγεῖν, ἵνα ὥσπερ ἐνδόσιμον γένηται τοῖς λόγοις οὺς δύναται τῶν διαπορηθέντων τριῶν, πότερον παιδείαν ἢ παι- 
ἄν τις εἴπειεν ἀποφαινόμενος περὶ αὐτῆς. οὔτε γὰρ τα διαὰν ἃ διαγωγήν. εὐλόγως δ᾽ εἰς πάντα τάττεται καὶ 

ἔχει δύναμιν ῥάδιον περὶ αὐτῆς διελεῖν, ὅτε τίνος δεῖ χαά- 15 φαίνεται μετέχειν. ἥ τε γὰρ παιδιὰ χρίριν ἀναπαύσεώς 
ριν μετέχειν αὐτῆς, πότερον παιδιᾶς ἕνεκα καὶ ἀναπαύ- ἐστι, τὴν δ᾽ ἀνάπαυσιν ἀναγκαῖον. ἡδεῖαν εἶναι (τῆς γὼρ 
σεως, καθάπερ ὕανου καὶ. μέθης" ταῦτα γὰρ καθ' αὐτὰ διὰ τῶν πόνων λύπης ἰατρεία τίς ἐς ιν)" καὶ τὴν διαγωγὴν 
μὲν οὔτε τῶν σπουδαίων, ἀλλ᾽ ἡδέα, καὶ ἄμα παύει μέ. ὁμολογουμένως δεῖ μὴ μόνον ἔχειν τὸ καλὸν ἀλλὰ καὶ 
ρίμναν, ὡς φησὶν Εὐριπίδης. διὸ καὶ τάττυσιν αὐτὴν καὶ τὴν ἡδονήν" τὸ γὰρ εὐδαιμονεῖν ἐξ ὠμφοτέρων τύτων ἐς ἐν. 
χρῶνται πᾶσι τότοις ὁμοίως, οἴνῳ καὶ μέθῃ καὶ μευσικῇ. Ὁ τὴν δὲ μεσιοὴν πάντες εἶναί φαμεν τῶν ἡδίςων, καὶ ψι- 
τιθέασι δὲ καὶ τὴν ὄρχησιν ἐν τούτοις. ἢ μᾶλλον οἰητέν λὴν οὖσαν καὶ μετὰ μελῳδίας" φησὶ γοῦν καὶ Μεσαῖος 
πρὸς ὠρετήν τι τείνειν τὴν μυσικήν, ὡς δυναμένην, καθάπερ εἶναι βροτοῖς ἥδιςον ἀείδειν. διὸ καὶ εἰς τὰς συνυσίας καὶ 

ἡ γυμναστικὴ τὸ σῶμα ποιόν τι παρασκευάζει, καὶ τὴν διαγωγὰς εὐλόγως παραλαμβάνυσιν αὐτὴν ὡς δυναμένην 
μυσιροὴν τὸ ἦθος ποιόν τι ποιεῖν, ἐθίζουσαν δύνασθαι χαΐς εὐφραίνειν" ὥστε καὶ ἐντεῦθεν ἄν τις ὑπολάβοι παιδεύε- 
ρειν ὀρθῶς. ἢ πρὸς διαγωγήν τι συμβάλλεται καὶ πρὸς 25 σθαι δεῖν αὐτὴν τοὺς νεωτέρους. ὅσα γὰρ ἀβλαβὴ τῶν 
φρόνησιν" καὶ γὰρ τοῦτο τρίτον θετέον τῶν εἰρημένων. ὅτι ἡδέων, οὐ μόνον ἁρμόττει πρὸς τὸ τέλος ἀλλὰ καὶ πρὸς 
μὲν ἵν δεῖ τὸς νῴς μὴ παιδιᾶς ἕνεκα παιδεύειν, ἐκ ἄδη- τὴν ἀνάπανσιν. ἐπεὶ δ᾽ ἐν μὲν τῷ τέλει συμβαύει τοῖς 

λον" οὐ γὰρ παίζουσι μανθάνοντες" μετὰ λύπης γὰρ ἡ ἀνθρώποις ὀλιγάκις γίγνεσθαι, πολλάκις δὲ ἀναπαύονται 
μάθησις. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ διαγωγήν τε παισὶν ἁρμόττει καὶ χρῶνται ταῖς παιδιαῖς ὑχ ὅσον ἐπὶ πλέον ἀλλὰ καὶ 
καὶ ταῖς ἡλικίαις ὠποδιδόναι ταῖς τοιαύταις" οὐθενὶ γὰρ 30 διὰ τὴν ἡδονήν, χρήσιμον ἂν εἴη διαναπαύειν ἐν ταῖς ἀπὸ 

ὠτελεῖ προσήκει τέλος, ἀλλ᾽ ἴσως ἂν δόξειν ἡ τῶν παξξς. ταύτης ἡδοναῖς. συμβέβηκε δὲ τοῖς ἀνθρώποις ποιεῖσθαι 
δὼν σπουδὴ παιδιῶς εἶναι χάριν ἀνδράσι γενομένοις καὶ τὰς παιδιὰς τέλος" ἔχει γὰρ ἴσως ἡδονήν τινα καὶ τὸ 

τελειωθεῖσιν. ὠλλ᾽ εἰ τὰτ᾽ ἐςὶ τοιῦτον, τίνος ὧν ἕνεκα δέοι τέλος, ἀλλ᾽ ὁ τὴν τυχῶσαν' ζητῆντες δὲ ταύτην, λαμβά- 

μανθάνειν αὐτός, ἀλλὰ μὴ καθάπερ οἱ τῶν Περσῶν καὶ νουσιν ὡς ταύτην ἐκείν, δὰ τὸ τῷ τέλει τῶν πραΐζεων 

Μήδων βασιλεῖς, ἄλλων αὐτὸ ποιούντων μεταλαμβάνειν 35 ἔχειν ὁμοίωμα τι" τό τε γὰρ τέλος ἀθενὸς τῶν ἐσομένων 
. ηχᾷς ἡἠδυνῆς καὶ τῆς μαθήσεως; καὶ γὰρ ἀναγκαῖον βέλτιον χαριν αἱρετόν, καὶ αἱ τοιαῦται τῶν ἡδονῶν ὑθενός εἰσι τῶν 

ἀπεργάζεσθαι τὸς αὐτὸ τῦτο πεκοιημένες ἔργον καὶ τέχνην ἐσομένων ἕνεκεν, ἀλλὰ τῶν γεγονότων, οἷον πόνων καὶ λύ- 

τῶν τοσῦτον χρόνον ἐπιμελεμένων ὅσον πρὸς μάθησιν μόνον. πῆς. δὶ᾽ ἣν μὲν. οὖν αἰτίαν ζητῦσι τὴν εὐδαιμονίαν γίγνε- 

εἰ δὲ δεῖ τὰ τοιαῦτα διαπονεῖν αὐτούς, καὶ περὶ τὴν τῶν σθαι διὰ τούτων τῶν ἡδονῶν, ταύτην ἄν τις εἰκότως ὑπο- 

ὄψων πραγματείαν αὐτοὺς ὧν δέοι παρασκευάζειν" ἀλλ᾽ Ὁ λάβοι τὴν αἰτίαν" περὶ δὲ τοῦ κοινωνεῖν τῆς μουσικῆς, οὐ 
ἄτοπον. τὴν δ᾽ αὐτὴν ἀπορίαν ἔχει καὶ εἰ δύναται τὰ ἤθη διὰ ταύτην μόνην, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ χρήσιμον εἶναι πρὸς 
βελτίω ποιεῖν" ταῦτα γὰρ τί δεῖ μανθάνειν αὐτός, ἀλλ᾽ τὰς ἀναπαύσεις, ὡς ἔοικεν. ὁ μὴν ἀλλὰ Ὁπητέον μή ποτε 

͵ 
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τὔτο μὲν συμβέβηκε, τιμιωτέρα δ᾽ αὐτῆς ἡ φύσις ἐςὶν ἃ καὶ συνεςηκότως μᾶλλον, οἷον πρὸς τὴν μιξολυδιςὶ καλν- 

κὠτὰ τὴν εἰρημένην χρείαν,. καὶ δεῖ μὴ μόνον τῆς κοινῆς μένην, πρὸς δὲ τὰς μαλακωτέρως τὴν διάνοιαν, οἷον τρὶ 

ἡδονῆς μετέχειν. ἀπ’ αὐτῆς, ἧς ἔχεσι πάντες αἴσθησιν (ἔχει τὼς ἀνειμένας" μέσως δὲ καὶ καθεςηκότως μάλιστα τρὸ 

γὰρ ἡ μουσικὴ τὴν ἡδονὴν φυσικήν, διὸ πάσαις ἡλικίαις ἑτέραν, οἷον δοκεῖ “ποιεῖν ἡὶ δωριξὶ μόνη τῶν ἁρμονιῶν, ἐνὸν 
καὶ πᾶσιν ἤθεσιν ἡ χρῆσις αὐτῆς ἐστὶ προσφιλής), ἀλλ᾽ 6 σιας μοὺς δ᾽ καὶ φρυγιςί. ταῦτα γὰρ καλῶς λέγεσικ οἱ τιὶ 
ὁρῶν εἴ πῃ καὶ πρὸς τὸ ἦθος συντείνει καὶ πρὸς τὴν ψυχήν, τὴν παιδείαν ταύτην πεφιλοσοφηκύτες" λαμβάνυσι γὰρ τὲ 
φὔτο. δ᾽ ἂν εἴη δῆλον, εἰ ποιοί τικες τι ἤθη γιγνόμεθα δι’ μαρτύρια τῶν λόγων ἀξ αὐτῶν τῶν ἔργων. τὸν αντὸν γὼ 
αὐτῆς. ἀλλὰ μὴν ὅτι γιγνόμεθα ποιοί τινες, φανερὸν διὰ τρύπὸν ἔχει καὶ τὰ περὶ τοὺς ῥυθμούς" οἱ μὲν᾽ γὰρ δε 
«ολλῶν «μὲν καὶ ἑτέρων, ὑχ ἧκιςα "δὲ καὶ διὰ τῶν Ολύμ- ἔχρυσι στασιμώταρον οἱ δὲ κινητοιόν, καὶ τούτων εἱ μὲ 

που μελῶν “ταῦτα γὰρ ὁμολογυβένως ποιεῖ τὰς ψυχὰς 10 φορτοιωτέρα ἔχυσι τὼς κινήσεις. οἱ δὲ ἐλευθεριωτέραι. ἀ 
ἐνθεσιαςικάς, ὁ δ᾽ ἐνθεσιασμὸς τὸ περὶ τὴν ψυχὴν ἤθους μὲν ἦν τύτων. ̓ φανερὸν ὅτι δύναται ποιόν τι τὸ τῆς ψυχὰς 
πάθος ἐστίν. ἔτι δὲ ἀκροώμενοι τῶν μιμήσεων γίγνονται ἦθος ἡ μασικὴ παρασκευάζειν. εἰ δὴ. τῦτο δύναται ποιῶ, 
πάντες συμκαθεῖς, καὶ χωρὶς τῶν ῥυθμῶν καὶ τῶν μελῶν δῆλον ὅτι προσακτέον καὶ παιδευτέον ἐν αὐτῇ τοῖς νέυς, 
αὐτῶν. ἐπεὶ. δὲ συμβέβηκεν εἶναι τὴν μυσμκὴν τῶν ἡδέων, ἔςι δὲ ἁρμόττεσα πρὸς τὴν φύσιν τὴν τηλικαύτην κἡὶ ἐν 

τὴν δ᾽ ἀρετὴν. περὶ τὸ χαίρειν ὀρθῶς καὶ φιλεῖν καὶ μισεῖν, 15 δασκαλία τῆς μυσίκῆς" οἱ μὲν γὼρ νέοι διὰ τὴν ἡλοίω 
δεῖ. δῆλον ὅτι μανθάνειν καὶ συνεθίζεσθαι -μηθὲν ἕτως ὡς ἀνήδυντον ἀδὲν ὑπομένεσιν ἑκόντες, ἡ δὲ μυσικὴ φύει τὰ 
τὸ κρίνειν ὀρθῶς: καὶ τὸ «χαίρειν τοῖς ἐπιεικέσιν ἤθεσι καὶ ἡδυσμένων ἐστίν.. καί τις. ἔοικε συγγένεια ταῖς ἀρμονίως 
ταῖς καλαῖς. πράξεσιν. ἔστι δ᾽. ὁμοιώματα. μάλιςα. παρὰ καὶ τοῖς: ῥυθμοῖς. εἶναι" διὸ. πολλοί φασι τῶν τοφῶν κἡὶ 
τὰς ἀληθινὰς φύσεις ἐν τοῖς ῥυθμοῖς καὶ τοῖς μέλεσιν ὀργὴς μὲν ἁρμονίαν εἶναι τὴν ψυχήν, οἱ δ᾽ ἔχειν ἁρμονίαν. 
καὶ πραότητος, ἔτι δ᾽ ἀνδρίας καὶ σωφροσύνης καὶ πάντων 2 Πότερον δὲ δεῖ μανθάνειν αὐτὸς ᾧδοντας τε καὶ χρῦ 

τῶν ἐναντίων τότοις καὶ τῶν ἄλλων ἠθικῶν. δῆλον δὲ ἐκ ρεργοῦντας ἢ μή, καθώπερ ἠπορήθη πρότερον, νῦν λιεχκτέν, 

τῶν ἔργων" μεταβάλλομεν γὰρ τὴν ψυχὴν ἀκροώμενοι οὐκ ἄδηλον δὲ ὅτι πολλὴν ἔχει διαφορὰν πρὸς τὸ γίγε 
τοιούτων. ὁ δ᾽ ἐν τοῖς ὁμοίοις ἐθισμὸς τοῦ λυπεῖσθαι καὶ σθαι ποιούς τινας, ἐάν τις αὐτὸς κοινωνῇ τῶν ἔργων" ὃ 
χαίρειν ἐγγύς ἐξι τῷ πρὸς τὴν ἀλήθειαν τὸν αὐτὸν ἔχειν γάρ τι τῶν ἀδυνάτων ἢ χαλεπῶν ἐστὶ μὴ κοινωνήφαντει 
τρόπον" οἷον εἴ τις χαίρει τὴν εἰκόνα τινὸς θεώμενος μι 25 τῶν ἔργων κριτὼς. γενέσθαι σπυδαίες. ἅμα δὲ καὶ δὲ τὰ 
δι᾽ ἄλλην αἰτίαν ἀλλὰ διὰ τὴν μορφὴν αὐτήν, ἀναγκαῖον παῖδας ἔχειν τινὰ διατριβήν, καὶ τὴν ᾿Αρχύτε πλαταγν 
Ἵύτῳ καὶ αὐτὴν ἐκείνην τὴν θεωρίαν, οὗ τὴν εἰκόνα θεωρεῖ, αἶισθαι γενέσθαι καλῶς, ἣν διδόασι τοῖς παιδίοις ὕτω 

ἠδεῖαν εἶαι. συμβέβηκε δὲ τῶν αἰσθητῶν ἐν μὲν τοῖς χρώμενοι ταύτῃ μηδὲν καταγνύωσι τῶν κατὰ τὴν οἰκίω" 
ἄλλοις μηδὲν ὑπάρχειν ὁμοίωμα τοῖς. ἤθεσιν, οἷον ἐν τοῖς ὁ: γὰρ δύναται τὸ νόον. ἡσυχρίζειν. αὕτη μὲν ἵν ἐςὶ τῶ 

ὡπτοῖς καὶ τοῖς. γευστοῖς, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ὁρατοῖς ἠρέμα: 30 νηπίοις ἁρμόττουσα τῶν. παιδιῶν, ἡ δὲ παιδεία πλατεγὶ 
σχήματα γάρ ἧςι τοιαῦτα, ἀλλ᾽ ἐπὶ μικρόν, καὶ πάντες τοῖς μείζοσι τῶν νέων. ὅτι βὰν ἦ ὅν ἘΩΝ κά; τὴν μυταὶ 
τῆς τοιαύτης αἰσθήσεως κοινωνῦσιν. ᾿ ἔτι δὲ: οὐκ ἔςι ταῦτα ὕτως ὥςε καὶ κοινωνεῖν τῶν ἔργων, φανερὸν ἐκ τῶν τω 

ὁμοιώματα τῶν ἠθῶν, ἀλλὰ σημεῖκ μᾶλλον τὰ γιγνόμενα των" τὸ δὲ πρέπον καὶ τὸ μὴ πρέπον ταῖς ἡλικίαις ν᾽ 
σ΄ τα καὶ χρώματα. τῶν ἠθῶν. καὶ ταῦτ᾽ ἐςὶν ἐπὶ τῷὸ᾽ χαλεπὸν διορίσαι, καὶ λῦσαι πρὸς τὸς φασκοντας βάνεν- 
σώματος ἐν τοῖς πάθεσιν. ὦ μὴν ἀλλ᾽ ὅσον διαφέρει. καὶ 35 σον εἶναι τὴν ἐπιμέλειαν. πρῶτον μὲν γάρ, ἐπεὶ τῷ κρίη 
περὶ τὴν τότων γιύμαν) δεῖ μὴ τὰ Παύσωνος- βεωρεῖν τὸς ϑύάριν. μετέχειν δεῖ τῶν ἔργων, διὰ τοῦτο χρὴ νέους μ᾽ 

νέους, ἀλλά. τὰ Πολνγνώτε κἄν εἴ τίς ἄλλος τῶν γραξς ὄντας χρῆσθαι τοῖς ἔργοις, πρεσβυτέρυς δὲ γινομώνς τῶ 

φέῳων ἃ τῶν ἀὠγαλματοποιῶν ἐστὶν ἠθικάς.. ἐν δὲ τοῖς μές μὲν ἔργων ἀφεῖσθαι, δύνασθαι δὲ τὰ καλὰ κρύεν κὶ 
λεσὶν αὐτοῖς τὸ μιμήματα τῶν ἠθῶν. καὶ τὸτ τὰ ᾧφανε- χαίρειν ὀρθῶς. διὰ τὴ μάθησιν τὴν γαομένν ἐ ἐν τῇ νεέτετν 
ρόν" εὐθὺς γὰρ ἡ "τῶν: ἁρμονιῶν διέξηκε φύσις ὥςε ἀκονε 4) περὶ δὲ τῆς ἐπιτιμήσεως ἥν τινες ἐπιτιμῶσιν ὡς ποιούσῃ 
ἕας ἄλλως διατίθεσθαι καὶ. μὴ τὸν αὐτὸν ἔχειν τρόπὸν τῆς μουσικῆς βαναύσος, οὐ χαλεπόν λῦσαι σκεψαμένν! 
πρὸς ἑκάστην. αὐτῶν, ἀλλὰ πρὸς μὲν ἐχίας ὀδυρτικωτέρως μέχρι τε πόσου σῶν ἔργων. κοινωνητέον τοῖς πρὸς ἀρὰ 

8. ποιοί -- 9. δὲ καὶ οτὰ .54 75. ἢ 34, σχήματα οτὰ .83176. [ 36. πάσωνος Ζ5, 
ἅ, δωρικὴ εἴ 5. φρυγιτή δ'7Τ᾽, ἢ 8. τὰ οχὰ .52 75, || 14. ἔς] ἔχει 7257". ἢ 20. χειραγωγοῦνττας δ 75, ἢ 22. ἃ 75. 



ΠΟΑΛΑΙΤΙΚΩΝ 6Θ. ᾿ 4ἀδά 

παιδευομένοις πολιτρκήν, καὶ ποίων μελῶν καὶ ποίων ῥυ- σαμβῦκαι, καὶ πάντα τὰ δεόμενα χειρυργοιὴς ἐπις μοι. 
ϑμῶὼν κοινωνητέον, ἔτι δὲ ἐν ποίοις ὀργάνοις τὴν μείθησιν εὐλόγως δ᾽ ἔχει καὶ τὸ περὶ τῶν αὐλῶν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων 
ποιητέον " “καὶ γὰρ τῦτο διαφέρειν εἰκός.. ἐν. τότοις γὰρ ἡ μεμυθολογημένον" φασὶ γὰρ δὴ τὴν. Αθηνᾶν εὐρῦσαν ἀπο- 
λύσις’ ἐςὶ τῆς ἐπιτιμήσεως" ὑδὲν γὰρ κωλύει τρόπος τινὰς βαλεῖν τὸς αὐλός. οὐ κακῶς μὲν ἦν ἔχει φάναι καὶ διὰ 
τῆς μυσικῆς ἀπεργάζεσθαι τὸ λεχθέν. φανερὸν τοίνυν ὅτι 5 τὴν ἀσχημοσύνην τῷ προσώπε τῦτε ποιῆσαι δυσιχεράνασαν 
δε τὴν μάθησιν αὐτῆς 'μήτε ἐρυποδίζειν πρὸς τὰς ὕςερον τὴν θεόν" καὶ μὴν ἀλλὰ μᾶλλον εἰκὸς ὅτι πρὸς τὴν διάνοιαν 
πράξεις, μήτε τὸ σῶμα -ποιέν βάναυσον καὶ ἄχρηςον πρὸς ὑθέν ἐς! ἡ .-παιδεία τῆς αὐλήσεως" τῇ δὲ ̓Αθηνᾷ τὴν ἐπε- 

τὰς πολεμοιὰς καὶ πολιτικῶς ὠσκήσεις, πρὸς μὲν τὰς χρή- φήμην περιτίθεμιεν καὶ τὴν τέχνην. ἐπεὶ δὲ: τῶν τε ὀργώ- 
σεις ἤδη, πρὸς δὲ τὰς μαθήσεις ὕςερον. “συμβαύοι δ᾽ ἂν νων καὶ τῆς ἐργασίας ἀποδυκιμαζομεκ: τὴν τεχνικὴν παι- 

περὶ τὴν μάθησιν, εἰ μήτε τὰ πρὸς τὸς ἀγῶνας τὸς τἔχνι- 10 δείαν, τεχνικὴν δὲ τίθεμεν τὴν πρὸς τὸφ ὠγῶνας" ἐν ταύτῃ 
κὺς συντείνοντα διαπονοῖεν, μήτε τὰ θαυμάσια καὶ περιττὰ γὰρ ὁ πράττων ὁ τῆς αὐτῷ μεταχειρίζεται χρίριν ἀρετῆς, 

τῶν ἔργων, ἃ νῦν ἐλήλυθεν" εἰς τοὺς -ἀγῶνας, ἐκ δὲ τῶν ἀλλὰ τῆς τῶν ἀκουόντων ἡδονῆς, καὶ ταύτης φορτικῆς. 
ὠγώνων εἰς τὴν παιδείαν, “ἀλλὰ καὶ. τὰ τοιαῦτα μέχρι διόπερ ὁ τῶν ἐλευθέρων κρίνομεν εἶναι τὴν ἐργασίαν, ἀλλὰ 
περ ἂν δύνωνται χαίρειν τοῖς καλοῖς μέλεσι καὶ ῥυθμοῖς, θητικωτέραν. καὶ βαναύσυς δὴ συμβαίνει γίγνεσθαι" πο- 
καὶ μὴ μόνον τῷ κοινῷ τῆς μιυσιϊς, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλ- 16 νηρὸς γὰρ ὁ σκοπὸς πρὸς ὃν ποιοῦνται τὸ τέλος. ὁ γὰρ 
λων ἕνια ζῴων, ἔτι δὲ καὶ πλῆθος ἀνδραπόδων καὶ παι- θεατὴς φορτικὸς ὧν μεταβάλλειν" εἴωθε τὴν μυσοοήν, ὥστε 

δίων. δᾶλον δὲ ἐκ τούτων καὶ ποίοις ὀργάνοις χρηστέον. καὶ τοὺς τεχνίτας τοὺς πρὸς αὐτὸν μελετῶντας αὐτός τε 
οὗτε γὰρ αὐχοὺς εἰς. παιδείαν ἀκτέον οὔτ᾽ ἄλλο τεχνικὸν ποιός τινας ποιεῖ καὶ τὸ σώματα: διὰ τὰς: κινήσεις. 
ὄργανον, οἷον κιθώραν κἂν εἴ τι τοίζτον ἕτερόν ἐστιν, ἀλλ᾽ : Σκεκτέον δ᾽ ἔτι περί τε τὼς ἁρμονίας καὶ τὸς ῥυθμός, Ἴ 
ὅσα ποιήσει αὐτῶν ἀκροατὰς. ἀγαθὸς. ἢ τῆς μυσικῆς παι’ Ὁ καὶ πρὸς παιδείαν πότερον πάσαις χρης ον’ ταῖς ἁρμονίαις 
δείας ἢ τῆς ἄλλης. ἔτι δ᾽ ἀκ ἔςιν ὁ αὐλὸς ἠθρων ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ῥυθμοῖς ἢ διαιρετέσε, ἔπειτα. τοῖς πρὸς παι- 
μᾶλλον ὀργιαστωιόν, ὥςε πρὸς τοὺς τοιότες αὐτῷ καιροὺς δείαν διαπονοῦσι πότερον τὸν αὐτὸν διορισμὸν θήσομεν ἢ ́ 
χρηςέον ἐν οἷς ἡ θεωρία κάθαρσιν μᾶλλον δύναται ἢ μά- τρίτον δεῖ τινὰ ἕτερον, ἐπειδὴ τὴν μὲν μυσικὴν ὁρῶμεν διὰ 
θῃσιν. προσθῶμεν δὲ ὅτι συμβέβηκεν ἐναντίον αὐτῷ πρὸς μελοποιίας καὶ ῥυθμῶν ὄσαν, τότων δ᾽ ἑκάτερον ἡ δεῖ λο- 
παιδυίαν καὶ τὸ κωλύειν τῷ λόγῳ χρῆσθαι τὴν αὔλησιν. 25 ληθέναι τα ἔχει δύναμιν πρὸς παιδείαν, καὶ πότερον 
διὸ καλῶς ὠπεδοκίμασαν αὐτῷ οἱ πρότερον τὴν χρῆσιν ἐκ προαιρετέον μᾶλλον τὴν εὐμελῇ μυσικὴν ἢ τὴν εὔρυθμον. 
τῶν νέων καὶ τῶν ἐλευθέρων; καΐτερ χρησαίμενοι τὸ πρῶ- νομέσαντες ἕν πολλὰ καλῶς λέγειν περὶ τότων τῶν τε νῦν 

᾿ τὸν αὐτῷ. σχολαςικώτεροι γὰρ γηνέμενοι διὰ τὰς εὗπο. μουσικῶν ἐνίες καὶ τῶν ἐκ φιλοσοφίας ὅ ὅσοι τυγχάνουσιν 
ρίας «καὶ μεγαλοψυχότεροι πρὸς ὠρετήν, ἔγι τε πρότερον ἐμπείρως ἔχοντες τῆς κερὶ τὴν μεσιοὴν “παιδείως, τὴν μὲν 
καὶ μετὰ -τὰ Μηδικὰ φρονηματισθώτες ἐκ᾿ τῶν ἔργων, 30 καθ᾽ ὥραςον ἀκριβολογίαν ἀποδώσομεν ζητεῖν τοῖς βυλο- 
«άσης ἥπτοντο μαθήσεως, οὐδὲν διὰκρβοντεᾷ ἀλλ᾽ ἐπκιζη- μένοις παρ᾽ ἐκείνων, νῦν δὲ. νομιοκῶς διέχωμεν, τὸς τύπους 

τῦντες. διὸ καὶ τὴν αὐλητροὴν ἤγαγον 'πρὸς τας μαθήσεις. μόνον εἰπόντες. περὶ αὐτῶν. ἐπεὶ δὲ τὴν δωσίρέσιν ὠποδὲ- 

καὶ γὰρ ἐν Λακεδαίμονί τις χορηγὸς αὐτὸς ιηὔλησε τῷ χόμεθα. τῶν μελῶν: ὡς ϑιαιρῦσέ τινες.-τῶν ἐν. φιλοσϑφίᾳ, 
χορῷ, καὶ περὶ ᾿Αθήνας ὕὅτως ἐκεχωρίασεν ὥςε σχεδὸν οἱ τὰ μὲν ἠθικὰ τὰ δὲ πρακτικὼ τὰ δ᾽ ἐνθυσιαςικεὼ τιθέντες, 
πολλοὶ τῶν ἐλευθέρων μετεῖχον αὐτῆς" δῆλον δὲ ἐκ τοῦ 35 καὶ τῶν ὡρμονιῶν τὴν φύσιν πρὸς ἕκαςα τούτων οἰκείαν 
«ἴναλος" ἣν΄. ἀνέθηκε: Θῤάσιπίος, ἌΡΑΤΟΣ “χορηγήσας. "ἄλλην πρὸς ἄλλο μέρες τιθέασι; φαβὲν "δ᾽ οἱ μιᾶς ἕνεκεν 
ὕστερον δ᾽ ἀπεδοκιμιάσθη διὰ τῆς πείρας αὐτῆς, βέλτιον ὠφελείας τῇ μυσικῇ χρῆσθαι δεῖν ἀλλὰ καὶ πλειόνων χαΐ- 
δυναμένων κρίνειν τὸ πρὸς ἀρετὴν καὶ τὸ μὴ “ρὸς ἀρετὴν. ριν (καὶ γὰρ παιδείας. ἕνεκεν. καὶ καθάρσεως - τί δὲ χέ- 
συντεῖνον. ὁμοίως δὲ καὶ πολλὰ τῶν ὀργάνων τῶν ἀρχαίων, γομεν τὴν κάθαρσιν, νῦν μὲν ἁπλῶς, πάλιν δ᾽ ἐν τοῖς περὶ᾿ 
οἷον πηκτίδες καὶ βάρβιτοι καὶ τὰ πρὸς ἡδονὴν συντείνοντα 0 ποριτικῆς ἐρῦμεν σαφέςερον ---, τρίτον δὲ πρὸς διαγωγήν, 
τοῖς ἀκούουσι τῶν χρωμένων, ἑπτώγωνα καὶ τρίγωνα καὶ πρὸς ἄνεσίν τε καὶ πρὸς τὴν τῆς συντονίας ἀνώπαυσιν), 

45. κοιωνῶ 71 5ΤῊ, ἢ 29. πρὸς] πρὸς τὴν 75. 11 84. ἥττοντο .5ὲ, Π Δ0. πυκτίδες Ζ2. 
6. θεάν δ 7᾿, αὶ 24. καὶ πᾶσι τοῖς ῥνθμοῖς ογα (86Τ᾽, Π 25. δύναμιν ἔχει 1. ἢ) 26. προαιρετὸν ΤΆ. ἢ 384. διίλομν 5275, ἢ 38. 

καὶ γὰρ καὶ παιδιᾶς 15. 



4342 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 96. 

φανερὸν ὅτι χρηστέον μὲν πάσαις ταῖς ὡρμονίαις, οὐ τὸν τῶν ὀργάνων τὸν αὐλόν. ἔχει γὰρ τὰν αὐτὴν δύναμον κα 

αὐτὸν δὲ τρόπον πάσαις χρηστέον, ἀλλὰ πρὸς μὲν τὴν φρυγιστὶ τῶν ὡρμονιῶν ἥνπερ αὐλὸς ἐν τοῖς ἐργάνοι; 
παιδείαν ταῖς ἠθικωτάταις, πρὸς δὲ ἀκρόασιν ἑτέρων χες ἄμφω γὰρ ὀργιαστοιὰ καὶ παθητυιά. δηλοῖ δ᾽ ἡ τῶν 
ρυργόντων καὶ ταῖς πρακτικαῖς καὶ ταῖς ἐνθυσιαςικαῖς. ὃ σις πᾶσα γὰρ βακχεία καὶ πᾶσα ἡ τοιαύτη χύσις 

γὰρ περὶ ἐνίας συμβαίνει πάθος ψυχὰς ἰσχυρῶς, τῦτο ἐν 5 μάλιςα τῶν ὀργαίνων ἐςὶν ἐν τοῖς αὐλοῖς, τῶν δ᾽ ἀρμν 
πάσαις ὑπάρχει, τῷ δὲ ἧττον διαφέρει καὶ τῷ μᾶλλον, νιῶν ἐν τοῖς φρυγιςὶ μέλεσι λαμβάνει ταῦτα τὸ πρέτο, 
εἷον ἔλεος καὶ φόβος, ἔτι δ᾽ ἐνθυσιασμός. καὶ γὰρ ὑπὸ οἷον ὁ διθύραμβος ὁμολογουμέως εἶναι δοκεῖ ᾧρύγα, 
ταύτης τῆς κινήσεως κατακώχιμοί τινές εἰσιν" ἐκ δὲ τῶν καὶ τύτυ πολλὰ παραδείγματα λέγνσιν οἱ περὶ τὴν σύρε 

᾿ πρῶν μελῶν ὁρῶμεν τότες, ὅταν χρήσωνται τοῖς ἐξοργιώ- σιν ταύτην ἄλλα τε, καὶ διότι Φιλόξενος ἐγχειρήσας ὑ 
ζυσι τὴν ψυχὴν μέλεσι, καθιςαμένες ὥσπερ ἰατρείας τυ- το τῇ δωριστὶ ποῶῆσαι διθύραμβον τὸς μύθος οὐχ οἷς τ᾽ Ὦ, 
χάντας καὶ καθάρσεως. ταὐτὸ δὴ τῦτο ἀναγκαῖον πάσχειν ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐξέπεσεν εἰς τὴν φρυγιςὶ τὸ 

καὶ τὸς ἐλεήμονας καὶ τὸς φοβητικὸς καὶ τὸς ὅλως πα- προσήκουσαν ἁρμονίαν πάλιν. περὶ δὲ τῆς δωριςὶ πάντα 

θητικός, τὸς δ᾽ ἄλλυς καθ᾽ ὅσον ἐπιβάλλει τῶν τοιούτων ὁμολογῦσιν ὡς ςασιμωτάτης ὕσης καὶ μάλις᾽ ἦθος ἐχύσᾳ 

ἑκάςῳ, καὶ πᾶσι γίγνεσθαί τινα κάθαρσιν καὶ κυφίζεσθαι ἀνδρεῖον. ἔτι δὲ ἐπεὶ τὸ μέσον μὲν τῶν ὑπερβολῶν ἐπα». 
μεθ᾽ ἡδονῆς. ὁμοίως δὲ καὶ τὼ μέλη τὰ καθαρτικὰ παρέ- τς νῦμεν καὶ χρῆναι διώκειν φαμέν, ἡ δὲ δωριςὶ ταύτην ἔχε 
χει χαρὰν ὠβλαβὴ τοῖς ἀνθρώποις. διὸ ταῖς μὲν τοιαύ- τὴν φύσιν πρὸς τὼς ἄλλας ἁρμονίας, φανερὸν ὅτι τὰ Διό 
σαῖς ἁρμονίαις καὶ τοῖς τοιούτοις μέλεσι θετέον τοὺς τὴν ρια μέλη πρέπει παιδεύεσθα; μᾶλλον τοῖς νεωτέροις. ἐὲ 
θεατρικὴν μυσικὴν μεταχειριζομένες ὠγωνιστάς. ἐπεὶ δ᾽ ὁ δὲ δύο σκοποί, τό τε δυνατὸν καὶ τὸ πρέπον" καὶ γὰ τὲ 
θεατὴς διττός, ὁ μὲν ἐλεύθερος καὶ πεπαιδευμένος, ὁ δὲ δυνατὰ δεῖ μεταχειρίζεσθαι μᾶλλον καὶ τὰ πρέποντα ἰχό 
φορτοιὸς ἐκ βαναύσων καὶ θητῶν καὶ ἄλλων τοιότων συγ- 29 φοιφ᾽ ἔςι δὲ καὶ ταῦτα ὡρισμένα ταῖς ἡλικίαις, οἷον τι 
κείμενος, ἀποδοτέον ὠγῶνας καὶ θεωρίας καὶ τοῖς τοιότοις ἀπειρηκόσι διὰ χρόνον ἡ ῥῴδιον ἄδειν τὰς συντόνας ἀρμε 
πρὸς ἀνώπαυςιν. εἰσὶ δ᾽ ὥσπερ αὐτῶν αἱ ψυχαὶ παρε- νίας, ἀλλὰ τὼς ἀνειμένας ἡ φύσις ὑποβάλλει τοῖς τὰν 

ςραμμέναι τῆς κατὰ φύσιν ἕξεως, ὅτω καὶ τῶν ἁρμονιῶν κύτοις. διὸ καλῶς ἐπιτιμῶσι καὶ τῦτο Σωκράτει τῶν ταὶ 
παρεκβάσεις εἰσὶ καὶ τῶν μελῶν τὰ σύντονα καὶ παρακε- τὴν μουσικήν τινες, ὅτι τὼς ὠνειμένας ἁρμονίας ἀποὶν 
χρωσμένα. ποιεῖ δὲ τὴν ἡδονὴν ἑκάστοις τὸ κατὰ φύσιν 25 μάσειεν εἰς τὴν παιδείαν, ὡς μεθυς οἱὼς λαμβάνων αὐτές, 
οἰκεῖον. διόπερ ὠποδοτέον ἐξυσίαν τοῖς ὠγωνιζομένοις πρὸς οὐ κατὰ τὴν τῆς μέθης δύναμιν (βακιχαυτοιὸν γὼ ἢ γ1 
τὸν θεωτὴν τὸν τοιίῶτον τοιούτῳ τινὶ χρῆσθαι τῷ γένει τῆς μέθη ποιεῖ μᾶλλον) ἀλλ᾽ ὠπειρηκυίας. ὥς ε καὶ πρὸς τὸ 
μυσικῆς. πρὸς δὲ παιδείαν, ὥσπερ εἴρηται, τοῖς ἠθικοῖς τῶν ἐσομένην ἡλικίαν, τὴν τῶν πρεσβυτέρων, δεῖ καὶ τῶν τοῦ 
μελῶν χρηςέον καὶ ταῖς ἁρμονίαις ταῖς τοιαύταις. τοιαύτη των ἁρμονιῶν ἅπτεσθαι καὶ τῶν μελῶν τῶν τοιέτων. ἔπ 
δ᾽ ἡ δωριστί, καθάπερ εἴπομεν πρότερον δέχεσθαι δὲ δεῖ 3 δ᾽ εἶ τίς ἐςι τοιαύτη τῶν ἁρμονιῶν ἢ πρέκχει τῇ τῶν τε 
κἂν τινα ἄλλην ἡμῖν δοκιμαζωσιν οἱ κοινωνοὶ τῆς ἐν φι- δὼν ἡλικίᾳ διὰ τὸ δύνασθαι κόσμον τ᾽ ἔχειν ἅμα κὶ 
λοσοφίᾳ διατριβῆς καὶ τῆς περὶ τὴν μυσικὴν παιδείας. ὁ παιδείαν, οἷον ἡ λυδὶςὶ φαΐεται πεπονθέναι μάλιςα τῷ 

δ᾽ ἐν τῇ πολιτείᾳ, Ἰξωκράτης ὁ καλῶς τὴν φρυγιςὶ μόνην ἁρμονιῶν, δῆλον ὅτι τύτυς ὅρυς τρεῖς ποιητέον εἰς τὴν των 
καταλείπει μετὰ τῆς δωριστί, καὶ ταῦτα ἀποδοκιμώσας δείαν, τό τε μέσον καὶ τὸ δυνατὸν καὶ τὸ πρέπον. 

8. τῶν δὲ 1' δ Τὸ, 1 10. καβιςαμίνας 15, 1 16. χώραν φοτ 15. Ὁ 17. θεατέον πρὸς τὸν 5 Τὸ͵ ἢ 18 θεατροιὴν οἵα 15. 1 2. 
παρακεχωρημένα, 15. ἢ 28. παιδιὰν 15. 

ἀ. βραχεῖα ΤΊ, ᾿ὶ 11. τὴν προσήκσυσαν -- τῆς δωριςὶ οἵχ 1). ἢ 19. ἑκάςους 15. ἢ 20. ἔτι ΤΡ. ἢ 24, χρόνου 18, } 38. χαιδειεὴ 

διάνοιαν ΟΟΥῚ 8Ὁ δδάδπι τη 16, ἢ 38, ὅτι τρεῖς τύτυς ποιητέον εἰς τὴν παιδιάν 75. ἅ 84, τε ογὰ 85. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. 

Ἡ οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ διαφέρει οὐ μόνον τοσοῦτον γὰρ ὠπὸ τῆς μητρὸς ἡ τροφὴ πᾶσίν ἐστιν, ὥςε καὶ τοῖς 
ὅσον οἰκίᾳ καὶ πόλις (ταῦτα μὲν γὰρ αὐταῖς ἐςὶ τὰ ὑπο- ἀνθρώποις ὠπὸ τῆς γῆς. πρὸς δὲ τότοις καὶ πρὸς ἀνδρίαν 
κείμενα) ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ἡ μὲν πολιτικὴ ἐκ πολλῶν ἀρχόν- συμβάλλεται μεγάλα" οὐ γὰρ ὥσπερ αἱ βάναυσοι τὰ 
τῶν ἐστίν, ἡ οἰκονομικὴ δὲ μοναρχία. ἔνιαι μὲν οὖν τῶν σώματα ἀχρεῖα ποῶσιν, ᾿ἀλλὰ δυνάμενα θυραυλεῖν καὶ 
τεχνῶν διήρηνται, καὶ ὁ τῆς αὐτῆς ἐςὶ ποιῆσαι καὶ χρή- 5 πόνεϊνν, ἔτι δὲ δυνάμενα κινδυνεύειν πρὸς τὸς πολεμίους" 
σασθαι τῷ ποιηθέτι, ὥσπερ λύρῳ καὶ αὐλοῖς τῆς δὲ πος μόνων γὼρ τότων τὰ κτήματα ἔξω τῶν ἐρυμάτων ἐς ν. 

λιτικῆς ἐςὶ καὶ πόλιν ἐξ ἀρχῆς συστήσασθαι καὶ ὑπαρ- Τῶν δὲ περὶ τὸς ἀνθρώπους ἡ κατὰ γυναῖκα πρώτη 3 

χύσῃ χρήσασθαι καλῶς, ὥςε δῆλον ὅτι καὶ τῆς οἶκονομι- ἐπιμέλεια. κοινωνία γὰρ φύσει τῷ θήλει καὶ τῷ ἄρρενι 
κῆς ἀν εἴη καὶ κτήσασθαι οἶκον καὶ χρήσασθαι αὐτῷ. μάλιστ᾽ ἐστίν, ὑπόκειται γὰρ ἡμῖν ἐν ἄλλοις ὅτι πολλὰ 

πόλις μὲν ὧν οἰκιῶν πλῆθός ἐςι καὶ χωρας καὶ χρημάτων 10 τοιαῦτα ἡ φύσις ἐφίται ὠπεργάζεσθαι ὥσπερ καὶ τῶν 
αὕταρκες πρὸς τὸ εὖ ζῆν. φανερὸν δέ" ὅταν γὼρ μὴ δὼ- ζῴων ἕκαςον" ὠδύνατον δὲ τὸ θῆλυ ἄνευ τῷ ἄρρενος ἢ τὸ 
νατοὶ ὦσι τότε τυγχάνειν, διαλύεται καὶ ἡ κοινωνία. ἔτι ἄρρεν ἄνευ τῷ θήλεος ὠποτελεῖν τῦτο, ὥς᾽ ἐξ ἀνάγκης αὐτῶν 

δ᾽ ἕνεκα τότε συνέρχονται" ἧ δὲ ἕνεκα ἕκαστον ἔστι καὶ ἡ χοινωνίω συνέξηκεν. ἐν μὲν ἕν τοῖς ἄλλοις ζῴοις ἀλόγως 
γέγονε, καὶ ἡ ὑσίω αὐτῷ τυγχάνει αὕτη ἦσα. ὥςε δῆλον τοῦτο ὑπάρχει, καὶ ἐφ᾽ ὅσον μετέχεσι, τῆς φύσεως, ἐπὶ 

ὅτι πρότερον γενέσει ἡ οἰκονομικὴ πολιτικῆς ἐςίν. καὶ γὰρ 15 τοσῦτον, καὶ τεκνοποιίας μόνον χάριν" ἐν δὲ τοῖς ἡμέροις 
τὸ ἔργον" μόριον γὰρ οἰκία, πόλεώς ἐςιν. σκεπτέον ἦν περ καὶ φρονιμωτέροις διήρθρωται μᾶλλον" φαίνονται γὰρ 
τῆς οἰκονομικῆς», καὶ τί τὸ ἔργον αὐτῆς, μᾶλλον βοήθειαι γινόμεναι καὶ εὔνοια: καὶ συνεργίαι ἀλ- 

Μέρη δὲ οἰκίας ἄνθρωπός τε καὶ κτῆσίς ἐστιν. ἐπεὶ λήλοις. ἐν ἀνθρώπῳ δὲ μάλιστα, ὅτι οὐ μόνον τοῦ εἶναι 
δὲ πρῶτον ἐν τοῖς ἐλαχίςοις ἡ φύσις ἑκάςν θεωρεῖται, καὶ ἀλλὰ καὶ τῷ εὖ εἶναι συνεργὰ ἀλλήλοις τὸ θῆλυ καὶ τὸ 
περὶ οἰκίας ὧν ὁμοίως ἔχοι, ὥστε καθ᾿ Ἡσίοδον δέοι ὧν τῶ ἄρρεν ἐςΐν. καὶ ἡ τῶν τέκνων κτῆσις ὁ λειτυργίας ἔνοιεν 
ὑπάρχειν “οἶκον μὲν πρώτιςα, γυναῖκά τε βὃν τ᾽ ἀροτῆρα." τῇ φύσει μόνον οὖσα τυγχρίνει ἀλλὰ καὶ ὠφελείας" ἃ 

τὸ μὲν γὼρ τὴς τροφῆς πρῶτον, τὸ δὲ τῶν ἐλευθέρων. ὥςτε γὼρ ὧν δυνάμενοι εἰς ἀδυνάτες πονήσωσι, πάλιν κομίζον- 
δίοι ὧν τὰ περὶ τὴν τῆς γυναρτὸς ὁμιλίαν οἰκονομήσασθαι ταῖ παρὼ δυναμένων ἀδυνωτῖντες ἐν τῷ γήρᾳ. ἅμα δὲ 
καλῶς" τῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ ποίαν τινὰ δεῖ ταύτην εἶναι παρα- καὶ ἡ φύσις ἀναπληροῖ ταύτῃ τῇ περιόδῳ τὸ ἀεὶ εἶναι, 
σκευάσαι. κτήσεως δὲ πρώτη ἐπιμέλεια ἡ κατὰ φύσιν 25 ἐπεὶ κατ᾽ ἀριθμὸν οὐ δύναται, ἀλλαί γε κατὰ τὸ εἶδος" 
κατὰ φύσιν δὲ γεωργυκὴ προτέρα, καὶ δεύτεραι ὅσαι ἀπὲ ὕτω προῳκονόμηται ὑπὸ τῷ θείς ἑκατέρυ ἡ φύσις, τοῦ τε 
τῆς γῆς, οἷον μεταλλευτικὴ καὶ εἴ τις ἄλλη τοιαύτη. ἡ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναριός, πρὸς τὴν κοινωνίαν, διείληπται 

δὲ γεωργικὴ μάλιςα ὅτι δικαία" ὁ γὰρ ἀπ᾽ ἀνθρώπων, ϑ' γὰρ τῷ μὴ ἐπὶ ταὐτὰ πάντα χρήσιμον ἔχειν τὴν δύνω- 
ἑκόντων, ὥσπερ καπηλεία καὶ αἱ μισθαρνικαί, ὅτ᾽ ὠκόντων, μιν, ἀλλ᾽ ἔνια μὲν ἐπὶ τἀναντία, εἰς ταὐτὸ δὲ συντείνοντα" 

ὥσπερ αἱ πολεμικαί. ἔτι δὲ καὶ τῶν κατὰ φύσιν" φύσει ἢ) τὸ μὲν γὼρ ἰσχυρότερον τὸ δ᾽ ἀσθενέστερον ἐποίησεν, ἶνα 

(οὐϊοος 1640) 5 ΤῊ ΡΡΊ ΧΕ, Ὑῇν. οἰκονομικὸς « 76Τ'. 
ἃ. οἰκονομία 955: Τ᾽, ἃ ἔνα ΟΥ̓ δΈΤΟΡΡῚ, ἢ 5. δήρηται 6488. ἃ 6. αὐλοί ΟΟἈ 5 ΤΈΧΉ. "' 10. κτημάτων ΧΕΡῚ, 1 14. αὐτὴ 

τνγχάνει Ἐξ᾿. Ἰ 415. γείσει οπα ΟἾΈ0.5)7: χε, Ἱ 18. κτίσις ΟΤΉ ΧΕ. ἢ 20. ἔχει ΟΟἸΤΙΧΈ, ἢ 21. τ' οἵα ΟοΟἾ δ Τοχη, ἢ 

24. ταύτας ΤΊ, ταῦτα 05. ἢ 25. κατὰ φύσιν οτὰ Ο..58,.ν 26. δευτέρα Μ||055:7:, Ι ὅσα ΟΟἾΤΗΧΊ, δὲ ἴσα 47’. ἢ 21. εἴ 0: 

ΤΙΧ, αι 28. ἀπανθρώπως Ο0Ἀ 5 ΤΊΧΟ. κὶ ὕϑ᾽ -- 29. μισθαρτικαί οἵα ΟἿΆ 5 ΤΟχΑ, ἢ 80. δὲ] τε 142150 2.5) ΤΙΡῬΈΧΙ. 
ἃ. δυνάμεθα 0}.55, ἢ 6. μόνον ΔΩ". ἢ 1. κατὰ] πρὸς ρ᾽ 15. } 412. τῷ θήλεος ἄνευ 7... ἢ} 4] ἐν Δ΄". 5 ΤΈΧ. ἢ 43. 

ἀλόγοις Οὐδ ΤΙΧΌ, 1 47, συνεργείαι ἈΠΟ δΈΤΙ, καὶ 49. ἀλλὰ κα τῷ εὖ εἶναι οτα 6". ἢ 30. καὶ οπι δ)Τ'. ἢ 21. τῆς φύσει Ῥατὶ- 
αἰομδὶβ 2025, τῆς φύσεως ΟἾδ ΤΊ ΧΆ. αὶ εὖσα τυγχάτει οαχ 41:05. 7Έ χι, ἢ 22. ἄν οἵαὰ 0553, ἢ δυναμένοις 07 0157), ἢ ἀδυνάτως 

7ι.ἈψΗῖΠ 23. πρὶ Χο. ᾿| 25. κατ᾽] κατὰ τὸν 445. }} γε] καὶ 0. 5. ΤΈΣ, ογὰ 1.315 Χ». 36. προωυκονόμειταν ΤΈχΧϑ. ἢ 28. τὸ 350: 
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τὸ μὲν φυλακτικώτερον ἢ διὰ τὸν φόβων, τὸ δ᾽ ἀμυντι- ἐμποιεῖ, τὸ δὲ ἔργα μὲν ἔχειν καὶ κολάσεις, τροφὴν δὶ 
κώτερον διὰ τὴν ἀνδρίαν, καὶ «τὸ μὲν πορίζη τὰ ἔξωθεν, μή, βίαιον, καὶ ἀδυναμίαν ποιεῖ, λείπεται δὴ ἔργα τα- 
τὸ δὲ σώζῃ τὰ ἔνδον" καὶ πρὸς τὴν ἐργασίαν τὸ μὲν δυ- ρέχειν καὶ τροφὴν ἱκανήν" ὠμίσθων γὼρ ὑχ οἷόν τε ἀρ. 
ναμενον ἑδραῖον εἶναι πρὸς δὲ τὰς ἔξωθεν θυραυλίας ἀσθε- χειν, δούλῳ δὲ μισθὸς τροφή. ὥσπερ δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις 
νές, τὸ δὲ πρὸς μὲν τὼς ἡσυχίας χεῖρον πρὸς δὲ τὰς κι- 5 ὅταν μὴ γίγνηται τοῖς βελτίοσι βέλτιον μηδὲ ἀβλα 
νήσεις ὑγιεινόν" καὶ περὶ τέκνων τὴν μὲν γένεσιν ἴδιον, τὴν ὠρετῆς καὶ κακίας, γίνονται χείρας, ὕτω καὶ περὶ οἰκέτας, 
δὲ ὠφέλειαν κονήν᾽ τῶν μὲν γὰρ τὸ θρέψαι, τῶν δὲ τὸ διόπερ δεῖ ποιεῖσθαι σκέψιν, καὶ διανέμειν τε καὶ ἐνιδνι 

ἀπαιδεῦσαί ἐςΐν. πρῶτον μὲν ἦν νόμοι πρὸς γυναῖκα, καὶ κατ᾽ ἀξίαν ἕκαστα, καὶ τροφὴν καὶ ἐσθῆτα καὶ ἀργίω 
πὸ μὴ ἀδικεῖν" οὕτως γὰρ ἂν οὐδ᾽ αὐτὸς ἀδικοῖτο, τοῦθ᾽ καὶ κολάσεις, λόγῳ καὶ ἔργῳ μιμυμένες τὴν τῶν ἰατρῶν 
ὑφηγεῖται δὲ καὶ ὁ κοινὸς νόμος, καθάπερ οἱ Πυθαγόρειοι .0 δύναμιν, ἐν φαρμάκι λόγῳ, προσθεωρῶντας ὅτι ἡὶ τροφὴ 
λόγυσιν, ὥσπερ ἱπέτιν καὶ ὠφ᾽ ἑςίας ἠγμέννν, ὡς ἥκιςτα ἐ φάρμακον διὰ τὸ συνεχές, γένη δ᾽ ἂν εἴη δέλων τρὸ 
δεῖν [δοκεῖν] ἀδικεῖν" ὠδμοία δὲ ἀνδρὸς αἱ θύραζε συνυσίαι τὼ ἔργω βέλτιςα μήτε δειλὼ μήτ᾽ ἀνδρεῖα ἄγαν. ἐμ- 
γινόμεναι. περὶ δὲ ὁμιλίας, μήθ᾽ ὥστε δεῖσθωι μήθ᾽ ὡς φότερα γὰρ ἀδικοῦσιν" καὶ γὼρ οἱ ἄγαν δειλοὶ ἐχ ὑτο 
ἀπόντων ἀδυνατεῖν ἡσυχάζειν, ἀλλ᾽ ὕτως ἐθίζειν ὥςε ἱκα- μένεσι καὶ οἱ θυμοειδεῖς οὐκ εὔαρχοι. χρὴ δὲ καὶ τόος 
γῶς ἔχειν παρόντος καὶ μὴ παρόντος. εὖ δ᾽ ἔχει χαὶ τὸ 15 ὡρίσθαι πᾶσιν" δίκαιον γὰρ καὶ συμφέρον τὴν ἐλευδιρίαν 
τῷ Ἡσιόδου, κεῖσθαι ἄθλον" βούλονται γὼρ πονεῖν, ὅταν ἢ ὧθλον καὶ 

παρθενικὴν δὲ γαμεῖν, ἦα ἤθεα κεδνὰ διδάζης'" ὁ χρόνος ὡρισμώος. δεῖ δὲ καὶ ἐξομηρεύειν ταῖς τοῦν 
αἱ γὰρ ἀνομοιότητος τῶν ἠθῶν ἥκιστα φιλιιόν. περὶ δὲ ποίιίωις, καὶ μὴ κτῶσθαι ὁμοεθνεῖς πολλύς, ὥσπερ καὶ 

κοσμήσεως, ὥσπερ ὑδὲ τὰ ἤθη δεῖ ὠλαϊζονευομένες ἀλλή- ταῖς πόλεσιν, καὶ τὰς θυσίας καὶ τὰς ἀπολαύσεις μῶν» 
λοις πλησιάζειν, ὕτως ὑδὲ τὼ σώματα" ἡ δὲ διὰ τῆς κο- 20 λὸν τῶν δύλων ἕνεκα ποιεῖσθαι ἢ τῶν ἐλευθέρων" πλείνε 

σμήσεως οὐδὲν διαφέρεσά ἐστι τῆς τῶν τραγῳδῶν ἐν τῇ γὼρ ἔχεσιν τοι περ ἕνεκα τὼ τοιαῦτα ἐνομίσθη. 
σκευῇ πρὸς ἀλλήλυς ὁμιλία. Εἴδη δὲ τῷ οἰκονόμου τέτταρα, ἃ δεῖ ἔχειν πεὶ τὰ ᾿ 

5.. Τῶν δὲ κτημώτων πρῶτον μὲν καὶ ἀναγκαιότατον τὸ χρήματα. καὶ γὰρ τὸ κτᾶσθαι δυνατὸν χρὴ εἶναι κιὶ 
βέλτιςον καὶ ἡγεμονικώτατον" τῦτο δ᾽ ἦν ἄνθρωπος. διὸ φυλάττειν" εἰ δὲ μή, ὑδὲν ὄφελος τῷ κτῶσθαι" τῷ γὼ 
δεῖ πρῶτον δούλες παρασκευάζεσθαι σπουδαίους. δούλων 25 ἠθμῷ ἀντλεῖν τῦτ᾽ ἐςί, καὶ ὁ λεγόμενος τετρημένος τίβες, 
δὲ εἴδη δύο, ἐπίτροπος καὶ ἐργάτης. ἐπεὶ δὲ ὁρῶμεν ὅτι ἔτι δὲ καὶ εἶναι κοσμητικὸν τῶν ὑπαρχόντων καὶ χρηζε 
αἱ παιδεῖαι ποιός τινας ποιοῦσι τοὺς νέυς, ἀναγκαῖον καὶ κόν᾽ τύτων γὰρ ἕνεκα κἀκείνων δεόμεθα. διῃρῆσθαι δὲ δὶ 
παρασκευαφάμενον: τρέφειν οἷς τὰ ἐλευθέρια τῶν ἔργων τῶν κτημάτων ἕκαςον, καὶ πλείω τὼ καρπιμα εἶναι τῶν 
προς. ακτέον, ὁμιλία δὲ πρὸς δούλυς ὡς μήτε ὑβρίζειν ἐᾶν ἀκάρπων, καὶ τὰς ἐργασίας ὅτω νενεμῆσθαι ὅπως μὴ ἅμό 
μήτε ἀνιέναι, καὶ τοῖς μὲν ἐλευθεριωτέροις τιμῆς μεταδὲ- 80 κινδυνεύσωσιν ἅπασιν. πρὸς δὲ φυλακὴν τοῖς τε Περσιχι 

δέναι, τοῖς δ᾽ ἐργάταις τροφῆς πλῆθος. καὶ ἐπειδὴ ἡ τὸ συμφέρει χρῆσθαι καὶ τοῖς Λακωνικοῖς. καὶ ἡ ̓ Αττικὴ ἃ 
οἴνου πόσις καὶ τὸς ἐλευθέρυς ὑβριςὡὼς ποιεῖ, καὶ πολλὰ δἰκονομία χρήσιμος" ὠποδιδόμενοι γὰρ ὠνῦνται. καὶ ἡ τῷ 
ἔθνη ὠκέχεται καὶ τῶν ἐλευθέρων; οἷον Καρχηδόνιοι ἐπὶ ταμιείς θέσις οὐκ ἔστιν ἐν ταῖς μικροτέραις οἰκονομίαις 
φρατιᾶς, φανερὸν ὅτι τότε ἢ μηδὲν ἢ ὀλιγάκις μεταδοτέον. Περσικὰ δὲ ἦν τὸ πάντα ἐπιτάττειν καὶ πάντ᾽ ἐφυρῶ 

ὄντων δὲ τριῶν, ἔργυ καὶ κολώσεως καὶ τροφῆς, τὸ μὲν 35 αὐτόν, καὶ ὃ ἔλεγε Δίων περὶ Διονυσίφ" ὑθεὶς γὰρ ἐπιμδ 
μήτε κολάζεσθαι μήτ᾽ ἐργάζεσθαι, τροφὴν δ᾽ ἔχειν, ὕβριν λεῖται ὁμοίως τῶν ἀλλοτρίων καὶ τῶν οἰκείων, ὥστε ὅσα 

2. πορίζηται ἔξωθεν, τὸ δὲ σώζη τὰ 15, πορίζηται ἔξωθεν, τὸ δὲ σώζηται ἘΞ’ 8: ῥϊεγίᾳια πορίζει τὰ οἱ σώζει; τὰ, || 5. τὴν ἡσυχίαι 
ἘΠ. χῶρον 55, αὶ 6. κοινήν -- Ἴ. ἴδον ΧΡ Ὁ. 10. δὲ] δὲ ὃ 275,5 ΤῈ. ἢ 11. ἱκέτην 3Γ δ ΤΊ, ἢ 12. δοκεῖ δ ΤΆ, υ ἀδικεῖν οἵα Ῥα- 
Γβἰ θη δὶς 2451. ἢ ἀδικίαι 2551. 1] ξυνυσίαι γινόμεναι 15, ξυνιῶσαι" γυναῖκες 5.5} 75 2.554. 1} 413. Ῥοβὲ δεῖσθαι δ᾽ 7) 2554 ἴσως παρόντες. 

14. ἀπόντες 8. ΤΊ 2551." 15. τὸ ογχ .2551. ἢ 11. διδάξη 15, }} 19, ἀλαζονευομένως δ. ΤΊ, Π 23. μὲν οτὰ 175. 26. ἐργαξής 57). 
29. προςάκτων 7157, προσακτέον «δ᾽, [{ ὁμιλίαν ΤΆ. 1} 30. πομπὸ μηδὲῦ {{ 38. ἀπέχουσι 873. [1] οἷον οἱ καρχηδόνωι 475. 

8. οἴονται δ Τὸ, 5. ἢ οἵα 27.575. ἢ 6. παρὰ δ67Τ᾽. ἢ 8. ἄργειαν δέ Τό, ἢ 9. “μιμνμένην δόΤΙ, || 10. προσϑεωρῶνται δέ Τὸ 
44. δύλων οἵη ΖΗ 27). ἢ 11. θυμώδεις Τ᾿, 6 30. 3] μὴ 27,87". ἢ 29. χαρὰ δΤί, ἢ! 26. τῶν ὑχαρχόντων οἵα 21,50 ΤΡ, ἢ 38. 
τῶν κτημάτων] τούτων 5755} Τὸ, ἢ 29. γενομεῖσθαι δ ΤΊ, 1 30. τε οι δ ΤΊ, || 33. σμικροτέραις 1), 8 88. ἐπιτάττει τετάχθαι 1. } 
85. παρὰ .557, 
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ἐνδέχεται, δι᾿ αὐτῷ ποιεῖσθαι χρὴ τὴν ἐπιμέλειαν, καὶ τὸ ρομένων καὶ ἐκφερομένων. πρὸς εὐχρηςίαν δὲ σκευῶν τὲ 
τῷ Πώσῃ καὶ τὸ τοῦ Λίβυος ἀπόφθεγμα εὖ ἂν ἔχοι" ὁ Λαικωνηρόν". χρὴ γὰρ ἐν ἕκαςον ἐν τῇ αὐτῷ χωρᾳ κεῖσθαι" 
μὲν γὰρ ἐρωτηθεὶς τί μαΐλιςα ἵππον πιαίνει, “ὁ τοῦ. δὲ- ὕτω γὰρ ὧν ἕτοιμον ὃν καὶ ἵατοῖτο.. 
σπότε ὀφθαλμὸς ἔφη" ὁ δὲ λίβυς ἐρωτηθεὶς ποία κόπρος 
ἀρίςη, “τὰ τοῦ. δεσπότυ ἴχνη" ἔφη. ἐπισκεπτέον οὖν τὰ 5 Β 

, ,Ν νι Ἁ » ε ὁ ἐν 5 ΑῚ [ μὲν αὐτὸν τὰ δὲ τὴν γυναῖκα, ὡς ἑκατέροις διαιρεῖται τὰ 

ἔργα τῆς οἰκονομίας, καὶ τῶτο ποιητέον ἐν μικραῖς οἶκον- . Τὸν εὐεονομεῖν μέλλοντα τι κατὰ τρόχον δεῖ τῶν τε 
μίαις ὀλιγάκις, ἐν δ᾽ ἐπιτροπευομίναις πολλώκις: ὁ γὰρ τόπων, περὶ ὃς πραγματεύεται, μὴ ὠκείρως ἔχειν καὶ τῇ 
εἷόν τὰ μὴ καλῶς ὑποδεικνύντος κωλῶς μημεῖσθαι, ὗ ἔτ᾽ ἐν φύσει εὐφυῆ εἶναι καὶ τῇ προαιρέσει φιλόπονόν τε καὶ 
τοῖς ἄλλοις ὅτ᾽ ἐν ἐπιπροπείᾳ" ὡς ἀδύνᾳρον μὴ ἐπιμελῶν τ δίκαιον" ὅ τι γὰρ ὧν ὠπτῇ τέτων τῶν μερῶν, πολλὰ δὶια- 

᾿ς ᾧυσποτῶν ἐπιμελεῖς εἶναι τοὺς ἐφεςὦτας. ἐπεὶ δὲ ταῦτα μαρτήσεται πρὶ τὴν πραγματείᾳν ἢ ἣν μεταχειρίζεται. οἶκο- 
καὶ καλὰ πρὸς ἀρετὴν καὶ ὠφέλιμα πρὸς οἰκονομίαν, νεμίαι δέ εἰσι τέσσαρες, ὡς ἐν τύπῳ διελέσθαι (τὰς γὰρ 
ἐγείρεσθαι χρὴ πρότερον δισπότας οἰκετῶν καὶ καθεύδεν ἄλλας εἰς τῦτο ἐμπιπτόσας εὑρήσομεν), βασιλικὴ σατρω- 
ὕςερον, καὶ μηδέποτε ἀφύλακτον οἰκίαν εἶναι ὥσπερ πός προοὴ πολιτικὴ ἰδιωτική, τύτων δὲ μεγίςη μὲν καὶ ὠπλν- 
λιν, ὅσα τε δεῖ ποιεῖν, μήτε νυκτὸς μήτε ἡρμιέρας παριέ- 45 ςάτη ἡ βασιλική, ποικιλωτάτη δὲ καὶ ῥᾷςη ἡ πολιτική, 

ναι, τό τε διανίςασθαι νύκτωρ᾽ τῦτο γὰρ καὶ πρὸς ὑγίειαν ἐλαχίςη δὲ καὶ ποικιλωτάτη καὶ ἰδιωτική, ἐπικοινωνεῖν μὲν 
καὶ οἰκονομίαν καὶ φιλοσοφίαν χρήσιμον. ἐν μὲν ὄν ταῖς τὰ πολλὰ ἀλλήλαις ἀναγκαῖόν ἐςιν΄ ὅσα δὲ μάλιςα δι 
μικραῖς κτήσεσιν ὁ ᾿Αττικὸς τρόπος τῆς διαθέσεως τῶν ἐπ; αὐτῶν ἑκάστῃ συμβαίνει, ταῦτα ἐπισκεπτέον ἡμῖν ἐστίν. 
καρπιῶν χρήσιμος’ ἐν δὲ ταῖς μεγώλαις διαμερισϑέτων πρῶτον μὲν τοΐυν τὴν βασιλικὴν ἴδωμεν. ἔστι δὲ αὕτη 
καὶ τῶν πρὸς ἐνιαντὸν καὶ τῶν “κατὼ μῆνα δαπανωμένων, Ὁ δυναμένη μὲν τὸ καθόλου, εἴδη δὲ ἔχουσα τέτταρα, περὶ 

ὁμοίως, δὲ "καὶ περὶ σκευῶν χρήσεως τῶν καθ᾿ ἡμέραν καὶ νόμισμα, περὶ τὰ ἐξαγώγιμια, περὶ τὰ εἰσαγώγιμα, περὶ 
τῶν ὀλιγάκις, ταῦτα παραδοτέον τοῖς ἐφεςῶσιν. ἐπὶ τός τὼ ἀναλώματα. τότων δὲ ἔκαςον μὲν περὶ τὸ νόμισμα 
τοῖς καὶ τὴν ἐπίσκεψιν αὐτῶν διά τινος χρόνε ποιητέον, λέγω ποῖον καὶ πότε τίμιον “ἡ εὔωνον ποιητέον, περὶ δὲ 
ἦνα μὴ Χανθάνῃ τὸ σωζόμενον καὶ τὸ ἐλλεῖπον. οἰκίαν δὲ τὼ ἐξαγώγιμα καὶ εἰσαγώγιμα, πότε καὶ τίνα παρὰ τῶν 
πρός τε τὰ κτήματα ἀποβλέποντα κατασκευκστέον καὶ 25 σατραπῶν ἐν τῇ ταγῇ ἐκλαβόντι αὐτῷ λυσιτελήσει δια- 

πρὸς ὑγίιαν καὶ πρὸς εὐημερίαν αὐτῶν" λέγω δὲ κτήματα τίθεσθαι, περὶ δὲ τὰ ἀναλώματα, - τίνα περιαιρετέον καὶ 
μέν, οἷον καρποῖς καὶ ἐσθῆτι ποία συμφέρει, καὶ τῶν καρ- πότε, καὶ πότερον δυτέον νόμισμα εἰς τὰς δαπάνας ἢ ἃ 
πῶν πρίᾳ ξηροῖς καὶ ποία ὑγροῖς, καὶ τῶν ἄλλων κτημά- τῷ νομίσματι ὥνια. δεύτερον δὲ τὴν σατραπικήν. ἔς δὴ 

τῶν ποία ἐμψύχοις καὶ πα ὠψύχοις καὶ δούλοις καὶ ταύτης εἴδη ἐξ τῶν προσόδων, ἀπὸ γῆς, ἀπὸ τῶν ἐν τῇ 
ἐλευδέρρις καὶ γυναιξὶ καὶ ἐνόράσι καὶ ξένοις καὶ ἀςοῖς, 30 χρώρῳ ἰδίων. γνομένων, ἀπὸ ἐμπόρων, ἀπὸ τελῶν, ὠπὸ 
καὶ πρὸς εὐημερίαν δὲ καὶ πρὸς ὑγίειαν δεῖ εἶναι, εὖπνεν βοσκημάτων, ὠπὸ τῶν ἄλλων. αὐτῶν δὲ τούτων πρωτη 
μὲν τῇ ϑέρας, εὐήλιον δὲ τὰ χαιμῶνος, εἴη δ᾽ ἂν ἡ τοιαύτη μὲν καὶ κρατίξη ἡ ἀπὸ τῆς γὴς (αὕτη δ᾽ ἐξὶν ἣν οἱ μὲν 

κωτάβορρος ὕφα. καὶ μὴ ἰσοπλατής. δοκεῖ δὲ καὶ ἐν ταῖς ἐκφόριον οἱ δὲ δεκώτην προσαγορεύσυσιν), δευτέρα ἡὶ ἀπὸ 
μεγάλαις οἰκονομίαις χρήσιμος εἶναι θυρωρός, ὃς ἂν ἤ τῶν ἰδίων γινομένη, ὦ μὲν χρυσίον, ὦ δὲ ὠργύριον, οὗ δὲ 

ἄχρηςος τῶν ἄλλων ἔργων, πρὸς τὴν σωτηρίαν τῶν εἰσῴε- 85 χαλκός, οὗ δὲ ὁπόσα, δύναται γίνεσθαι, τρίτη δὲ ἡ ἀπὸ 

4, ἑαυτῷ 75. ἢ 2. τοῦ ἀἸτγυτα οτὰ 76, ἂν ἔχοι] ἔχε 31.857 -, ἢ 8. τι] τὰ 557", ἢ 8, ἢ] οὐ ΤΆ, καὶ ἐπιτροπευομένας ΘΗΤῈ 
9. οἴοντιι, ἅ75557᾽. ἢ 10. ροβὲ ἄλλοις 827 ϑάμχοι ἢ 14. ἄφυκτον δ 7᾽, ἢ 15, ὅσα μ ὅτε ΠΡ ΘΈΤΙ, ἢ περιιέναι 5, περιένας 

Τ᾿. ! 41. φιλόσοφον ΜΈ, ἢ 45. ἀποβλέαιται κδό, ἀποβλέχονττε Τ᾽. ἢ 26. κτήμασι λ’ι δε τι, ̓ 21 οἵ. 38 εἴ 29. ποῖα 12, ποῖαι 
1 5.ΤΊ, καὶ 33. κατάβορος 5. 

8. ζητοῖται δ6, ἢ 7, οὐκονομὴν 27. ὃ 8. τρόπων Ο. ἢ πε κς} ὅ Ἐ;Ρ,. ΠΠπρωγματεύοται 775, ὧν ΠΕ ΣΥΝ δ᾿. ὃ 10. δα. 

μαρτήσεως δόΤόχΡ, " 11. παρὰ ΟΥ δΤ'᾽, αὶ 12. τέτταρες 15, τίσσαραι Οὐδ Τὸ, 45. δὲ οχα ΟΥ̓ ΜΟἘ δΤΈΧχῈ, 1 16. ἐπὲὶ κοινω- 

τῶν ΟΟἾ ΤΙ ΧΟ, ἢ 41. ἀλλήλοις ΟΟἾΤΗΧΈ ἢ 18. ταύταις 5," 20. μὲν οχα 3. ἔχουσι 05.527, [! τίσσαρα χε χ . ἢ 20 εἰ 

21. πκρὼ Οἰ δ ΤΈΧΈ, ἢ 28, ἰχαῶῦ περὶ μὲν Π 934. εἰσαγώγιμα καὶ ἐξαγύώγιμα 005. ἢ ποὶ 8713, ἢ. 25. ἐκλαμβάνοντα 85 7}..κ 
26. χαιρετέον 867, ἢ 27. πότερον ποτὸν δέΤΊ. ἢ ἢ ὅταν νομίσματος 8.7», ἢ 28. δια δ. ΤΆ, || 29. «12η] εἰς 75. 1} 32. τῆς ὁπ 

ἔπ," 84. χρυσία εἰ 3. ἢ 835. 5] καὶ ἡ 14.527", - 

ΑΔ88Δ2 
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τῶν ἐμποριῶν, τετάρτη δὲ ἡ ὠπὸ τῶν κατὰ γὴν τε καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸς ὠπογρώψασθαι, ὠπογρωψαμένων δὲ τύ. 
. ὠγοραίων τελῶν γινομένη, πέμπτη δὲ ἡ ὠκὲ τῶν βοσκη- τῶν τὸ δέκατον μέρος παρ᾽ ἑκάςε ἔλαβε, τοῖς δὲ λοιπιὶ 

μάτων, ἐπικαρπία τε καὶ δικάτη καλουμένη, ἕκτη δὲ ἡ ἐκέλευσεν ἐργάζεσθαι. περιελθόντος δὲ τῷ ἐνιαυτῷ τὸ αὐτὶ 
ὠπὸ τῶν ἄλλων, ἐπικεφάλαιόν τε καὶ χειρωνάξιον προσα- τῶτο ἐποίησεν, ὥστε συνέβαινεν ἐν δέκα ἔτεσιν ἐκεῖνόν τι 
γορευομένη. τρίτον δὲ τὴν πολιτικήν ταύτης δὲ κρατίςη 5 ἅπαντα ἔχειν ἅπερ ἀνιέρωσε, τούς τε ἸΚορινθίως ἕτερα κε 
μὲν πρόσοδος ἡ ἀπὸ τῶν ἰδίων ἐν τῇ χώρᾳ γινομένων, κτῆσθαι. 

εἶα ἡὶ ἀπὸ ἐμποριῶν καὶ διωαγωγῶν, εἶτα ἡ ἀπὸ τῶν Λύγδαμις Νάξιος ἐκβαλὼν φνγάδας, ἐπειδὴ τὰ κτῷ 

ἐγκυκλίων. τέταρτον δὲ καὶ τελευταῖον τὴν ἰδιωτοιήν᾽ ματα αὐτῶν οὐθεὶς ἠθέλησεν ἀλλ᾽ ἢ βραχέος ἀγοράζειν, 
αὕτη δ᾽ ἐςὶν ἀνώμαλος μὲν διὰ τὸ δεῖν μὴ πρὸς ἕνα σκο- αὐτοῖς τοῖς φυγάσιν ὠπέδοτο. τά τε ἀναθήματα, ἴφα 
αὸν οἰκονομεῖν, ἐλαχίςη δὲ διὰ τὸ καὶ τὰς προσόδους καὶ ι0 αὐτῶν ἔν τισὶν ἐργαστηρίοις ἡμέεργα ἀνακείμενα,, ἐτώλε 
τὰ ἀναλώματα βραχέα γίνεσθαι. αὐτῆς δὲ ταύτης κρα- τοῖς τε φυγάσι καὶ τῶν ἄλλων τῷ βουλομένῳ ὥστ᾽ ἐτε 
τίςη μὲν πρόσοδος ἡ ὠπὸ γῆς γινομένη, δευτέρα δὲ ἡ ἀπὸ γραφῆναι τὸ τῷ πριαμῶν ὄνομα. 
τῶν ἄλλων ἐγκυκλημάτων, τρίτη δὲ ἡ ἀπὸ ἀργυρίε. χω- Βυζάντιοι δὲ δεηθέντες χρημάτων τὰ τεμώη τὰ ὃν 
ῥὶς δὲ τότων ὃ πάσαις μὲν ἐποικονομεῖται ταῖς οἰκονομίαις, μόσια ὠπέδοντο, τὰ μὲν κάρπιμα χρόνον τινά, τὰ δ' 
καὶ προσήκει σκοπεῖν αὐτὸ μὴ παρέργως, μάλιστα δὲ 15 ἄκαρπα ἀεννάως, τά τε θιασωτικὼ καὶ τα πατριωτικά, 
ταύτῃ, τὸ τἀναλώματα μὴ μείζω τῶν προσόδων γίνεσθαι. ὡσαύτως καὶ ὅσα ἐν χωρίοις ἰδιωτικοῖς ἦν" ὠνοῦντο γὼ 

Ἐπεὶ τοίυν τὰς διαιρέσεις εἰρήκαμεν, μετὰ τῦτο πα- πολλοῦ ὧν ἦν καὶ τὸ ἄλλο κτῆμα. τοῖς δὲ θιασώτας 
λιν νοητέον ἡμῖν, ἡ σατραπεία περὶ ἣν ἂν πραγματευώ- ἕτερα χωρία τὰ δημόσια, ὅσα ἦν περὶ τὸ γυμνάειν ἢ 
μεθα, ἢ πόλις, πότερον ἅπαντα ἃ ἄρτι διειλόμεθα ἃ τὰ τὴν ἀγορὰν ἢ τὸν λιμένα. τούς τε τόπυς τὸς ὠγοραίο ὃ 
μέγιςα τότων δυνατὴ φέρεν ἐξί [τύτοις χρης ἐον)]" μετκὰ Ὁ οἷς ἐπώλει τίς τι, καὶ τῆς θαλάττης τὴν ἁλιείαν, καὶ τὸ 
δὲ τῦτο ποῖαι τῶν προτύδων ἢ ἢ τὸ Ζαρώπαν οὐκ εἰσί, δὃι- τῶν ἁλῶν ἁλατοπωλίαν, τῶν τ ̓ ἐργαζομέων θαυματοτοῖῶν 
ναταὶ δ᾽ εἰσὶ γινέσϑαι, ἢ ἢ μικραὶ νῦν ἔσαι Μμεῖζες εἷαί τινες καὶ μάντεων καὶ φαρμακοκωλῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοῖν 
κατασκευασθῆναι, ἢ τῶν ἀναλωμάτων τῶν νῦν ἀναλυμέ-. τοτρόπων᾽ τὸ τρίτον δὲ μέρος τοῦ ἐργαζομένου ὠποτιλιὼ 
γων τΐνα τε καὶ πόσα περιαιρεθώτα ὅλα μηθὲν βλάψει. ἔταξαν. τῶν τε νομισμάτων τὴν καταλλαγὴν ἀπέδοντο μιξ 

Τὼ μὲν ἦν περὶ τὰς οἰκονομίας τε καὶ τὰ μέρη τὰ 25 τραπέζῃ" ἑτέρῳ δὲ οὐκ ἦν οὐθενὶ ὅτ᾽ ἀποδόσθαι ἑτέρῳ ὅτι 
τότων εἰρήκαμεν" ὅσα δέ τινες τῶν πρότερον πεπράγασιν πρίασθαι παρ᾽ ἑτέρα" εἶ δὲ μή, ςέρησις ἦν. ὄντος δὲ νέμει 
εἰς πόρον χρημάτων ἢ τεχνικῶς τι διῴκησαν, ἃ ὑπολαμ- αὐτοῖς μὴ εἶναι πολίτην ὃς ἀν μὴ ἐξ ἀστῶν ὠμφοτῴων 
βάνομεν ἀξιόλογα αὐτῶν εἶναι, συναγηόχαμεν. ὑδὲ γὰρ ἥ, χρημάτων δεηθέντες ἐψηφίσαντο τὸν ἐξ ἑνὸς ὄντα αὐτὶ 
ταύτην τὴν ἱστορίαν ὠχρεῖον ὑπολαμβάνομεν εἶναι" ἔστι καταβαλόντα μνᾶς τριάκοντα εἶναι πολίτην. ἐν σιτοδέᾳ 
γὰρ τότων ἅ τις ἐφαρμόσει τοῖς οἷα ἂν αὐτὸς πρωγμα-- 30 δὲ γενόμενοι καὶ ὠπορῦντες χρημάτων κατήγαγον τὰ τλιῖα 
τεύητα. τὰ ἐκ τοῦ Ἰόντα" χρόνα δὲ γενομένν, τῶν ἐμπόρων ἀγν 

Κύψελος ὁ Κορίνθιος εὐξάμενος τῷ Διί, ἐὰν κύριος νακτούντων ἐτέλουν αὐτοῖς τόκος ἐπιδεκάτος, τοῖς δὲ ὧνε 
γώηται τῆς πόλεως, τὰ ὄντα Κορινθίοις πάντα ὠναθήσειν, μένοις τι ἔταξαν χωρὶς τῆς τιμῆς διδόναι τὸ ἐπιδίκατι. 

4. ἐμπορίων 75. ἢ 4] καὶ ἡὶ 7.57 Ἐ, Π 2. τῶν οι 8 Τῆζιε, ἢ 8. ἐπικαρπίας ΤΊ». ἢ τε οτὰ δ Τοῦζι, ἢ Δ. τὰ δΙ ΤΟΙ 

ἐπικεφαλαίων τε καὶ χειρῶν ἄξιον ϑέΤόσι. ἢ 1. ἡ δὐά ὅ7.. ἢ διωγωγῶν Βοφοκβίυδ: οοάϊοεα δι᾿ ἀγώνων. ἢ 13. ἐγκλημάτων 1653, ἔπλε 
μάτων 5275, 44, ἱπικονωνεῖται δ. ΤΊΘ 7 εἰ γα 1..}} 15. παρέργοις δ 7, 1 46. τὸ] τὰ 847", ῃ 17. τῦτο] τῷ δ. Τ΄, ἢ 49. ἡ ΤΌ". 
ἃ οοἀϊοίθυδ ἀδεδι. || 20. δυνατὴ] εἰ δυνατὴ 25, διὰ ὅ σι, ἢ τύτοις χρηφέον οτχὰ ὅ7ὲ, ἢ 22. ν] μὲν 12.5.7", ἢ εἵάν 5. τοι αὰ τῖ } 
28. τῶν τῦν ἀταλυμέννν οτὰ δ. 7" 7). } 24. βλάψη 55. ἢ 235. παρὰ 5575," τὰ ροβὶ μέρη οἵα 15, ἢ 26. προτέρων οοἵτ ΤΆ, ἢ 37 εὶ 

29. ὑπελαμβάνομεν 15, ἢ 28. συναγιόχαμεν 557", συναγιώχαμεν 55, ἢ 80. τότων ὦ τις] ὅτε τύτων 75) ΤἩΈζε, ἢ οἵα οτα 5.Τ'.  τμν 
ἡματεύη 1575 08,.}} 32. κύψελλος 14, 

., ἀπογράψασθαι οτα δ. ΤΊῦλε, ἢ ῷ, ἑκατέρν 5ΈΤΊ, ἢ 3. ἐκέλευεν δέ ΤΈῦΤ, αὶ ἃ, κεῖόν ΠΤΕῦσα, ἢ 5. ἂν ἔρωσε σι, ᾿ ἰκτῆσδει 
5, κτῆσαι ΤΆ, κτίσαι δὲ, ἡ 8, βρωαχίως 53. } 12. πριίμν 56 Τοῦ, 14. Κρόνον] χρώμενα χρόνον 5 ΤῊῦδ, ἢ 16. ὠνοῦνται δΤ᾽ 
20. ἀλείαν 15. ἢ 21. ἄλλων δὲ, ἢ ὡλανοπωλίαν 775, ἁλανοχωλείαν δ ΤΆ, αὶ 22. τοιύτων τρόπων δ ΤῊζ, ἢ 27, ἀστῶν αὐτῶν οοάϊοος. ἢ 
28. ἦ οἵχ ζ75. " αὐτῶν 527), ἢ 29. καταβαλλόντα ὅσν.. 1} σιτοδοτία ΤΆ, αὶ 80. δὲ] τε 3, ἢ 8. ἐπιδεκάτυς -- 33. τὸ οὧε ὅ)). ! 
833. τε Τὸ, ἢ τῆς οι 8:7", 
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μετοίκων δέ τινων ἐπιδεδανεικότων ἐπὶ κτήμασιν, ὑκ ὅσης τιμὴν ἐλάμβανεν ὁ ἰδιώτης, τὸ δὲ πλών ἡ πόλις, καὶ 
αὐτοῖς ἐκτίσεως ἐψηφίσαντο τὸ τρίτον μέρος εἰσ φέροντα τῷ εὐπόρησε χρημάτων. 
δκνείς τὸν βυλόμενον κυρίως ἔχειν τὸ κτῆμα. Ἡρακλεῶται πέμποντες ναῦς τεσσαράκοντα ἐπὶ τοὺς 

Ἱππίας ὁ ᾿Αθηναῖος τὰ ὑπερέχοντα τῶν ὑπερῴων εἰς ἐν Βοσπόρῳ τυράννους, οὐκ εὐπορούμενοι χρημάτων παρὰ 
τὰς δημοσίας ὁδὺς καὶ τὸς ἀναβαθμὲς καὶ τὼ προφράγ- 5 τῶν ἐμπόρων συνηγόρασαν τόν τε σῖτον πάντα καὶ τὸ 

ματα καὶ τὰς θύρας τὰς ἀνοιγομένας ἔξω ἐπώλησεν' ἔλαιον καὶ τὸν οἷνον καὶ τὴν ἄλλην ὠγοράν. χρόνου δὲ 
ὠνοῦντο ἕν ὧν τὼ κτήματα, καὶ συνελέγη χρήματα ἕτως ἱσταμένου ἐν ᾧ ἔμελλον ἀποδώσειν τὴν τιμήν, τοῖς τε δὴ 
συχνά. τό τε νόμισμα. τὸ ὃν ̓Αθηναίοις ἀδύκεμον ἐποΐγσε, ἐμπόροις καλῶς εἶχε μὴ κοτυλίζειν ἀλλ᾽ ἀθρόα τὰ φορτία 
τάξας δὲ τιμὴν ἐκέλευσε πρὸς αὐτὸν ἀνακομίζειν" συνελ- πεπρᾶσθαι, ἐκεῖνοί τε διδόντες δὶ ἄλλην οὐ μισθὸν παρῇ 
βόντων δὲ ἐπὶ τῷ κόψαι ἕτερον χαρακτῆρα, ἐξέδωκε τὸ 10 γον ἀλλὰ τὴν ἀγορᾶὰν ἐν ὁλκάσι, καὶ ἄνδρα ταμίαν ἐπέ- 
αὐτὸ ἀργύριον. ὅσοι τε τριηραρχεῖν ἢ φυλαρχεῖν ἢ χορη- ςῆσαν ἐφ᾽ ἑκάς τῶν νεῶν. ἀφικομένων δ᾽ εἰς τὴν πολε- 
γεῖν ἤ τινα εἰς ἑτέραν τοιαύτην λειτυργίαν ἥμελλον δαπα- μίαν αὐτῶν ἠγόραζον οἱ ςρατιῶται παρὰ τούτων ἅπαντα. 
νᾶν, τίμημα τάξας μέτριον ἐκέλευσε τὸν βυλόμενον ὠποτί. πρότερον συνελέγη ἢ ἀργύριον ἐδίδοσαν οἷ ςρατηγοὶ πάλιν 
σαντα τῦτο ἐγγράφεσθαι εἰς τοὺς λελειτεργηκότας. τῇ τε τὸν μισθόν, ὥστε συνέβαινε ταὐτὸ τὸ ἀργύριον δίδοσθαι 
ἑερείᾳ τῇ τῆς ᾿Αθηνᾶς τῆς ἐν ἀκροπόλει ὑπὲρ τῷ ἀποθανόν- (5 ἕως εἰς οἶκον ἀπῆλθον. 
τος φέρειν χοίνικα κριθῶν καὶ πυρῶν ἑτέραν καὶ ὀβολόν, καὶ Λακεδαιμόνιοι ξαμίων διηθώτων χρήματ᾽ αὐτοῖς εἰς 
ὅτῳ ἂν παιδάριον γέηται, τὸ αὐτὸ τῦτο. τὴν καθοδὸν δοῦναι, ἐψηφίσαντο μίαν ἡμέραν καὶ αὐτοὺς 

᾿Αθηναῖοι δὲ οἱ ἐν ΤΙοτιδαίᾳ οἰκοῦντες δεόμενοι χρη- καὶ τὸς οἰκέτας καὶ τὰ ὑποζύγια νης εὔσαι, ὅσον δὲ ἐδα- 
ματων εἰς τὸν πόλεμον ἀπογράψασθαι ἅπασι συνέταξαν πάνα ἕκαςος, τοσῦτον δοῦναι τοῖς Σαμίοις. 
τὰς ὁσίας, μὴ ἀθρόας εἰς τὸν αὐτῷ δῆμον ἕκαστον, ἀλλὰ Ὁ Χαλκηδόνιοι δὲ ξώων ἐν τῇ πόλει συχνῶν παρ᾿ 
κατὰ κτῆμα ἐν ᾧ τόπῳ ἕκαςον εἶ, να οἱ πένητες δύνων- αὐτοῖς γινομένων, ὀφείλοντες αὐτοῖς μισθὸν οὐκ ἠδύναντο 
ται ὑποτιμᾶσθαι:" ὅτῳ δὲ μὴ ἦν κτῆμα μηθέν, τὸ σῶμα διαλῦσαι. ἀνήγγειλαν ἕν, εἴ τις τῶν πολιτῶν ἣ μετοίκων 
διμναῖον τιμήσασθαι. ἀπὸ τότων ἦν εἰσέφερον τὸ ἔπιγρα- σῦλον ἔχει κατὰ πόλεως ἢ ἰδιώτου ἢ βούλεται λαβεῖν, 
φὲν ἕκαςος σῶον τῇ πόλει. ὠπογράψασθαι. ἀπογραψαμένων δὲ συχνῶν, τὰ πλοῖα τὰ 

᾿Αντισσαῖος δέ, δεηθείσης τῆς πόλεως χρημάτων, εἶθι- 15 πλέοντα εἰς τὸν Ἰόντον ἐσύλων μετὰ προφάσέξως εὐλόγου. 
σμέώων αὐτῶν λαμπρῶς ἄγειν Διονύσια, ἐν οἷς ἄλλα τε ἔταξαν δὲ χρόνον ἐν ᾧ λόγον ὑπὲρ αὐτῶν ἔφασαν ποιή- 
πολλὰ ἀνήλισκον ἐξ ἐνιαυτῷ παρασκευάζοντες καὶ ἱερεῖς σασθαι. συλλεγώτων δὲ χρημάτων συχνῶν τοὺς μὲν 
πολυτελῆ" ὑπογύου δὲ οὔσης ταύτης τῆς ἑορτῆς ἔπεισιν στρατιώτας ἀπήλλαξαν, ὑπὲρ δὲ τῶν σύλων διεδικάσαντο. 
αὐτὸς τῷ μὲν Διονύσῳ εὐξασθαι ἐς νέωτα ἀποδώσειν δι- τοῖς δὲ μὴ δικαίως συληθεῖσιν ἡ πόλις ἀπὸ τῶν προσόδων 
σλάσια, ταῦτα δὲ συναγωγόντας ἀποδόσθαι. συνελέγη ὅν 3) ἀπεδίδου. . 
αὐτοῖς χρήματα ἐκ ὀλίγα πρὸς τὴν χρείαν. Κυζικηνοὶ δὲ ςασιοίσαντες πρὸς ἀλλήλες, ἐπικρατής 

Λαμψακηνοὶ δὲ προσδοκίμων οὐσῶν τριήρων πολλῶν σαντος τῷ δήμι, τῶν δὲ πλυσίων συνειλημμένων, ὀφεΐλον- 
ρὸς αὐτούς, ὄντος μεδίμνου τῶν ὠλφίτων τετραδρώχμου, τες χρήματα ςρατιώταις ἐψηφίσαντο μὴ θανατῶσαι τοὺς 
προσέταζαν τοῖς ἀγοραίοις πωλεῖν ἑξαδράχμου, καὶ τοῦ συνειλημμένες, ἀλλὼ χρήματα πραξαμένες φυγαδεῦσαι. 
ἐλαΐς τὸν χοῶ ὄντα δραχμῶν τεττάρων καὶ τριωβόλε, τῷ ς Χῶοι δέ, νόμου ὄντος αὐτοῖς ἀπογράφεσθαι τὼ χρέα 
τε οἶου καὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως. τὴν μὲν οὖν ἀρχαίαν εἰς τὸ δημόσιον, δεηθέντες χρημάτων ἐψηφίσαντο τὸς μὲν 

2. διχτήσεως 775. ἢ εἰσφέρειν τὰ τῇ 55, ἢ 38. τὸν οτὰ 857". ΠΠ 7. ἦν οτὰ 85. ἢ 9, τάξαι 755. ἢ 10. τὸ 5:73, 1 σκόψαι ΤΆ, αὶ 
41. αὐτὸ οἵα ὅ)3. ἢ 412. εἴ 1558. ἢΠ τιγες, οταῖδβα εἰς, 73, ἢ λειτυργίαν τοιαύτην 1, Π 114. τοὺς λειτνρπικύς 75, τὸ λειτυργικώς 8927, ἢ 

18. 82] καὶ 7), ἢ 20. εἰς -- ἀλλὰ οἵχ δ 7ΤἘζ5), 21. κατὼ οἷχὰ 55. Π ᾧ τόπῳ] τόπῳ οὖ ΤΆ, τότω Ὁ. ἢ εἢ} γὴ 8.7Τ᾽, 1 423. 
συνίφερον 75, ἢ 24. ἑκίςν ΤΙζ, ἢ σῶμα καὶ πόλις δ Τοῦθ, ἢ δί οαχ 8 ΤΊχΤε, ἢ 25, ἠθισμέγων δὲ αὐτῶν 8. ΤΊ 778, 1 28. ὑπὸ ἔγγόν 
Τοῦ " εἶπεν 55. " 80. ἀποδίδοσθαι 8. ΤῪΊΈ δ, || συνώγη 85 ΤΊ, συνάγει 78. ἢ 8λ. ἱξάδραγμον ΤΈὸ 58, ἢ 35. χόα εἰ τριοβόλω 11, 

8. τετταράκοντα 71. ἢ 6. χρόνον διισταμένου εἰ ἾἼ. τι δὲ 1257 755, ἢ 9. ἄλλων 75. ἢ παρῆσον 75. ἢ 10. ἐν ὀλίσασιν 753, ἰνολί-. 
σασιν 7.85 7Ὲ, οὐοίεδο ΟἸΏΠΕΣ καὶ. ἢ 44, ἑκάςην Κ5,, ἑκίτων δέτΥ, ἢ 413. συλλέγει δ. ΤῊ, σν λλεγο 75.  1λ, ὡς ὅ3. Ε 46. 
τελμίων 1.5} ΤΊῊζε, ἢ χρήματά τ᾿ 5:7ΤΊ, ἢ 417. καὶ αὐτοὺς} ἑαυτοὺς 78, ἢ 19. εἰς τῶτον 8:7 77ὲ, ἢ λακεδκιμονίοις 75. ἢ 20. κκλχη- 
δόνιοι 55, καρχηδόνιοι 75. αὶ 26. ἔταξε δέΤΙζθ, ἢ 27. συλλεγόντων ΤΆ, ἢ 29. σνλληφθεῖσιν 55, ἢ 35. χρίη εἰς τὸν 73, ἢ 36. ἐψήφισαν 
σε, ἢ ὀφεύλοντας μὲν 1, 
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ὀφείλονας ἀποδοῦναι τῇ "πόχει τὰ δκνεια, τὴν δὲ πόλιν πρὸς τὴν ἑτέραν φάσιν ἐν ἀπορρήτοις, φέρων αὐτῷ ᾧ διὰ. 

ἐκ τῶν Ἀρθσῦδων τοὺς τόκος τοῖς δεδανεικόσι καταφέρειν, ναὶ χρήμωτα τοὺς ἑτέρους ἐφ᾽ ᾧ αὐτοῖς τὰ πρόγματε 

ἕως ἄν κατὰ τὸ ὠρχαῖϊον εὐπορήσωσιν. ἐγκλῖναι, αὐτὸς "δὲ μᾶλλον βώχασθαι παρὰ τότων λαβῶ 

ΝΙαύσωλος ὁ Καρίας τύραννος, πέμποντος βασιλέως καὶ τὰ περὶ τὴν πόλιν τότοις διοικεῖν παραδεῦναι. ἀχού. 

πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τῷ τοὺς φόρους δοῦναι, συναγαγὼν τοὺς 5 σαντες δὲ ταῦτα εὐθέως τὰ χρήματα οἱ παρόντες ποβ- 

εὐπορωτάτες ἐν τῇ “χώρῳ ἔλεγεν ὅτι βασιλεὺς αἰτεῖ τοὺς σαντες ὅσα ἐχέλευσεν ἔδωκαν. ὁ δὲ τοῖς ἑτέροις τῶν 

᾿φόρερ, αὐτὸς δὲ οὐκ εὐπορεῖται" κατασκευαστοὶ δ᾽ ἄνδρες ἔδειξεν ἃ εἰληφὼς εἴ παρα τῶν ἑτέρων᾽ οἱ δὲ καὶ αὐτὰ 

αὐτῷ εὐθέως ἐπηγγέλλοντο ὅσον εἰσοίσει ἔκαςος. τότων δὲ ἔφασαν οὐκ ἐλάττω δώσειν. λαβὼν δὲ παρ᾽ ἀμφοτέρων 

τοῦτο πραξάντων, οἱ εὐπορώτεροι τὰ μὲν αἰσχυνόμενοι τὼ κατήλλαξεν αὐτὸς πρὸς ἀλλήλας. τοῖς τε πολίταις κατ 

δὲ φοβόμενοι πολλῷ τότων πλείω ἐπηγγέλλοντο καὶ εἰσ- 10 δὼν οὖσας δίκας πολλὰς καὶ μεγάλας ἐκ πολλῇ χρίνω 

ἔφερον. “ἀλιν δεηθεὶς χρημάτων, ἐξεκαλησιάσας τοῖς υ- ἀδικίας, τούτοις διὰ πολέμν δικαςήριον καθίσας προῦτο, 

λασσεῦσιν ἔλεγεν ὅ ὅτι μητρόπολις σα ἡ πόλις αὐτῷ αὕτη ὅσοι ὧν μὴ δικάσωνται, νόμον δ᾽ ἔθηκε μηκέτι ἐπω δὼ 

ἀτείχιστός ἐστιν, ὁ δὲ βασιλεὺς ἐπ᾿ αὐτὸν ςρατεύει" ἐκές τῶν προτέρων ἐγκλημάτων κρίσεις. τότε δὴ παραβιλὴ 

λευσεν ἦν τὸς Νυλασσεῖς φέρειν ἕκαςον ὅτι πλεῖξα χρή» πολλῶν δικῶν, καὶ τὼς ἐγκλήτες μετ᾽ ἐπιτιμίων ἐφ᾽ αὐτὸν 

ματα, φάσκων αὐτὸς τοῖς νῦν εἰσενεχθεῖσι καὶ τὰ λοιπὰ ι5 ποιόμενος, καὶ παρ᾽ ἑκατέρων δὶ ἑτέρων ἀργύριον λαμβώ: 

σωζειν. εἰσενεχθώτων δὲ πολλῶν τὰ μὲν “χρήματα εἶχε, νων, συνήγωγεν οὐκ ὀλέγα χρήματα. 

τὸ δὲ τεῖχος ὧι ἔφη τὸν θεὸν ἐν τῷ παρέντι οἰκοδομιεῖν. Κλαζομώιοι δ᾽ ἐν σιτοδείᾳ, ὄντες χρημάτων τπὸὶ ἐτν 

Κόνδαλος Ἡαυσώλου ὕκαυχος; ὃ ὁπότε διαπορενομέψῳ ροῦντες ἐψηφίσαντο, παρ᾽ οἷς ὅλωιόν ἐςι τῶν ἰδιωτῶν, δὰ- 

αὐτῷ διὰ τῆς χώρας προσενέγκοι τις πρόβατον ἡ ὗν ἡ νεῖσαι τῇ πέλει ἐπὶ τόκῳ' γύτται δὲ πολυὺς ὅτος ὁ καρτὸ 

μόσχον, ἀπογραψάμενος τὸν δόντα καὶ τὸν Ζρόνον, ὠπω- Ὦ ἐν τῇ χιύρῳ αὐτῶν. δανεισάντων δὲ μισθωσάμενοι τλοῖα 

γαγόντα εἰς οἶκον ἐκέλευσε πον ἕως ἂν ἐπανέλθοι" ἀχά ολιν εἰς τὰ ἐμπορεῖα, ὅθεν αὐτοῖς ἧκε σῖτος ὑποῦν 

ὁπότε δὲ δοκοίη χρόνος διανὸς εἶναι, αὐτό τε τὸ τραφὲν πῆς γενομένης τῆς τῷ ἐλαΐκ τιμῆφ. ὀφείλοντες ςρατιότες 

καὶ τὴν ἐπικαρπίαν λόγισαίμενος ὠπήτει. τῶν τε δίνδρων μεσθὸν εἴκοσι τέλαντα, καὶ ὁ δυνάμενοι, τόκον ἔφερον τὸ 

τὰ ὑπερέχοντα ἢ πίπτοντα εἰς τὰς ὁδοὺς τὼς βασιλικὼς ἡγεμόσι τέτταρα τάλαντα τοῦ ἐνιαυτοῦ. ἐπεὶ δὲ τοῦ μὺ 
ἐπώλει τὼς ἐπικαρπίας. τῶν δὲ στρατιωτῶν εἴ τις τελευ- 25 ἀρχαΐς ἀπέκοπτον ἀθέν, ἀεὶ δὲ μάτην ἐδαπάνων, νόμισμα 

τήσειε, διαπύλιον ἐπώλει δραχμὴν τῷ σώματος" ἅμα τε ἔκοψαν σιδηρὸν εἰς ἀργυρίου λόγον εἴκοσι ταλάντων, εἶτα 

ἦν ἐντεῦθεν καὶ ἀργύριον ἐχώμβανεν, ἅμα τε οἱ ἡγεμόνες διδόντες τοῖς εὐπορωτάτοις ἐν τῇ πόλει κατὰ λόγον ἑκάςν 

ἕ παρεκρόοντο αὐτόν, πότε τετελεύτηκεν ὁ ςρατιώτης. τός τε ἀργύριον παρ᾽ ἐκείνων ἔλαβον ἴσιν. οἷ᾽ τε. ἵν ἰδιῶται εἶχ 

Λυκίες ὁρῶν ἀγαπῶντας τὸ τρίχωμα φορεῖν ἔφη γράμματα εἰς τὰς καθ᾿ ἡμέραν χρείας ἀναλίσκειν, καὶ ἡ πόλις τῶ 

ἥκειν παρὰ βασιλέως κόμας ἀποςεῖλαι εἰς προκόμια,. προν 30 χρέους. ἐπηλλάγη. δεύτερον δ᾽ ἐκ τῶν προσόδων ἐκύει 

στετάχϑαι ἵν αὐτῷ ὑπὸ Μαυσώλε ὠποκεῖραι αὐτός. ἔφη- τόν τε τόκον κατέφερον, αἰεί τε διαιροῦντες ἑκάστῳ πρὸ 

σεν ὄν, εἰ βύλονται ἐκικεφάλαιον τακτὸν αὐτῷ δῦναι, μετα μέρος διεδίδοσαν, τοὺς δὲ σιδηροῦς ἐκομίζοντο. 

πὐαμϑθαιε ἐκ τῆς Ἑλλάδος κόμην. οἱ δὲ ἀσμένως ἔδρσαν .. ξηλυβριανοὶ. δὲ δεηθέντες “χρημάτων, νόμε ὄντος αὐτιὰ 

ὁ ἥτει, καὶ συνελέχθη χρήμωτα πολλὰ ὠπὸ ὄχλα πολλῦ,» σῖτον μὴ ἐξάγειν ἐν λιμῷ γενομένοις, ἐκείνοις δὲ ὑπέρχοντα 

Αριςοτέλης Ῥ διε ἄρχων Φωκαίας, ἀπορῶν χίρημεί- ὃ δέτε παλαῆς ἐψηφίσαντο τῇ πόλει παραδῦναι τὸς ἰδιώται 

των, Ἂν» ςάσεις ὅσας δύο τῶν Φωκαέων λόγες ἐποιήσατο τὸν σῖτον τῆς τεταγμένης τιμῆς, ὑπολειπόμενον ὄμιστη 

5. φόρους οπὶ δ. ΤῸ. ἢ 6. ὅτ ὅτι ὃ Ζεβεε, δ 10. πλεῖν στα Ζ: 5. ΤῊΙΤΙ, ἢ 48, ὅσα οπὶ 778, ἢ 18. μυλασεῖς σι. 49. οἷν 
εἰ 20. ἀγόντα δΈ ΤΕ), Π 21. ἔπανέλθη δέτΨ, ἢ 22. δὲ οχὰ 53. ἢ} γραφὲν ΤΆ. Π 238. τε οὰ 26. || 26. “δραχμῶν 8275, δ ἄλλα δ᾽ 

Τηχζσ ἢ 28. ὃ οἵα ΤΙῦἝ, ἢ 29. τείχωμα φέρειν δ ΤΊ, ἢ ἔφησε 756,5) 75, }} 80. ποὶ 827", ἥ προσκόμικ 78, προκόσμια 53. ἃ τμτε 

τάχϑαι 75, ἢ 31. αὐτῷ Το, 1] 32. μεταπέμψασθαι ἐοάϊςο4. {[{ι86. φωκχαίων 8} 7Ὲ, φωκέων 15», 

8. αὐτοῖς 758, ᾿ βυλεύεσθαι ΤῈ), ἢ ἃ, παρὰ 567. ἃ 5. "πορίσαντες οτὰ 78. ἢ 6. ἑταίροις σ᾽. ἢ Ἰ. ἃ] ἐὴ Τί, ἢ κεὶ Τ' 

9. οὐκ ἰδὺὸν δΈ Τοῦ, ἢ 11. ἀδικίαν δέ ΤῊ, Β΄ Έ2. δικάσωνται κὰλ χρόνων προέθηκε μήκέτι ἔσεσθαι «5. ΤῊ ζσ!, ἢ 48. δὲ «15, ἢ παραβέλωον 1, 
χαραβόλν δ:ΤΊ, ἢ 16. συνήγαγον 8)7}5:, ἢ 31. ἐμπόρια 715, ἢ 02. φρατιῶται Ζ5.. Ὁ 51. τε δἸίογυπι τα 12,5) 7 πι, ἢ 45, σηλιμ- 
βριατὰ Τό, ἢ δὲ οπὰ 75. ἢ 84, σίγα μὴ ἐξαγωγὴν δ... σίτν μὲν ἐξωγωγὴν ΤΆ, σξτοῦ μὴ ἐξαγωγὴν "77, ἢ Ὅτοος Τοῦ. 

΄ 
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ἐνιαυτοῦ τροφήν". τα ἐζαγωγὴν ἔδωκαν τῷ βουλομένῳ, δεηθεὶς χρημάτων ἠξίου τὸς πολίτας εἰσενεγκεῖν αὐτῷ" οἱ 
τάξαντες τιμὴν ἂν ἐδῦκει καλῶς ἔχειν αὐτοῖς.. δον δ᾽ οὐκ ἔφασαν ἔχειν. ἐξεγέγκας οὖν τὰ σκεύη τὰ παρ᾽ 

᾿Αβυδηνοὶ δέ, διὰ ςασιασμὸν τῆς χώρας ἀργὰ γενο- αὐτῷ ἐπώλει ὡς δὴ δι᾽ ἀπορίαν τῦτο ποιῶν, ἀγοραϊόντων 
μένης, καὶ τῶν μετοίκων οὐ προμέρων αὐτοῖς οὐδὲν διὰ δὲ Συρακουσίων ἀπεγράφετο τί ἕκαστος ἀγοράσειεν" ἐπεὶ 
τὸ καὶ ἔτι ὀφείλειν, ἐψηφίσαντο τὸν βυλόμενον τοῖς γγεωρ- 5 δὲ τὴν τιμὴν κατέβαλον, ἐκέλευσε τὸ σκεῦος ἀναφέρειν 
γοῖς δανείζειν, ὡς ἐργάσωνται, ὡς πρώτοις αὐτοῖς ἰσομέ- ἕκαστον ὃ ἠγόρασεν. τῶν τε. πολιτῶν διὰ τὼς εἰσφορὰς οὐ 
νης τῆς κομιδῆς ἐκ τοῦ Ἰδών τοῖς δὲ ἄλλοις ἐκ τῶν τρεφόντων βισκήματα εἶπεν ὅτι ἱκανὰ ἦν αὐτῷ πρὸς το- 
λειπομένων. ἐς στον" τὸς ὃν νῦν τι κτησαμένες ἀτελεῖς ἔσεσθαι. πολλῶν 

᾿Εφέσωι διηϑέντες, των νόμον ἔθεντο μὴ φορεῖν δὲ ταχὺ κτησαμένων πολλὰ βοσκήματα ὡς ἀτελῇ ἑξόντων, 
Χρυσὴν τὼς γυναῖκας, ὅσον. δὲ νῦν ἔχουσι, δανεῖσαι τῇ 10 ἐπεὶ καιρὸν ᾧετο εἶναι, τιμήσασθαι κελεύσας ἐπέβαλε 

πόλει" τῶν τε κιόνων τῶν. ἐν τῷ νεῷ τάξαντες ἀργύριον ὃ τέλος. οἱ οὖν πολῖται ὠγανακτήσαντες ἐπὶ τῷ ἐξηπατῆ- 
δεῖ καταβαλεῖν, εἴων ἐπιγρίφεσθαι τὸ ὄνομω τῷ δόντος τὸ σθαι σφαΐζοντες ἐπώλυν. ὡς δὲ πρὸς τῦτο ἔταξε σφάζεσθα: 
ἀργύριον ὡς ἀνατεθεικότος. ες ὅσα δεῖ τῆς ἡμέρας, οἱ δὲ πάλιν ἱερόθυτα ἐποίουν" ὁ δὲ 

Διονύσιος Συρακούσιος βαλόμενος χρήματα συνωαγα: εὑπεῖπε θῆλυ μι θύειν. πάλιν τε δεηθεὶς χρημάτων ἐκέ- 
γεῖν, δοιλοσίαν ποιήσας ἔφησεν ἑωρακέναι τὴν Δήμητρα, (5 λευσεν ὠπογράψασθαι χρήματα πρὸς αὐτὸν ὅσοι οἶκοί 
καὶ κελεύειν τὸν τῶν γυναικῶν κόσμον εἰς τὸ ἱερὸν ἀποκο- εἰσιν ὀρφανικοί. ὠπογραψαμένων δὲ ἄλλων, τὰ τούτων 
μίζειν. αὐτὸς μὲν ἦν τῶν παρ᾽ αὐτῷ γυναικῶν τὸν κόσμον χρήματα ἀπεχρῶτο, ἕως ἕκαστος εἰς ἡλικίαν ἔλθοι. Ῥή- 
αὗτο πεποιηκέναι, ἠξία δὲ καὶ τοὺς ἄλλες, μή τι μήνιμα γιόν τε καταλαβών, ἐχκλησίαν συνωγαγὼν εἶπε διότι δὲ- 

χαρὰ τῆς θεῦ γένηται, τὸν δὲ μὴ τοῦτο ποιήσαντα ἔνοχον καίως μὲν ὧν ἐξανδραποδισθεῖεν ὑπ᾽ αὐτῷ, νῦν μέντοι τὰ 

ἔφησεν ἱεροσυλίας ἔσεσθαι. ἀνενεγκάντων δὲ πάντων ἃ εἶχρν Ὁ εἰς τὸν πόλεμον ἀνηλωμώα χρήματα κομισάμενος καὶ 
δια τε τὴν θεὸν καὶ δι᾽ ἐκεῖνον, θύσας τῇ θεῷ τὸν κόσμον ὑπὲρ ἑκάστου σώματος τρεῖς μνᾶς ἀφήσειν αὐτές. οἱ δὲ 
ὠπηνέγκωτο. ὡς παρὰ τῆς θεῦ. δεδανεισμένας. προελθόντος δὲ Ρηγῖνοι, ὅσα ποτ᾽ ἦν αὐτοῖς ἀποκεχρυμμέα, ἐμφανῆ 
χρόνα καὶ τῶν γυναικῶν πρίλιν φορεσῶν, ἐκέλαυσε τὴν βε- ἐποίουν, καὶ οἱ ἄποροι παρὰ τῶν εὐπορωτέρων καὶ παρὰ 
λομένην χρυσοφορεῖν τώγμα τὶ ἀνατιθέναι εἰς τὸ ἑρόν. τριής τῶν. ζῴων δανειζόμενοι ἐπόρισαν ἃ ἐκέλευε χρήματα. 
βεις τε ναυπηγεῖσθαι μέλλων. ἤδει ὅτι δεήσοιτο «χρημάτων. 25 λαβὼν δὲ ταῦτα παρ᾽ αὐτῶν τά τε σώματα πάντα ὑδὲν 
ἐχκλησίαν ἦν συναγαγὼν ἔφη πόλιν αὑτῷ τινὰ πρεδίδοσθαι, ἧττον ἀπέδοτο, τά τε σχεύη ἃ τότε ἣν ἀποκεκρυμμέα 
εἰς ἣν δεῖσθαι χρημάτων, ἠξίν. τε αὐτῷ τὸς πολίτας εἰσενέγ. ἐμφανὴ ἅπαντα ἔλαβεν. δανεισάμενός τε παρὰ τῶν πολι- 
καὶ δύο ςατῆρας ἔκαςον" οἱ δ᾽ εἰσήνεγκαν. διαλωπὼν δὲ δύο τῶν χρήματα ἐπ᾽ ὠποδόσει, ὡς ἀπήτουν αὐτόν, ἐκέλευσεν 
ἢ τρεῖς ἡμέρας, ὡς διημαρτιριὼς τῆς πράξεως, ἐπαινέσας ἀναφέρειν ὅσον ἔχει τις ἀργύριον πρὸς αὐτόν" εἰ δὲ μή, 

αὐτοὺς ἀπέδωκεν. ἑκάςῳ ὃ εἰσήνεγκαν. ποιήσας δὲ τοῦτο 30 θώρατον ἔταξε τὸ ἐπιτίμιον. ἀνενεχθώτος δὲ τῷ ἀργυρίου, 
ἀνεκτήσατο τὸς πολίτας, εἶτα πάλιν οἰόμενοι ἀπολήψεσθαι ἐπικόψας χαρακτῆρα ἐξέδωκε τὴν δραμμὴν δύο δυναμέ- 
εἰσήνεγκαν" ὁ δὲ. λαβὼν -εἶχαν εἰς τὴν νανπηγίαν. οὐκ νὴν δραχμάς, καὶ τό τε ὀφειλόμενον πρότερον ἀνήνεγκαν 
εὐπορῶν. δὲ εἰργυρία νόμωσμευ ἔκοψε καττιτέρε, καὶ συνωγα- πρὲς αὐτόν. εἰς Τυρρηνίαν. τε πλεύσας ναυσὶν ἑκατὸν ἔλω- 
“ὼν ἐκκλησίαν πολλὼ τοῦ κεκρμμένε νομίσματος ὑπερο- [θεν ἐκ τοῦ τῆς Λευκοθέως ἱεροῦ χρυσίον τε καὶ ἀργύριον 
πεν! οἱ δὲ ἐψηφίσαντο καὶ μὴ βουλόμενοι ἕκαστος ὃ ἂν 35 πολὺ καὶ τὸν ᾿ἄλλον κόσμον ἐκ ὀλέγον, εἰδὼς δὲ ὅτι καὶ. 
εἴλετο ἔχειν. ὡς ἀργυρῶν ἀλλὰ μειὴ κωττιτέρινον. πάλιν τε οἱ ναῦται πολλὰ ἔχουσι, κήρυγμα ἐποιήσατο τὰ ἡμίσεα ὁ 
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48δὺ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Β. 

ὧν ἔχει ἕκαςος ἀναφέρειν πρὸς αὑτόν, τὰ δ᾽ ἡμίσεα ἔχειν δὲ ὑπολαβόντες οὐκ ἄν ποτε προέσθαι τοσαῦτα χρήματα 
τὸν λαβόντα" τῷ δὲ" μὴ ἀνενέγκαντι θάνατον ἔταξε τὸ ἐπε- τὸν Τιμόθεον αὐτοῖς, εἰ μὴ τῇ ἀληθείᾳ προσδύκιμα ἦν τὸ 

τίμιον. ὑπολαβόντες δὲ οἱ ναῦται ἀνενέγκαντες τὼ ἡμίσεω χρήματα πρὸς αὐτόν, ἡσυχίαν εἶχον ὑπὲρ τῶν μισθῶι, 

τὼ κατάλοιπα ἕξειν ἀδεῶς, ὠνήνεγκαν. ὁ δ᾽ ἐπείπερ ἐκεδα ἕως ἐκεῖνος διῳωκήσατο ἃ ἐβούλετο. ἸΣώμον δὲ πιλιορχῶ 
ἔλαβιν, ἐκέλευσε πάλιν τὰ ἡμίσεα ἀναφέρειν. ὁ τὲς καρπὺς καὶ τὰ καὶ ἐπὶ τῶν ὠγρῶν ὠπεδίδυτο αὐτιὰ 

Μιενδαῖοι δὲ τὰ μὲν ἀπὸ λιμένων καὶ τῶν ἄλλων τοῖς Σαμίοις, ὥστε εὐπόρησε χρημάτων εἰς μισθοὺς τι 
τιλῶν αὐτοῖς προσπορευόμενα ἐχρῶντο εἰς διοίκησιν τῆς ςρατιώταις. τῶν τ᾽ ἐπιτηδείων ἐπεὶ σπάνις ἣν ἐν τῷ ςρα 

πόλεως, τὰ δὲ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ οἰκιῶν τέλη ὑκ ἔπραττον, τοπέδῳ διὰ τὸς ἀφικνυμένες, ἀπηγόρευσε μὴ πωλεῖν σἴτον 

ἀλλ᾽ ἀνέγραφον τὸς ἔχοντας" ὁπότε δὲ δεηθεῖεν χρημάτων, ἀληλεσμένον, μηδὲ μέτρον ἔλασσον ἢ μέδιμνον, μηδὲ τῶν 
ὠπεδίδοσαν ὀφείλοντες. ἐκέρδαινον οὖν τὸν παρεληλυθότα 10 ὑγρῶν μηδὲν ἔλαττον ἢ μετρητήν. οἷ. μὲν ἦν ταξίαρχοί τι 

. χρόνον ἀτόκοις τοῖς χρήμασιν ἀποκεχρημένοι. πολεμῖντες καὶ λοχαγοὶ ὠγοραζοντες ἀθρόα διεδίδοσαν τοῖς στρατώ. 

«ρὸς ᾿Ολυνθίες καὶ δεόμενοι χρημάτων, ὄντων αὐτοῖς ἀν- ταῖς, οἱ δὲ εἰσαφικνούμενοι ἦγον αὐτοῖς τὰ ἐτιτήδια' 
δραπόδων, ἐψηφίσαντο καταλειπομένων ἑνὶ ἑκάςῳ θήλεος ὁπότε δὲ ὠπαλλάττοιντο, εἴ τι περίλοιπον εἴη αὐτοῖς, ἐτώ 
καὶ ἄρρενος τἄλλα ἀποδόσθαι τῇ πόλει, ὡς ἐκδανεῖσαι τὸξ λὲν. ὥςε συνέβαινεν εὐπορεῖσθαι τὸς ςρατιώτας τῶν ἔτε 

ἰδιώτας χρήματα. ᾿ 45 τηδείων. 
Καλλίςρατος ἐν Μακεδονίᾳ πωλυμένυ τῷ ἐλλιμενίου Διδάλης Πῴσης ἔχων ςρατιώτας τὰ μὲν καθ᾽ ἡμῴν 

ὡς ἐπὶ τὸ πολυ εἴκοσι ταλάντων ἐποίησεν εὑρεῖν τὸ διπλα- πορίζειν ἐδύνατο ἐκ τῆς πολεμίας αὐτοῖς, νόμισμα δὶ ἃ 
σιον" κατιδὼν γὰρ ὠνυμένες τοὺς εὐπορωτέρες αἰεὶ διὰ τὸ ἔχων διδόναι, ἀπαιτόμενος δέ, χρόνε γενομένα οὗ ὥφιρι, 
δεῖν ταλαντιαΐες καθιςάναι τὸς ἐγγύες τῶν εἴκοσι ταλάν- τεχναΐζει τοιόνδε. ἐκκλησίαν συναγαγὼν ἔφη οὐκ ἀτορ 
τῶν, προεκήρυξζεν ὠνεῖσθαι τὸν βυλόμενον καὶ τὸς ἔγγύσυς Ὁ σθαι χρημάτων, ἀλλ᾽ εἶναι αὑτῷ ἐν χωρίῳ τινί, λέγων δ 

καϑιςάναι τὸ τρίτε μέρες καὶ καθ᾽ ὁπόσον ἕκαςος δύνηται ᾧ εἴη. καὶ ἀναζεύξας ἐβάδιζεν ἐπ᾿ αὐτό" εἶτα ὡς ἐγγὰ 
τείθειν. τῷ χωρία ἐγένετο, προελθὼν εἰς αὐτὸ ἐν ἐκ τῶν δὲν 

Τιμόθεος ᾿Αθηναῖος πολεμῶν πρὸς ᾿Ολυνθίες καὶ ὠπο- τῶν ἱερῶν ὅσος ἐνὴν κοῖλος ἄργυρος, εἶτ᾽ ἐπισκευάσας τὸν 
ρούμενος ἀργυρίε, κόψας χαλκὸν διεδίδου τοῖς ςρατιώταις. ἡμιόνους ὡς ἀγούσας ἀργύριον παραφαινούσας τε ταῦτα 
ἀγανακτόντων δὲ τῶν ςρατιωτῶν ἔφη αὐτοῖς τὸς ἐμπόρες 25 ἐβάδιζεν. ἰδόντες δὲ οἱ ςρατιῶται, καὶ νομίσαντες ἅπαντε 
τε καὶ ἀγοραίους ἅπαντας ὡσαύτως πωλήσειν. τοῖς δ᾽ εἶναι ἄργυρον τὸν ἀγόμενον, ἐθάρρησαν ὡς κομιόμσοι τὸ 
ἐμπόροις προεῖπεν, ὃν ἄν τις λάβῃ χαλκόν, τούτου πάλιν μισθόν. ὁ δ᾽ ἔφη δεῖν εἰς ᾿Αμισὸν ἐλθόντας ἐπισημήνασθωι, 
ὠγοράζειν τά τ᾽ ἐκ τῆς χώρας ὦνια καὶ τὰ ἐκ τῶν λειῶν ἦν δ᾽ εἰς τὴν ᾿Αμισὸν ὁδὸς πολλῶν τε ἡμερῶν καὶ χειρέ 
ἀγόμενα" ὃς δ᾽ ἂν περιλειφθῇ αὐτοῖς χαλκός, πρὸς αὐτὸν ριος᾽ τὸν δὴ χρόνον τοῦτον ὠπεχρᾶτο τῷ στρατοπέδῳ τὲ 
ἀναφέροντας ἀργύριον λαμβάνειν. περὶ Κέρκυραν δὲ πο- 30 ἐπιτήδεια μόνον διδές.. τὸς δὲ τεχνίτας τὸς ἐν τῷ ςραῖ» 
λεμῶν καὶ ἀπόρως διακείμενος, καὶ τῶν ςρατιωτῶν αἰτόν- πέδῳ αὐτὸς εἶχε καὶ τὸς καπήλες τὸς μεταβαλλομώνν 

τῶν τοὺς μισθοὺς καὶ ἀπειθύντων αὐτῷ καὶ πρὸς τοὺς ὑπ- τι' ἄλλῳ δὲ ἐκ ἦν νθενὶ ὑθὲν τότων ποιεῖν. 
ἐναντίες φασκόντων ἀποπορεύεσθαι, ἐκκλησίαν συνωγαγὼν Χαβρίας ᾿Αθηναῖος Ταῷ τῷ Αἰγυπτίων βασιλεῖ δ» 
ἔφησεν ὁ δύνασθαι διὼ τὲς χειμῶνας παραγενέσθαι αὑτῷ στρατεύοντι καὶ διομέψῳ χρημάτων συνεβούλενε τῶν π 
ἀργύριον, ἐπεὶ τοσαύτην εἶναι περὶ αὑτὸν εὐπορίαν ὥς: τὴν 35 ἱερῶν τινὰ καὶ τῶν ἱερείων τὸ πλῆθος φάναι τρὸς τοὺ 
προδιδομένην τριμήνν σιταρκίαν δωρεὰν αὐτοῖς διδόναι. οἱ ἑρεῖς δεῖν παραλυθῆναι διὰ τὴν δαπάνην. ἀκούσαντες ἃ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Β. 

οἱ ἱερεῖς, καὶ τὸ ἱερὸν παρ᾽ αὐτοῖς ἕκαςοι βελόμενοι εἶναι, 
καὶ ἴδια αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς ἐδίδοσαν χρήματα. ἐπεὶ δὲ παρὼ 
πάντων εἰλήφει, “προστάξαι αὐτοῖς ἐκέλευσεν εἰς μὲν τὸ 
ἱερὸν καὶ εἰς αὐτὸν τῆς δακάνης ἧς πρότερον ἐποιοῦντο τὸ 

4381 

Μέμνων 'Ῥόδιος κυριεύσας Λαμψάκου, δεηθεὶς χρη- 
μάτων ἐπέγραψε τοῖς πλεσιωτάτοις αὐτῶν πλῆθός τι ἀρ- 
γυρίαυ, τούτοις δὲ τὴν κομιδὴν ἔσεσθαι παρὰ τῶν ἄλλων 
πολιτῶν ἔφησεν" ἐπεὶ δὲ οἱ ἄλλοι πολῖται εἰσήνεγκαν, 

δέκατον μέρος ποιεῖσθαι, τὼ δὲ λοιπὰ αὐτῷ δανεῖσαι, ἕως 5 ἐκέλευσε καὶ ταῦτα αὐτῷ δανεῖσαι ἐν χρόνῳ διειπάμενος 

ὁ πόλεμος ὁ πρὸς βασιλέα διαλυθῇ. ἀπ᾽ οἰκίας δὲ ἑκά- 
ςης ἐκέλευσεν ἅπαντας εἰσενέγκαι ταζαντα ὃ δεῖ, καὶ ἀπὸ 

τοῦ σώματος ὡσαύτως" τοῦ σίτε τε πωλεμένε χωρὶς τῆς 
τιμῆς διδόναι τὸν πωλῦντα καὶ ὠνούμενον ἀπὸ τῆς ἀρτά- 

ἐν ᾧ πώλιν αὐτοῖς ὠκοδώσει. πάλιν τε δεηθεὶς χρημάτων 
ἠξίωσεν αὐτὸς εἰσενέγκαι, κομίσασθαι δ᾽ ὃς τῶν προσόδων" 
οἱ δ᾽ εἰσήνεγκαν ὡς διὰ ταχέων αὐτοῖς ἐσομένης τῆς κο- 
μιδῆς" ἐπεὶ δὲ καὶ αἱ καταβολαὶ τῶν προσόδων παρῆσαν, 

βης τὸν ὀβολόν, ἀπὸ τῶν πλοίων τε καὶ ἐργαστηρίων καὶ 10 ἔφησεν ἐπ᾿ αὐτῷ χρείαν εἶναι καὶ τότων, ἐκείνοις δὲ ὕςερον 
τῶν ἄλλην τινὰ ἐργασίαν ἐχόντων τῆς ἐργασίας μέρος τὸ 
δέκατον κελεῦσαι ἀποτελεῖν. ἐκστρατεύειν δ᾽ αὐτῷ μέλ- 
λοντὶ ἐκ τῆς χώρας, εἴ τίς τι ἔχοι ἄσημον ἀργύριον ἃ 
χρυσίον, κελεῦσαι ἐνέγκαι πρὸς αὑτόν" ἐνεγκάντων δὲ τῶν 

ἀποδώσειν σὺν τόκῳ. τῶν τε στρατευομένων παρ᾽ αὐτῷ 
παρῃρεῖτο τὰς σιταρχίας καὶ τοὺς μισθὸς ἐξ ἡμερῶν τὸν 
ἐνιαυτόν, φάσκων ταύταις ταῖς ἡμέραις οὔτε φυλακὴν 
αὐτοὺς οὐδεμίαν ὅτε πορείαν οὔτε δαπάνην ποιεῖσθαι, τὰς 

πλείςων ἐκέλευσε τύτῳ μὲν ἐκεῖνον χρῆσθαι, τοὺς δὲ δα- 15 ἐξαιρεσίμες λέγων. τόν τε πρὸ τῷ χρόνον διδὸς τοῖς ςρα- 
νείσαντας συστῆσαι τοῖς ναυάρχοις ὥστ᾽ ἐκ τῶν φόρων 
αὐτοῖς ὠποδοῦναι. 

ἸΙφριράτης ᾿Αθηναῖος, Κότυος συναγαγόντος ςρατιώ- 
τας, ἐπόρισεν αὐτῷ χρήματα τρόπον τοιοῦτον. ἐκέλευσε 

τιώταις τῇ δευτέρᾳ τῆς νυμηνίας τὴν σιταρχίαν, τῷ μὲν 
πρώτῳ μηνὶ παρέβη τρεῖς ἡμέρας, τῷ δ᾽ ἐχομένῳ πώτε" 
τῦτον δὲ τὸν τρόπον προῆγεν ἕως εἰς τὴν τριακάδα ἦλθεν. 

Χαρίδημος ᾿Ωρείτης ἔχων τῆς Αἰολίδος τινὰ χωρία, 

τῶν ἀνθρώπων ὧν ἦρχε προςάξαι κατασπεῖραι αὐτῷ γὴν Ὦ ἐπιςρατεύοντος ἐπ᾿ αὐτὸν ᾿Αρταβαζε χρημάτων ἰδεῖτο εἰς 
τριῶν μεδίμνων" τότε δὲ πραχθέντος συνελέγη σίτε πολὺ τοὺς ςρατιώτας. τὸ μὲν ἕν πρῶτον εἰσέφερον αὐτῷ, εἶτα 
πλῆθος. καταγαγὼν ἶν τὰ ἐμπόρια ἀπέδοτο, καὶ εὐπόρησε ὑκέτι ἔφασαν ἔχειν. ὁ δὲ Χαρίδημος, ὃ ᾧετο χωρίον εὐπο- 

᾿ χρημάτων. 
Κότυς Θρᾷξ παρὰ Πειρινθίων ἐδανείζετο χρήματα 

ρώτατον εἶναι, ἐκέλευσε, καὶ εἴ τι νόμισμα ἔχουσιν“ ἥ τι 
Ψ 
ἄλλο σκεῦος ἀξιόλογον, εἰς ἕτερον χωρίον ὠποςέλλειν, πα- 

εἷς τὸ τὸς ςρατιώτας συναγαγεῖν" οἱ δὲ Ἱειῤίνθιοι ὑκ ἐδί. 25, ραπομπὴν δὲ δώσειν ὦμα δὲ καὶ αὐτὸς τῦτο ποιῶν φα- 
δόσαν αὐτῷ. ἠξίωσεν οὖν αὐτὸς ἄνδρας γε τῶν πολιτῶν 
φρουροὺς δοῦναι εἰς χωρία τινά, ἵνα τοῖς ἐκεῖ ςρατιώταις 
νῦν φρουροῦσι σχῇ ἀποχρήσασθαι. οἱ δὲ τοῦτο ταχέως 
ἐποίησαν, οἰόμενοι τῶν χωρίων κύριοι ἔσεσθαι. ὁ δὲ Κότυς 

νερὸς ἦν. πεισθέντων δὲ τῶν ἀνθρώπων, προαγαγὼν αὐτὸς 
τῆς πόλεως μικρὸν καὶ ἐρευνήσας ἃ εἶχον, ἔλαβεν ὅσων 
ἐδεῖτο, ἐκείνες δὲ πάλιν εἰς τὸ χωρίον ἀπῆγεν. κήρυγμά 
τε ποιησάμενος ἐν ταῖς πόλεσιν ὧν ἦρχε μηδίνα μηδὲν 

τοὺς ἀποσταλώτας εἰς φυλακὴν ποιήσας, τὰ χρήματα 30 ὅπλον κεκτῆσθαι ἐν τῇ οἰκίῳ, εἰ δὲ μή, ὠποτίσειν ἀργύριον 
αὐτὸς ἐκέλευσεν ὠποστείλαντας, ἃ ἐδανείζετο παρ᾽ αὐτῶν, ὃ ἐκεκήρυξεν, ἠμέλει καὶ ἐδεμίαν ἐπιςροφὴν ἐποιεῖτο. τῶν 

κομίσασθαι. δὲ ἀνθρώπων οἰομένων τὸ κήρυγμα μάτην αὐτὸν κεποιῶ- 

Μώτωρ υἱὸς Ἕρμείαν συλλαβὼν καὶ τὰ χωρία αὐτῷ σθαι, εἶχον ἃ ἔτυχρν ὅκαςοι κεκτημένοι κατὰ χώραν. ὁ 

κατασχρν τοὺς ἐπιμελητὰς εἶασε κατὰ χώραν τοὺς ὑπὸ δ᾽ ἔρευναν ἐξαίφνης ποιησώμενος τῶν οἰκιῶν, παρ᾽ οἷς εὗρεν 

τῷ Ἕρμεΐς καθεςηκότας. ἐπεὶ δὲ ἐθάρρησαν τε ἅπαντες, καὶ 35 ὅπλον τι, ἐπράττετο τὸ ἐπιτίμιον. ; 
εἴ τί ποτ᾽ ἦν αὐτοῖς ὠποκεκρυμμένον ἢ ὑπεκκείμενον, μεθ᾽ Φιλόξενός τις Μακεδὼν Καρίας σατρακεύων δεηθεὶς 
ἑαυτῶν εἶχον, συλλαβὼν αὐτὸς πάντα παρείλετο ἃ εἶχον. χρημάτων Διονύσια ἔφασκε μέλλειν ἄγειν, καὶ χορηγὺς 
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προέγραψε τῶν Καρῶν τὸς εὐπορωτάτας, καὶ προσέταττεν μίαν, ἥτει αὐτὸς χρήματα ὑπερβαλὼν τῷ πλήθει" τοῦτι 
αὐτοῖς ἃ δεῖ παρασκευάζειν. ὁρῶν δ᾽ αὐτὸς δυσχεραίνον. γὰρ αὐτῷ τὸ διάφορον εἶναι, τὸ αὐτοῦ εἶναι τὸ ἐμπέρμν 
τας, ὑποπέμπων τινὼς ἠρώτα τί βέλονται δόντες ἀπαλ- καὶ μὴ ἐκεῖ. ἐπεὶ δ᾽ ἐκ ἂν ἔφασαν δύνασθαι δοῦναι, μὲ 
λαγῆναι τῆς λειτυργίας. οἱ δὲ πολλῷ πλέον ἢ ὅσον ᾧοντο τῴκισεν αὐτός. ἀπος είλας τέ τινα ἐπ᾿ ἀγόρασμά τι, αἰτόϊ- 
ἀναλώσειν ἔφασαν δώσειν τῇ μὴ ὀχλεῖσθαι καὶ ὠπὸ τῶν ς μενος ὅτι εὐώνων ἐπιτετύχηκεν, αὐτῷ δὲ μέλλει ἐκτετιμε 
ἰδίων ἀπεῖναι. ὁ δὲ παρὰ τότων λαβὼν ὃ ἐδίδοσαν, ἐτέ. μόνα λογίζεσθαι, πρὸς τὸς συνήθεις τῇ ἀγοραςῖ ἔλεγε ἴτι 

ρες κατέγραψεν, ἕως ἔλαβε παρὰ τότων ἃ ἐβώλετο" καὶ ἀκηκοὼς εἴη τὰ ἀγοράσματα αὐτὸν ὑπερτίμια ἡγορακέναι' 
προσὴν παρ᾽ ἑκάςοις. αὐτὸς ὃν ὁ προσέξειν. καὶ ὦμα τὴν ἀβελτηρίαν αὐτὸ ἔδεν 

Ἑὐαίσης Ἰξύρος Αἰγύπτου σατραπεύων, ἀφίστασθωμ δόρει μετ᾽ ὀργὴς προσποιήτε. οἱ δὲ ταῦτ᾽ ἀκέοντες ἐκ ἶφι 
μελλόντων τῶν νομαρχῶν ἀπ᾽ αὐτῷ αἰσθόμενος, καλέσας ιο σαν δεῖν πιστεύειν αὐτὸν τοῖς λέγουσί τι κατ᾽ ἐκείνου, ἷκ 
αὐτὸς εἰς τὰ βασίλεια ἐκρέμασεν ἅπαντας, πρὸς δὲ τοὺς αὐτὸς παραγενόμενος τὸν λόγον αὐτῷ δῷ. ἀφικομένου ἃ 

οἰκείας ἐκέλευσε λέγειν ὅτι ἐν φυλακῇ εἰσίν. ἕκαςος οὖν τῷ ὠγοραςῷ ἀπύήγγειλαν αὐτῷ τὰ παρὰ τῷ Ἐλεομένς ὁ 
τῶν οἰκείων ἔπραττον ὑπὲρ ἑκάςν, καὶ χρημάτων ἐξεωνῖντο δ᾽ ἐκείνοις τε βαλόμενος ἐνδείξασϑαι καὶ τῷ Κλεομόει ἐπέ 
τὸς συνειλημμένος. ὁ δὲ διομολογησώμενος ὑπὲρ ἑκάςον νεγκε τὰς τιμὰς ὥνπερ ἦν ἠγορακώς. τῷ τε σίτε πωλνμδι 
καὶ λαβὼν τὰ ὁμολογηθέντα ὠπέδωκεν ἑκάςοις τὸν νεκρόν. 4ς ἐν τῇ χώρῳ δεκαδράχμε, καλέσας τὶς ἐργαζομώνυς ἡρώτε 

Κλεομένης ᾿Αλεξανδρεὺς Αἰγύπτε σατραπεύων, λιμξ πῶς βέλονται αὐτῷ ἐργάζεσθαι" οἱ δ᾽ ἔφασαν ἐλάσσινι 
γενομένε ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις τόποις σφόδρα ἐν Αἰγύπτῳ ἢ ὅσου τοῖς ἐμπέροις ἐπώλουν. ὁ δ᾽ ἐκείνας μὲν ἐκέλευσο 
δὲ μετρίως, ἀπέκλεισε τὴν ἐξαγωγὴν τῷ σίτα. τῶν δὲ νος αὐτῷ παραδιδόναι ὅσουπερ ἐπώλουν τοῖς ἄλλοις, αὐτὸς ἃ 
μαρχῶν φασκόντων ὁ δυνήσεσθαι τὸς φόρες ὠποδῦναι τῷ τάξας τριάκοντα καὶ δύο δραχμὰς τῷ σίτε τὴν τιμὰν ἵτια 
μὴ ἐξάγεσθαι τὸν σῖτον, ἐξαγωγὴν μὲν ἐποίησε, τέλος δὲ ῳ);. ἐπώλει. τός τε ἱερεῖς καλέσας ἔφησε πολυ τὸ ἀνάλωμα δ 
πολὺ τῷ σίτῳ ἐπέβαλεν, ὥςε συνέβαινεν αὐτῷ ἐξαγομένε τῇ χώρᾳ γίνεσθαι εἰς τὰ ἱερά" δεν ἦν καὶ τῶν ἱερῶν τοὶ 
ὀλίγυ πολὺ τέλος λαμβάνειν, αὐτός τε τὸς νομάρχας πε- καὶ τῶν ἱερέων τὸ πλῆθος καταλυθῆναι. οἱ δὲ ἱερεῖς χὰ 

παῦσθαι τῆς προφάσεως. διαπλέοντος δ᾽ αὐτῷ τὸν νομὸν ἰδίῳ ἕκαςος καὶ κοινῇ τὰ ἱερὰ χρήματα ἐδίδοσαν, οἰέμσί 
ἧ ἐξὶ θεὸς ὁ κροκόδειλος, ἡρπάσθη τις τῶν παίδων αὐτῇ" τε αὐτὸν τῇ ἀληθείᾳ μέλλειν τῦτο ποιεῖν, καὶ ἕκαςος βιλὲ 
καλέσας οὖν τὸς ἱερεῖς ἔφη πρότερος ἀδικηθεὶς ἀμύνεσθαι Ὡς μένος τό τε ἱερὸν τὸ αὐτῷ εἶναι κατὰ χιώραν καὐτὸς ἱμεύς 
τὸς κροκοδείλες, καὶ προσέταξε θηρεύειν αὐτός. οἱ δὲ ἱερεῖς, ᾿Αντιμένης Ῥόδιος ἡμιόδιος γενόμενος ᾿Αλεξάνὸρι τι 
ἶνα μὴ ὁ θεὸς αὐτῶν καταφρονηθῇ, συναγαγόντες ὅσον Βαβυλῶνα ἐπόρισε χρήματα ὧδε. νόμε ὄντος ἐν Βαβυλυ- 
ἠδύναντο χρυσίον ἔδοσαν αὐτῷ, καὶ τως ἐπαύσατο. ᾿Αλε- νίᾳ παλαιοῦ δεκάτην εἶναι τῶν εἰσαγομένων, χρωμόο ἃ 

ξανδρε τῷ βασιλέως ἐντειλαμένε αὐτῷ οἰκίσαι πόλιν πρὸς αὐτῷ ἐθενός, τηρήσας τύς τε σατράπως ἅπαντας προσδιαΐ 
τῷ Φάρῳ καὶ τὸ ἐμπόριον τὸ πρότερον ὃν ἐπὶ τῇ Κανώβε Ὁ μυς ὄντας καὶ ςρατιώτας, ἐκ ὀλέγες τε πρέσβεις καὶ τεῦ 
ἐνταῦθα ποιῆσαι, καταπλεύσας εἰς τὸν Κανωβον πρὸς τὸς τας κλητὺς τὸς ἄλλυς ἄγοντας καὶ ἰδίᾳ ἀποδημῆντας, καὶ 

ἑρεῖς καὶ τὸς κτήματα ἔχοντας ἐκεῖ ἐπὶ τύτῳ ἥκειν ἔφη δῶρα πολλὰ ἀναγόμενα, τὴν δεκάτην ἔπρασσε κατὰ τὼ 
ὥστε μετοικίσαι αὐτός. οἱ δὲ ἱερεῖς καὶ οἱ κάτοικοι εἰσε- νόμον τὸν κείμενον. πάλιν τε πορίζων τἀνδράποδα τὰ ἐπὶ 
νέγκαντες χρήματα ἔδωκαν, ἵν᾿ ἐᾷ κατὰ χώραν αὐτοὶς -στρατοπέδῳ ὄντα ἐκέλευσε τὸν βουλόμενον ὠπογράφεσθω 
τὸ ἐμπόριον. ὁ δὲ λαβὼν τότε μὲν ἀπηλλάγη, εἶτα δὲ ἃς ὁπόσν θέλοι, μέλλειν δὲ τῷ ἐκιαυτῷ ὀκτῶ δραχμὰς ὠποῖξ 
καταπλεύσας, ἐπεὶ ἦν εὐτρεκῇ αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν οἰκοδυ- σαι, ὧν δὲ ὠποδρᾷ τὸ ἀνδραποδον, κομέζεσθαι τὴν τῳὸ 
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ἂν ἀνεγρώψατο. ἀπογραφέντων ἦν πολλῶν ἀνδραπόδων ὧι Κλεομένης προσπορευομένης τε τῆς νυμηνίας καὶ δέον 

ὀλίγον συντελεῖ ἀργύριον. εἰ δέ τι ὠποδρῴη ἀνδρώποδον, τοῖς ςρατιώταις σιταρχίαν δοῦναι κατέπλευσεν ἐξεπίτηδες, 

ἐκέλευε τὸν σατρώπην τῆς ἐν ἢ ἐςὶ τὸ ςρατόκεδον ἀνασώ- προσπορευομένν δὲ τῇ μηνὸς ἀναπλεύσας διέδωκε τὴν σιταρ- 
ζειν ἢ τὴν τιμὴν τῷ κυρίῳ ἀποδοῦναι. χίαν, εἶτα τῇ εἰσιόντος μηνὸς διέλιπεν ἕως τῆς νεμηνίως, οἱ 

᾿Οφέλας ᾿Ολυύνθιος καταςήσας ἐπιμελητὴν εἰς τὸν νο- 5 μὲν οὖν ςρατιῶται διὰ τὸ νεωςὶ εἰληφέναι τὴν σιταρχίαν 
μὸν τὸν ᾿Αρθριδίτην, ἐπεὶ προσελθόντες αὐτῷ οἱ νόμαρχοι ἡσυχίαν εἶχεν, ἐκεῖνος δὲ παραλλάξας ἕνα μῆνα παρὰ τὸν 

οἱ ἐκ τῷ τόπι τούτου ἔφασαν βόλεσθαι πλείω αὐτοὶ πολὺ ἐνιαυτὸν ἀφήρει μισθὸν ἀεὶ μηνός. 

φέρειν, τὸν δ᾽ ἐπιμελητὴν τὸν νῦν καθεςηκότα ἀπαλλώξαι Σταβέλβιος ὁ Μυσῶν ςρατιώταις μισθὸν συγκαλέσας 
αὐτὸν ἠξίων, ἐπερωτήσας αὐτὰς εἰ δυνήσονται συντελεῖν ἅπερ ἔφησεν αὐτῷ τῶν μὲν ἰδιωτῶν ἀδεμίαν χρείαν εἶναι, τῶν δὲ 
ἐπαγγέλλονται, φησάντων αὐτῶν τὸν μὲν ἐπιμελητὴν κατὰ τ0 ἡγεμόνων, ὅταν δέηται ςρατιωτῶν, ἐκείνων ἑκάςῳ δὸς ἀργύ- 
χώραν εἶα, τὸς δὲ φόρες πρασσεσθαι ἐκέλευεν ὅσυς αὐτοὶ ριον ἀποςέλλειν ἐπὶ ξενολογίαν, τύς τε μισθὸς ὃς δεῖ ἐκεί- 

ὑπετιμήσαντο. ὅτε ἵν ὃν κατέςησεν ἀτιμάσαι ἐδύκει, οὔτ᾽ νοις δοῦνωι, τοῖς ἡγεμόσιν ἂν ἥδιον διδόναι" ἐκέλευεν οὖν 

ἐκεύοις πλεΐες φόρυς ἐπιβαλεῖν ἢ αὐτοὶ ἔταξαν, χρήματα αὐτοὺς ἀποςέλλειν ἕκαςον τοὺς αὐτῶν καταλόγες ἐκ τῆς 
δὲ πολλακλώσια αὐτὸς ἐλάμβανεν. χώρας, τῶν δὲ ἡγεμόνων ὑπολαβόντων χρηματισμὸν αὐτοῖς 

Πυϑοκλῇς ᾿Αθηναῖος ᾿Αθηναίοις συνεβέλευσε τὸν μό- 15 ἔσεσθαι, ἀπέςειλαν τὸς ςρατιώτας, καθάπερ ἐκεῖνος προσέ- 

λυβὼν τὸν ἐκ τῶν Τυρίων παραλαμβάνειν παρὼ τῶν ἰδιω- ταζεν. διαλιπὼν δὲ ὀλίγον Χρόνον καὶ συναγαγὼν αὐτοὺς 
τῶν τὴν πόλιν, ὥσπερ ἐπώλεν, δίδραχμον, ως τάξαντας ἵτε αὐλητὴν ἄνευ χορ ὅτε ἡγεμόνας ἄνευ ἰδιωτῶν ὑδὲν ἴφη 
αὐτὸς τιμὴν ἐζαδράχμυ ὕτω πωλεῖν. χρησίμυς εἶναι" ἐκέλενεν οὖν αὐτὸς ἀπαλλάττεσθαι ἐκ τῆς 

Χαβρίας πληρωμάτων τε κατειλσγμένων εἰς ἑκατὸν χώρας. 
καὶ εἴκοσι ναῦς, τῷ δὲ Ταῷ ἑξήκοντα μόνον ὕσης χρείας, 20 Διονύσιος τρὶ ἱερὼ ̓ Ξ εριπορευύμιενος, εἰ εἰς τράπεζαν 

προσέταξε ταῖς ἐκ τῶν ἑξήκοντα, νεῶν αὐτοῦ τῶν ὑπομένο- ἴδοι παρακειμένην χρυσῆν ἢ ἀργυρᾶν, ἀγαθὴ δαίμονος κα- 

σῶν τὸς πλέοντας εἰς δίμηνον σιτηρεσιάσαι ἢ αὐτὸς πλέειν. λεύσας ἐγχέαι ἐκέλευεν ἀφαιρεῖν, ὅ ὅσα δὲ τῶν ὠγαλμάτων 
οἱ δὲ βυλόμενοι ἐπὶ τῶν ἰδίων εἶνωι ἔδωκαν ἃ προσέναξεν. φιάλην εἶχε προτεταχότα, εἶπας ἐν ὅτι δίχεμαι ἐξαιρεῖν 

᾿Αντιμένῃς τύς τε θησαυρὶς τοὺς παρὰ τὰς ὁδοὺς τὸς ἐκέλενεν. τά θ᾽ ἱμάτια τά τε χρυσᾶ καὶ τὸς ςεφάνυς πι- 
βασιλικὸς ἀνακληρῦν ἐκέλευε τὸς σατρείπας κατὰ τὸν νό- 25 ριΐρει τῶν ἀγαλμάτων, φάσκων αὐτὸς καὶ κεφότερα καὶ 
μον τὸν τῆς χώρας" ὁπότε δὲ διαποροίη τὸ φραπόπεδεν ἢ εὐωδέςερα δοῦναι" εἶτα ἱμάτια μὲν λευκά, στεφάνους δὲ 
ἕτερος ἔχλος ἄνευ τῷ βασιλέως, πέμψας τινὰ παρ᾽ αὐτὸν λευκίνες περιετίθει. 
ἐπώλει τὰ ἀκ τῶν θησαυρῶν. 

4. ἧε 0,5)7', [ 2. συντελεῖ 8), συνελέγη ταατρὸ 2023. ἢ ἀποδρώση Ο, ἀποδίση (557. Π 3. ἐκέλευσε Ο. ἢ ἐξὶ] ἐσ 0.527, ᾿ ἡ. 

ἃ οἱ 0157. "ἢ 6. ᾿Αθριβίτην ΒΥ)Ρυγρῖμα. ἢ} προσελθόντα 57", ΠΠ 8, τῶν 6715, ἢ 11. χώρας 15. ἢ ὅτε αὐτὸς 0.557", 1 12. δὶ τὸν 

εἰ τοὸχ δοκεῖ 0.527". 1} 13. ἐκεῖνος 015.557". Ι αὐτοῖς τάξαντα 0.575. ἢ 15. μόλιβδον 15. ἢ 16. τρωέρων ταῖῦρο 2023. [ 47. ὥςε 

ο.Ἱ τάξαντος ΟἿ᾽ 557Έ. ἢ 18. αὐτοῖς 12, Ἱ πολύν ο. Ι 49. χαβρία 1Τ', χαυρία Ο. ἡ 20. τῶν 95:1, 1 τ Φ 5. ΤΙ, καὶ μόνων 

ΜΠ, ἢ ἐσῶν Ο5:75, ἢ 21. πράξαι ΟἿ δΉΤΙ, ἢ αὐτοῖς Χ᾽, ἢ αὐταῖς ΟϑΈ7Ό, ἢ 22. πλέευ] πλεω Οδ ΤΡ, ἢ 53. ἔδωκε προσέταξε Ὁ 

.8:1|͵ Ὁ 24, τὰς} τὶς Ο. ἢ τὰς οπι 0Χ7᾽. || 26. τὸν οπἱιρ 527". Ἵ διαπορῶν εἰ 27. αὐτῇ 075557ι, 

1. καλεομένους Ο7 557", [| 2.. σιταρχίας Ο. 3. δίδωκε δ ΤΊ, ἐξίδωκε Ο. ἢ ἀ, διέλειπε Ο7Ά, ἢ ἕως ἕν τῆς ΟδΈ ΤΊ, ἢ. 6. κῶνος 

ζ,5:7:. ᾿ πε 847". ἢ 8. μῦς 057. 1} 9. αὐτῇ ΟΤ', αὐτοῖς 1᾿. 11 ἐδεμίαν -- 10. φρατιντῶν οπι Ο. 1 9. εἶχε Τ'. ἢ 10. κείνων 

ΟἿ". ᾿ 11. κεινολογίαν Ῥασιβἰθηϑὶβ 1857, νολογίαν Ο.55 7, ἢ κείνοις ΟΡ ΤΊ, ἢ 12, ἴδιον 0.557 εἰ ργ Ζ5. 1 13. τοὺς οἵα 1857.} 

αὐτοὺς 989.}} 14. δὲ οἷα Οδ 75. 15. ἔσεσθαι καὶ ἀπέξειλαν Ο. 57". 416. δὲ οπι 0.55 75. ΠΠ 47. χορ -- 48. εἶναι οἵα Ὁ. ἢ 30. 

εἰ οτὰ 0Τ', εἰ μὶν οπε 8), ἢ 21. παρεκειμένην 1857. ἢ ἀργυρῆν Ο. "ὶ ἰκέλευσιν ΟἹΨ. ἢ 23. ἂν οπὲ 15. {{ δίομαι Ὑῆ, δεχέμεναι Ο. ἢ 

24. ἱκέλυσε 0527". ᾿᾿ θ᾽ οι 6.857". 

“ἌὍΦ΄ΠτὩΘΔ|ὴΎ Ὸτἷεος ὕ..ὕ..--- 
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ΤΈΧΝΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Α. 

Η ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος τῇ διαλεκτικῇ" ἀμφότεραι εὖ φρονῆντας καὶ δυναμώνς νομοθετεῖν καὶ δικαζειν" ἔπε 
αἱ μὲν νομοθεσίαι ἐκ πολλοῦ χρόνε σκεψαμένων γίνονται, 

αἱ δὲ κρίσεις ἐξ ὑπογυίου, ὥςε χαλεπὸν ἀποδιδόναι τὸ ἐξ 
γὰρ περὶ τοιότων τινῶν εἰσὶν ἃ κοινὰ τρόπον τινὰ ἁπάντων 
ἐςὶ γνωρίζειν καὶ ὑδεμιᾶς ἐπιςήμης ἀφωρισμένης. διὸ καὶ 

ἡπάιει τρόπον τινὰ μετέχεσιν ἀμφοῖν" πάντες γὰρ μέχρι καιον καὶ τὸ συμφέρον καλῶς τὸς κρίνοντας. τὸ δὲ πάντων 

τινὸς καὶ ἐξετάζειν καὶ ὑπέχειν λόγον καὶ ὠπολογεῖσθαι 5 μέγιστον, ὅτι ἡ μὲν τῷ νομοθέτα κρίσις οὐ κατὰ μέρος {{π| 

Μά κατηγορεῖν ἐγχειρῦσιν. τῶν μὲν ἦν πολλῶν οἱ μὲν εἰκῇ περὶ τῶν παρόντων] ἀλλὰ περὶ μελλόντων τε καὶ καθόλιν 
"ταῦτα δρῶσιν, οἱ δὲ διὰ συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως. ἐπεὶ δ᾽ ἀμ- ἐστίν, ὁ δ᾽ ἐκκλησιαστὴς καὶ δικαστὴς ἤδη περὶ παρόντω 

ἱφοτέρως ἐνδέχεται, δῆλον ὅτι εἴη ἂν αὐτὰ καὶ ὁδοποιεῖν' καὶ ἀφωρισμένων κρίνουσιν’ πρὸς οὺς καὶ τὸ φιλεὴν ἠὰ 
δι᾿ ὃ γὰρ ἐπιτυγχάνουσιν οἷ τε διὰ συνήθειαν καὶ οἱ ἀπὸ καὶ τὸ μισεῖν καὶ τὸ ἴδιον συμφέρον συνήρηται πολλάκι, 
ταὐτομάτου, τὴν αἰτίαν θεωρεῖν ἐνδέχεται, τὸ δὲ τοιοῦτον 0 ὥστε μηκέτι δύνασθαι ' θεωρεῖν ἱκανῶς τὸ ἀληθές, ἀλλ' 
ἤδη πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν τέχνης ἔργον εἶναι. νῦν μὲν 

οὖν οἱ τὼς. τέχνας τῶν λόγων συντιθέντες ὀλίγον πεκορίκασιν 
αὐτῆς μόριον" αἱ γὰρ πίστεις ἔντεχνόν ἐστι μόνον, τὰ δ᾽ 
ἄλλα προσθῆκαι, οἱ δὲ περὶ μὲν ἐνθυμημάτων ὑδὲν λέγε- 

ἐπισκοτεῖν τῇ κρίσει τὸ ἴδιον ἡδὺ ἢ λυπηρόν. περὶ μὲν οὖν 
τῶν ἄλλων, ὥσπερ λέγομεν, δεῖ ὡς ἐλαχίστων ποιεῖν κ'- 
ριον τὸν κριτήν" περὶ δὲ τοῦ γεγονέναι ἢ μὴ γεγινόναι, 
ἢ ἔσεσθαι ἢ μὴ ἔσεσθαι, ἢ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, ἀνάγκη ἐπὶ 

σιν, ὅπερ ἐςὶ σῶμα τῆς πίςεως, περὶ δὲ τῶν ἔξω τοῦ πρά- 5 τοῖς κριταῖς καταλείπειν" οὐ γὰρ δυνατὸν ταῦτα τὸν γε 
ματος τὰ πλεῖστα πραγματεύονται" διαβολὴ γὰρ καὶ μοθέτην προϊδεῖν. εἰ δὴ ταῦθ᾽ οὕτως ἔχει, φανερὸν ὅτι τὲ 

ἔλεος καὶ ὀργὴ καὶ τὰ τοιαῦτα πάθη τῆς ψυχῆς ὁ περὶ τὸ Ὺὀ ἔξω τοῦ πράγματος τεχνολογοῦσιν ὅσοι τἄλλα διορίζον 
πρώγματός ἐστιν ἀλλὼ πρὸς τὸν δικαςήν. ὥς εἰ περὶ πά- σιν, οἷον τί δεῖ τὸ προοίμον ἢ τὴν διήγησιν ἔχειν, καὶ τὸν 
σας ἦν τὼς κρίσεις καθάπερ ἐν ἐνίαις τε νῦν ἐστὶ τῶν πός ἄλλων ἕκαστον μορίων" οὐδὲν γὰρ ἐν αὐτοῖς ἄλλο τρν 
λεὼν καὶ μάλιστα ταῖς εὐνομεμώαις, οὐδὲν ὧν εἶχον ὅ τι ἢ) γματεύονται πλὴν ὅπως τὸν κριτὴν ποιόν τινα ποιήσωτα. 
λέγωσιν" ἅπαντες γὰρ οἱ μὲν οἴονται δεῖν οὕτω τοὺς νόμηες περὶ δὲ τῶν ἐντέχνων πίςεων ὑδὲν δεικνύυσιν" τῦτο δ᾽ ἐκ, 
ἀγορεύειν, οἱ δὲ καὶ χρῶνται καὶ κωλύουσιν ἔξω τοῦ πρά- ὅθεν ὧν τις γένοιτο ἐσθυμηματικός. διὰ γὰρ τῦτο τὴς αὐτῆς 
ματος λέγειν, καθάπερ καὶ ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ, ὀρθῶς τοῦτο οὔσης μεθόδαε περὶ τὰ δυμηγορικὼ καὶ δικανικα,, καὶ καλ- 
νομίζοντες" οὐ γὰρ δεῖ τὸν δικαστὴν διαστρέφειν εἰς ὀργὴν λίονος καὶ πολιτικωτέρας τῆς δημηγορικῆς πραγματώα 
προώγοντας ἢ φθόνον ἢ ἔλεον" ὅμοιον γὰρ κἀν εἴ τις, ᾧ χα οὔσης ἢ τῆς περὶ τὰ συναλλάγματα, περὶ μὲν ἐκεύης νδ" 
μέλλει χρῆσθαι κανόνι, τοῦτον ποιήσειε στρεβλόν. ἔτι δὲ λέγωσι, περὶ δὲ τοῦ δικάζεσθαι πάντες χειρῶντω τεχγιλι- 
φανερὸν ὅτι τῷ μὲν ἀμφισβητῖντος ἐδὲν ἐςιν ἔξω τὸ δεῖξαι γεῖν, ὅτι ἧττόν ἐςι πρὸ ἔργα τὼ ἔξω τῷ πράγματος λέγιν 
τὸ πρᾶγμα ὅτι ἔςιν ἢ ὑκ ἔςιν ἢ γέγονεν ἢ ὁ γέγονεν" εἰ δὲ ἐν τοῖς δημηγορικοῖς καὶ ἧττόν ἐς κακοῦργον ἡ δημηγυρίᾳ 
μέγα ἢ μικρὸν ἢ δίκαιον ἢ ἄδικον, ὅσα μὴ ὁ νομοθέτης δικολογίας, ὠλλιὰ κοινότερον. ἐνταῦθα μὲν γὰρ ὁ κρπὴ 
διώρικεν, αὐτὸν δή που τὸν δικαστὴν δεῖ γινώσκειν καὶ οὐ 30 περὶ οἰκείων κρίνει, ὥς᾽ οὐδὲν ἄλλο δεῖ πλὴν ὠποδεῖξαι ὅτι 
μανθάνειν παρὼ τῶν ὠμφισβητούντων. μάλιστα μὲν οὖν 
προσήκει τοὺς ὑρθῶς κειμένας νόμυς, ὅσα ἐνδέχεται, πάντα 

διορίζειν αὐτές, καὶ ὅτι ἐλάχιςα καταλείξειν ἐπὶ τοῖς κρί- 

γυσι, πρῶτον μὲν ὅτι ἕνα λαβεῖν καὶ ὀλίγος ῥᾷον ἢ πολλὲς 

(οὐϊοες Ο075Ζ".4. 

οὕτως ἔχει ὡς φησὶν ὁ συμβυλεύων" ἐν δὲ τοῖς δικανικοῖ 
ὄχ ἱκανὸν τῦτο, ἀλλὰ πρὸ ἔργα ἐςὶν ἀναλαβεῖν τὸν ἀκροα" 
τήν᾽ περὶ ὠλλοτρίων γὰρ ἡ κρίσις, ὥςε πρὸς τὸ αὑτῶν σχ- 
πύμενοι καὶ πρὸς χάριν ἀκροώμενοι διδόασι τοῖς ἀμφισβε 

1. ἀντίςροφός ἰςι Ο. Ἰ 2. πάντων Ο. ἢ Ἰ. ἀμφότερα γ5Ζ". ἢ 8. ἑδυποιῆσαι Ο. 1 10. τὴν] τύτου τὴν Ο. ἢ 12. πεποίίκασιν 7,2 

“4.} 13. αὐτῷ 75Ζ», 1} 1. προσθῆναι Ὁ, προσθήκη 7152". ἢ 21. λέγουσιν 715Ζ", λέξυσιν Ο. ἢ 25. προσάγοντας Ο. ἵ 26. ποιήσει 4΄ 
ποιήση ΟΖ'. |! 831. περὶ ΖΞ", 

8. ἀποδοῦναι Ο. ᾿ ἀ. τὸς οπὶ 7ΧὲΖΡ, ἢ 5. ὅτε πε τῶν παρόντων δοϊυ5 Ο. {Π 11. ἐπισκοπεῖν “«“-. ΠΟ 12. ἐλάχιςον ρν 75. 1 33. 
ὅτι 

κάλλιον καὶ πολιτικώτερον Ζ', {[:.3249, ἀλλὰ κοινότερον 5, κοινότερον ἀλλὰ καινότερον, δἀἀϊο ΒαΡΕΥ κοινότερον τὸ ὅτι, «(“. ὃ δέα Α΄. 
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ῬΗΤΟΡΙΚΗΣ Α. ᾿ 4385 

τῆσιν, ἀλλ᾽ ὁ κρίνεσιν. διὸ καὶ πολλαχῖ, ὥσπερ καὶ πρότε- βοηθεῖν ἑαυτῷ, λόγῳ δ᾽ οὐκ αἰσχρόν" ὃ μᾶλλον ἴδιόν ἐς!ν 
ρον εἶπον, ὁ νόμος κωλύει λέγειν ἔξω τοῦ πρώγματος" ἐκεῖ ἀνθρώπε τῆς τῇ σώματος χρείας. εἰ δ᾽ ὅτι μεγάλα βλά- 
δ᾽ αὐτοὶ οἱ κριταὶ τοῦτο τηροῦσιν ἱκανῶς. ἐπεὶ δὲ φανερόν ψειεν ὧν ὁ χρώμενος ἀδίκως τῇ τοιαύτῃ δυνάμει τῶν λό- 
ἐςιν ὅτι ἡ μὲν ἔντεχνος μέθοδος περὶ τὰς πίςεις ἐςΐν, ἡ δὲ Ὑων, τοῦτό γε κοινόν ἐστι κατὰ πάντων τῶν ἀγαθῶν πλὴν 
πῦστις ἀπόδειξίς τις (τότε γὰρ πιστεύομεν μάλιστα ὅταν 5 ἀρετῆς, καὶ μάλιςα κατὰ τῶν χρησιμωτάτων, οἷον ἰσχύος 
εἐἐποδεδεῖχθαι ὑπολάβωμεν), ἔς! δ᾽ ἀπόδειξις ἡ ἑπτορικὴ ἐνθύ- ὑγιείας πλύτε ςρατηγίας" τότοις γὰρ ἄν τις ὠφελήσειε τὰ 
μήμα, καὶ ἔςι τοῦτο ὡς εἰπεῖν ἁπλῶς κυριώτατον τῶν τίς μέγιστα χρώμενος δικαίως καὶ βλάψειεν ἀδίκως. ὅτι μὲν 

ξεων, τὸ δ᾽ ἐνθύμημα συλλογισμός τις, περὶ δὲ συλλογισμῷ οὖν οὐκ ἔστιν οὔτε ἑνός τινος γένες ὠἀφωρισμένε ἡ ῥητορική, 
ὁμοίως ἅπαντος τῆς διαλεκτικῆς ἐςὶν ἰδεῖν, ἢ αὐτὴς ὅλης ἢ ἀλλὰ καθώπερ ἡ διαλεκτική, καὶ ὅτι χρήσιμος, φανερόν, 

μέρες τινός, δῆλον [δ᾽ ὅτι ὁ μάλιςα τῦτο δυνάμενος θεω- 10 καὶ ὅτι οὐ τὸ πεῖσαι ἔργον αὐτῆς, ἀλλὰ τὸ ἰδεῖν τὰ ὑπάρ- 
ρεῖν, ἐκ τίνων καὶ πῶς γίνεται συλλογισμός, τος καὶ ἐνδυ- χοντα πιθανὰ περὶ ἕκαστον, καθάπερ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις 
μηματικὸς ἂν εἴ μάλιστα, προσλαβὼν περὶ ποῖώ τ᾿ ἐστὶ τέχναις πάσαις" ὑδὲ γὰρ ἰατρικᾶς τὸ ὑγιὰ ποιῆσαι, ἀλλὰ 
ἃ ἐνθυμήματα, καὶ τίνας ἔχει διαφορεὶς πρὸς τὸς λογικὺὶς μέχρι οὗ ἐνδέχεται, μέχρι τέτε προαγαγεῖν" ἔςι γὰρ καὶ 

συλλογισμούς" τό τε γὰρ ἀληθὲς καὶ τὸ ὅμοιον τῷ ἀληθεῖ τὸς ἀδυνάτος μεταλαβεῖν ὑγιείας ὅμως θερωπεῦσαι καλῶς. 
τῆς αὐτῆς ἐστὶ δυνάμεως ἰδεῖν, ἅμα δὲ καὶ οἱ ἄνθρωποι 15 πρὸς δὲ τούτοις ὅτι τῆς αὐτῆς τό τε πιθανὸν καὶ τὸ φαινό- 
«πρὸς τὸ ἀληθὲς πεφύκασιν ἱκανῶς καὶ τὰ πλείω τυγχάώ- μενον ἰδεῖν πιθανόν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς διαλεκτικῆς συλλο- 
γυσι τῆς ἀληθείας" διὸ πρὸς τὼ ἔνδυξα ςοχαςικῶς ἔχειν τΏῪσυγισμόν τε καὶ φαινόμενον συλλογισμόν. ὁ γὰρ σοφιςικὸς 
ὁμοίως ἔχοντος καὶ πρὸς τὴν ἀλήθειάν ἐςιν. ὅτι μὲν ἦν τὰ ἐκ ἐν τῇ δυνάμει ἀλλ᾽ ἐν τῇ προαιρέσει" πλὴν ἐνταῦθα μὲν 
ἔξω τῷ πρώγματος οἱ ἄλλοι τεχνολογῦσι, καὶ διότι μᾶλλον ἔσται ὁ μὲν κατὼ τὴν ἐπιςήμην ὁ δὲ κατὼ τὴν προαίρεσιν 
ὠπονενεύκασι πρὸς τὸ δικολογεῖν, φανερόν" χρήσιμος δ᾽ Ὧ ῥήτωρ, ἐκεῖ δὲ σοφιςὴς μὲν κατὰ τὴν προαίρεσιν, διαλεκτι- 
ἐστὶν ἡ ῥητορικὴ διά τε τὸ φύσει εἶναι κρείττω τἀληθῆ καὶ κὸὺς δὲ οὐ κατὰ τὴν "προαίρεσιν ἀλλὰ κατὰ τὴν δύναμιν. 
τὰ δίκαια τῶν ἐναντίων, ὥςε ἐὰν μὴ κατὰ τὸ προσῆκον αἱ περὶ δὲ αὐτῆς ἤδη τῆς μεθόδου πειρώμεθα λέγειν, πῶς τε 
κρίσεις γίγνωνται, ἀνάγκη δὶ αὐτῶν ἡττᾶσθαι" τῶτο δ᾽ ἐςὶν καὶ ἐκ τίνων δυνησόμεθα τυγχάνειν τῶν προκειμένων, πά- 
ἄξων ἐπιτιμήσεως. ἔτι δὲ πρὸς ἐνίες δ᾽ εἰ τὴν ἀκριβες ἀτὴν λιν ὅν οἷον ἐξ ὑπαρχῆς ὁρισάμενοι αὐτὴν τίς ἐςι, λέγωμεν 

ὄχειμεν ἐπιςήμην, ῥαδιον ἀπ᾽ ἐκείνης πεῖσαι λέγοντας" δὲ- 25 τὼ λοιπά. 
δασκαλίας γώρ ἐςξὶν ὁ κατὰ τὴν ἐπιςἡμην λόγος, τοῦτο δὲ Ἔςω δὴ ῥητορικὴ δύναμις περὶ ἔκαστον τοῦ θεωρῆσαι 2 
ἀδύνατον, ἀλλ᾽ ἀνάγκη διὰ τῶν κοινῶν ποιεῖσθαι τὰς πίςξεις τὸ ἐνδεχόμενον πιθανόν. τοῦτο γὰρ οὐδεμιᾶς ἑτέρας ἐστὶ 
καὶ τοὺς λόγες, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς τοπικοῖς ἐλέγομεν περὶ τές ἔργον" τῶν γὰρ ἄλλων ἑκάστη περὶ τὸ αὐτῇ ὑπο- 
τῆς πρὸς τὸς πολλὲς ἐντεύξεως. ἔπι δὲ τἀναντία δεῖ δύνασθαι κείμενόν ἐστι διδασκαλικὴ καὶ πειστική, οἷον ἰατρικὴ περὶ 
πείθειν, καθάπερ καὶ ἐν τοῖς συλλογισμοῖς, οὐχ ὅπως ἀμ» 80 ὑγιεινὸν καὶ νοσερὸν καὶ γεωμετρία περὶ τὼ συμβεβηκότα 
φότερα πράττωμεν (ὁ γὰρ δεῖ τὰ φαῦλα πείθειν) ἀλλ᾽ ἦα πάθη τοῖς μεγέθεσι καὶ ἀριθμητικὴ περὶ ἀριθμόν, ὁμοίως δὲ 

μήτε λανθάνη πῶς ἔχει, καὶ ὅκως ἄλλε χρωμών τοῖς λό- καὶ αἱ λοιπαὶ τῶν τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν᾽ καὶ δὲ ῥητορικὴ 

γοις μὴ δικαίως αὐτοὶ λύειν ἔχωμεν. τῶν μὲν ἕν ἄλλων περὶ τῷ δοθέντος ὡς εἰπεῖν δοκεῖ δύνασθαι θεωρεῖν τὸ πιθα- 
τεχνῶν οὐδεμία, τἀναντία, συλλογίζεται, ἡ δὲ διαλοιτικὴ νόν. διὸ καί φαμεν αὐτὴν ὁ περί τι γένος ἴδιον ἀφωριομέ- 
καὶ ἡ ῥητορικὴ μόναι τοῦτο ποιῶσιν" ὁμοίως γάρ εἰσιν ὠμ-- 36 νον ἔχειν τὸ τεχγνικόν. τῶν δὲ πίςεων αἱ μὲν ἀτεχγοί εἰσιν 
φότεραι τῶν ἐναντίων. τὰ μέώντοι ὑποκείμενα πράγματα αἱ δ᾽ ἔντεχνοι. ἄτεχνα δὲ λέγω ὅσα με δι’ ἡμῶν πεπόρι- 
ὀχ ὁμοίως ἔχει, ἀλλ᾽ ἀεὶ τἀληθῆ καὶ τὰ βελτίω τῇ φύσει ςαι ἀλλὼ προὐπῆρχεν, οἷον μάρτυρες βάσανοι συγγραφαὶ 
εὐσυλλογιστότερα καὶ πιθανώτερα ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν. πρὸς καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἔντεχνα δὲ ὅσα διὰ τῆς μεθόδου καὶ δὲ 
δὲ τότοις ἄτοπον, εἰ τῷ σώματι μὲν αἰσχρὸν μὴ δύνασθαι ἡμῶν κατασκευασθῆναι δυνατόν. ὥστε δεῖ τούτων τοῖς μὲν 

᾽’ 

4. καὶ ]τεγὰπι οἵα 44. ἢ 3. αὐτὸ 44“. ἢ 10. δ᾽ οτα Ο. ΠΟ 16. τλεῖςα Υλ. 1 19. οἷ καὶ οἱ ΟΥ̓͂ἘΖΑ. ἢ 21. τὸ οτι ΖΆ. [ τά- 
ληδὲς ΧΡ, 11 22. μὴ οπι “4. ἢ 24. ἔςι Ζ᾽. ἢ 80 εἱ 31. πιθεῖν ““, ἢ 83. μὴ δικαίως δηΐο 32. τοῖς ν{“. ῃ}| 33. αὐτοῖς Σ75Ζ5.44“. ἢ 35. 

μόνε Ζ5. ᾿ὶ 89. δὲ οι 0 75Ζ". 
Δ. τε 71Ζ1.44. }} 13. μέχρις Ο. ᾿ 15. γε ΟΥ"ΖὌ. ἢ 17. τε -- συλλογισμόν ογὰ ᾿τ “4“. ἢ καὶ γὰρ σοφιςικὴ “4“. ἢ 24. οὐ κατὰ 

τὴν κατὰ ΖΥ, ἢ 24. λέγομεν ΟΥΡΕΖ᾽. ἢ 26. δὲ Ο. ἢ 29. πιστική 4“, ἢ 30. ὑγιεινῶν καὶ νοσερῶν 4“, Π 31. ἀριθμῶν 4“. ἢ 838. καὶ 
ὅσα τοιαῦτα. οἵα ΟΥ̓́ΙΖ'. 



4380 . ΡΗΤΟΡΊΙΊΚΗΣ Α, 

χρήσασθαι τὼ δὲ εὑρεῖν. τῶν δὲ διὰ τοῦ λόγα ποριζομένων λακτικοῖς τὰ μὲν ἐπαγωγή ἐστι τὸ δὲ συλλογισμὸς τὸ δ 
πίςεων τρία εἴδη ἐστί" αἱ μὲν γάρ εἰσὶν ἐν τῷ ἤθει τῷ λές φαινόμενος συλλογισμός, καὶ ἐνταῦθα ὁμοίως ἔχ᾽ ἕξι 
γόρτος, αἱ δὲ ἐν τῷ τὸν ἀκροατὴν διαθεῖναί πως, αἱ δὲ ἐν γὰρ τὸ μὲν παράδενγμα ἐπαγωγή, τὸ δ᾽ ἐνθύμημα συλ- 
αὐτῷ τῷ λόγῳ, διὰ τοῦ δεικνύναι ἢ φαΐεσθαι δεικνύναι. λογισμός. καλῶ δ᾽ ἐνθύμημα μὸν ῥητορριὸν συλλογισμώ, 
διὼ μὲν οὖν τῷ ἤθες, ὅταν ἔτω λεχϑῇ ὁ λόγος ὥςε ἀξιόπε- ξὶ παράδειγμα δὲ ἐπαγωγὴν ῥητερικήν. πάντες δὲ τὰς τίξες 

στον ποιῆσαι τὸν λέγοντα" τοῖς γὰρ ἐπιεικέσι πιστεύομεν ποῖῶνται διὰ τῷ δεικνύναι ἢ παραδείγματα λέγοντος ἢ ὑ- 
μᾶλλον καὶ θᾶττον, περὶ πάντων μὲν ὡπλῶς, ἐν οἷς δὲ τὸ θυμήματα, καὶ παρὰ ταῦτα ὑδὲν πως" ὥς᾽ ὥπερ καὶ ὅλω; 
ἀκριβὲς μή ἐστιν ἀλλὰ τὸ ἀμφιδοξεῖν, καὶ παντελῶς. δεῖ ἀνάγκη συλλογιζόμενον ἢ ἐπάγοντα δεικσύναι ὁτῶν ἢ ἱντε 
δὲ καὶ τοῦτο συμβαίνειν διὰ τὸν λόγον, ἀλλὰ μὲὴ διὰ τὸ νοῦν (δῆλον δ᾽ ἡμῖν τοῦτο ἐκ τῶν ἀναλντικῶν), ἀναγκαὶν 
προδεδοξασθαι ποιόν τινα εἶναι τὰν λέγοντα" ὦ γὰρ ὥσπερ το ἑκάτερον αὐτῶν ἑκατέρῳ τούτων τὸ αὐτὸ εἶναι. τίς δ᾽ ἱεὴ 

ἔνιοι τῶν τεχνολογέντων τιθέασιν ἐν τῇ τέχνῃ καὶ τὴν ἐπε διαφορὰ παραδιέγμωτος καὶ ἐνδυμήματος, φανερὸν ἐκ τῶν 
χκειαν τοῦ λέγοντος ὡς ἐδὲν συμβαλλομένην πρὸς τὸ πιθα- τοπικῶν᾽ ἐκεῖ γὰρ περὶ συλλογισμῖ καὶ ἐπαγωγῆς ἔρηται 
γόν, ὠλλὰ σχεδὸν ὡς εἰπεῖν κυριωτάτην ἔχει πίςιν τὸ ἦθος. πρότερον, ὅτι τὸ μὲν τὸ ἐπὶ πολλῶν καὶ ὁμοίων δείκνυσθαι 
διὰ δὲ τῶν ἀκροατῶν, ὅταν εἰς πάθος ὑπὸ τοῦ λόγε προω- ὅτι οὕτως ἔχει ἐκεῖ μὲν ἐπαγωγή ἐστιν ἐνταῦθα δὲ ταρώ- 
χβῶσιν' οὐ γὰρ ὁμοίως ἀποδίδομεν τὰς κρίσεις λυπύμενοι 5 δεεγμα, τὸ δὲ τινῶν ὄντων ἕτερόν τι δγὰ ταῦτα συμβαίεν 
"καὶ χαίροντος ἢ φιλῦντες καὶ μισῦντες᾽" πρὸς ὃ καὶ μόνον παρὰ ταῦτα τῷ ταῦτα εἶναι, ἢ καθόλν ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πιλύ, 
πειρᾶσθαί φαμεν πραγματεύεσθαι τὸς νῦν τεχνολογύντας, ἐκεῖ μὲν συλλογισμὸς ἐνταῦθα δὲ ἐνθύμημα καλεῖει, 

περὶ μὲν ἦν τύτων δηλωθήσεται καθ᾽ ἔκαςον, ὅταν περὶ τῶν φανερὸν δ᾽ ὅτι καὶ ἑκάτερον ἔχει ὠγαθὸν τὸ εἶδυς τῆς ἐν 
παθῶν λέγωμεν" διὰ δὲ τῶν λόγων πις εύνειν, ὅταν ἀληθὲφ τορυιῆς᾽ καθκπερ γὼρ καὶ ἐν τοῖς μεθοδικοῖφ εἴσηται, καὶ ὃ 
ἢ φαινόμενον δείξωμεν ἐκ τῶν περὶ ἕκαστα πιθανῶν. ἐπεὶ Ὁ τύτοις ὁριϑέως ἔχει" εἰτὶ γὰρ αἱ μὲν παραδειγματώδενς ἐν 
δ᾽ αἱ πίξεις διὰ τύτων εἰσί, φανερὸν ὅτι ταῦτα τὰ τρία ἐξὶ τυρεῖαι αἱ δὲ ἐνθυμηματιιαΐ, καὶ ῥήτορες ὁμοίως εἰ μν 
λαβεῖν τοῦ συλλογίσασθαι δυναμένν καὶ τὸ θεωρῆσαι περὶ παραδεγγματώδεις οἱ δὲ ἐνθυμηματοιοί. πιθανοὶ μὲν ἦν ἵχ 
τὰ ἤθη καὶ τὰς ἀρετὰς καὶ τρίτον τοῦ περὶ τὰ πάθη, τί τε ἧττον οἱ λόγοι αἱ διὰ τῶν παραδειγμαίτων, θορυβεῦνται ἢ 
ἕκαςἐν ἐςι τῶν παθῶν καὶ ποῖόν τι, καὶ ἐκ τίνων ὀγγίεται μᾶλλον οἱ ἐνθυμηματικοί, τὴν δ᾽ αἰτίαν αὐτῶν, καὶ τὸ 
καὶ πῶς. ὥστε συμβαίνει τὴν ῥητορικὴν οἷον παρα φνές τι 15 ἑκατέρῳ. χρηςέον, ἐρῦμεν ὕςερον" νῦν δὲ περὶ αὐτῶν τίτω 
τῆς διαλεκτρκῆς εἶσαι καὶ τῆς περὶ τὼ ἤθη πραγματείας, ἣν μᾶλλον ἃιορίσωμεν καθαρῶς. ἐπεὶ γὰρ τὸ πιθανὸν τηὶ το 
δίκαιόν ἐστι προσαγορεύειν πολιτωιήν. διὸ καὶ ὑποδύεται θακάν ἐξι, καὶ τὸ μὲν εὐθὺς ὑπρχαι δὶ᾿ αὐτὸ πιθινὸν κε 

ὑπὸ τὸ σχῆμα τὸ τῆς πολιτικῆς ἡ ῥητορικὴ καὶ οἱ ἀντι. πιςὸν τὸ δὲ τῷ δούσυσθαι δυκεῖν διὰ τοιούτων, οὐδεμία ἢ 
ποιέμενοι ταύτης τὼ μὲν δι᾿ ὁπαιδευείαν τὼ δὲ δι᾽ ἀλαζο-. τέχνη σκοπεῖ τὸ καθ᾿ ἔμαστον, οἷον ἡ ἰατροτὴ τί Σξωκράπι 

νείαν τὰ δὲ καὶ δι᾽ ἄλλας αἰτίας ἀνθρωπικάς" ἴςε γὰρ μό- ἢ τὸ ὑγιεσόν ἐστιν ἢ Καλλίᾳ, ἀλλὰ τί τῷ τοιῷδε ἢ τὸ 
ριόν τι τῆς διαλεκτικῆς καὶ ὁμοίωμω, καθάπερ καὶ ἀρχιό- τοιοῖσδε (τῦτο μὲν γὰρ ἔντεχνον, τὸ δὲ καθ᾽ ἕκαςον ἄπειρο 
μάνοι εἴπομεν" περὶ οὐδενὸς γὰρ ὡριαμίνε οὐδετέρα αὐτῶν καὶ οὐκ ἐπιζητέν), οὐδὲ ἡ ῥητορικὴ τὸ καθ᾿ ἕκαςον ψὰξζυ 
ἐστὶν ἐκιςήμη, πῶς ἔχει, ἀλλὰ δυνάμως τινὲς τῷ πορίσκε θοωρήφει, οἷον Σωκράτει ἢ Ἱππίᾳ, ἀλλὰ τὸ τοτοῖγδε, καθ: 
λόγους. περὶ μὲν οὖν τῆς δυνάμεως αὐτῶν, καὶ πῶς ἔχεσι περ καὶ ἡ διαλεκτριή. καὶ γὰρ ἐκεΐη συλλογίζεται οἷ 
πρὸσ ἀλλήλας, εἴρηται σχεδὸν ἱκανῶς. τῶν δὲ διὰ τῷ δὲν- 35 ἐξ ὧν ἔτυχαν (φαΐνσται γὼρ ἅττω καὶ τοῖς παραληροῦση), 

, κυύνωι ἢ φαίνεσθαι δεικνύνᾳφι, καθάπερ καὶ ἐν τοῖς δια. ἀλλ᾽ ἐμεη μὲν ἐς τῶν λόγον δεομένων, ἡὶ δὲ ῥητορικὴ δι 

6. ποῆ Ζ᾽. ΠΤ. πάντα Ο. 8. ἔσται Ο752Ζ3. 1 9. τὸ λέγν εἰ τῇ “44. 1 11. καὶ οχῦ ΟΣ5Ζ". ἴ 12. τοῦ λέργοττος θπι μζ 
“4. [Τ᾿ συμβαλλομένου Ο Κλ, ἱπσετίο ΖὍ. {| 18. μὴ] δὲ μὲν ΖΥ. 19. τὸν λόγον οἱ 31. ταύτας Α(“. Π 21. τὰ οἵη 7752", τὰ τρία οῶ 

Ἅ“-. ἢ 23. τὰς] περὶ τὰς 44“. ἢ τε οὔ Ο εἰ ργ “4“. 24. ἔςι οτὰ ῬΓ 4“. ἢ 26. 70] πάθη ΟΥ2ΖΊ. ἢ 30. τὰ δὲ οἵα ρτ 4“. ΕῚ 

αὰ Ο75Ζ54“. 1] 836. ἃ φαύεσθαι δεικνύναι πὶ Ο. 
4. τὸ δὲ φαινόμενος συλλογισμός οἵα ὉΡ “4“, τὸ δὲ -- 3. συλλογισμός οτα ΟΖ). ἢ 2. υδάδε Τό, ἢ ἔχε; φια “4’. ἴ 3. γὼ τι 

ράδενγμα μὲν ἐπωγνγί, ἐνθύμημα δὲ συλλογισμός Κ᾽, αἰ 13. ἐπὶ τῶν πολλῶν 9 75Ζ», ἴ ἐλέγχων )ς «4΄. ἢ ἐπιδυμενυσήαι 75Ζ". 1 16. τῷ 
Ζ5.. } 21. καὶ -- 24. ἰνθυμηματικοί οτὰ Ζ᾽. ᾿ 22. ὅν οαχῦ ΟΣ, || 23. θορυβοῦνται] δείκνυνται Ο. ΠΟ 25. ὕςερον αἱ τότνν οσὶ Ργ 44} 

466. διορίσομεν μᾶλλον Ὁ, μᾶλλον διορίσομεν 7152". ἢ 21]. ὑπάρχει πιβανὰν εὐθὺς καὶ πιρὸν δι’ αὐτό ΧᾺ, εὐδὺς ὑπάρχω πιθανὸν δ᾽ αὐτὸ κὼ 
πισὸν 9Ζ". " 28, νδεύουσθαι 9.7Χ5Ζ2. ἢ} διὰ] διὰ τῶν 15. 1 29. κἡὶ οἷν Ζε, , 34. τῦτα] κα τῦρς Ὁ. [ μὲν οπι “4. καὶ γὰρ σαὶ 9 
71ΖἈ. ὶ 32. καὶ εἰ τὸ οἷχ .4“. }} 33. τοίοισδει “4“. . 



ΡΗΊΤΟΡΙΚΗΣ Α. 

τῶν ἤδη βελεύεσθαι εἰωθότων. ἔστι δὲ τὸ ἔργον αὐτῆς περί 
τε τοιούτων περὶ ὧν βουλευόμεδα καὶ τέχνας μὴ ἔχομεν, 
καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις ἀκροαταῖς οἱ οὐ δύνανται διὰ πολλῶν 
συνορῶν δδὲ λογίζεσθαι πόρρωθεν. βελευόμεθα δὲ περὶ τῶν 

4361 

εἰκός, ὡς τὸ καθόλα πρὸς τὸ κατὰ μέρος" τῶν δὲ σημείων 
τὸ μὲν ὕτως ἔχει ὡς τῶν καθ᾽ ἕκας ὅν τι πρὸς τὸ καθόλκ, 
τὸ δὲ ὡς τῶν καδόλου τι πρὸς τὸ κατὰ μέρος, τότων δὲ 
τὸ μὲν ἀναγκαῖόν τεκμήριον, τὸ δὲ μὴ ἀναγκαῶὸν ἀνώνγυ- 

φαινομένων ἐνδέχεσθαι ἀμφοτέρως ἔχειν" περὶ γὰρ τῶν 5 μόν ἐςι κατὰ τὴν διαφοράν. ἀναγκαῖα μὲν ἕν λέγω ἐξ 
ἀδυνάτων ἄλλως ἢ γενέσθαι ἢ ἔσεσθαι ἢ ἔχειν οὐδὲς βον- 
λεύεται οὕτως ὑπολαμβάνων" οὐδὲν γὰρ πλέον. ἐνδέχεται 
δὲ σνλλογίζεσθαι καὶ συνάγειν τὰ μὲν ἐκ συλλελογισμέ- 
νων πρότερον, τὰ δ᾽ ἐξ ἀσυλλογίςων μὲν δεομένων δὲ συλ- 

ὧν γίνεται συλλογισμός" διὸ καὶ τεκμήριον τὸ τοῦτον τῶν 
σημείων ἐς," ὅταν γὰρ μὲ ἐνδέχεσθαι οἴωνται λῦσαι τὸ 
λεχθέν, τότε φέρειν οἴονται τεκμήριον ὡς δεδειγμένον καὶ 
πεπερασμένον" τὸ γὰρ τέωμαρ καὶ πέρας ταὐτόν ἐςι κατὰ 

λογισμῷ διὰ τὸ μὴ εἶναι ἔνδοξα, ἀναΐγκη δὲ τύτων τὸ μὲν τὸ τὴν ἀρχαίαν γλῶτταν. ἔστι δὲ τῶν σημείων τὸ μὲν ὡς 
μὴ εἶναι εὐεπακολύθητον διὰ τὸ μῆκος (ὁ γὼρ κριτὴς ὑπό- 
χεῖται εἶνωι ἁπλοῦς), τὼ δὲ μὴ πιβανὰ διὰ τὸ μὴ ἐξ ὁμο- 

λογουμένων εἶναι μηδ᾽ ἐνδόξων, ὥς᾽ ἀναγκαῖον τό τε ἐνθύ- 
μάμα εἶναι καὶ τὸ παράδειγμα περὶ τῶν ἐνδεχομένων ὡς 

τὸ καθ᾿ ἕκαςον πρὸς τὸ καθόλου ὧδε, οἷον εἴ τις εἴπειεν 
σημεῖον εἶναι ὅτι οἱ σοφοὶ δίκαιοι, Σωκράτης γὰρ σοφὸς 
ἦν καὶ δίκαιος. τῦτο μὲν οὖν σημεῖόν ἐςι, λντὸν δέ, κὰν 

ἀληθὲς ἢ τὸ εἰρημένον" ἀσυλλόγιστον γάρ. τὸ δέ, οἷον εἴ 

τὸ πολλὰ ἔχειν καὶ ἄλλως, τὸ μὲν παράδειγμα ἐπαγω- 15 τις εἴπειεν σημεῖον ὅτι νοσεῖ, πυρέττει γάρ, ἢ τέτοκεν ὅτι 
γὴν τὸ δ᾽ ἐνθύμημα σνλλογισμόν, καὶ ἐξ ὀλίγων τε καὶ 
πολλάκις ἐλαττόνων ἢ ἐξ ὧν ὁ πρῶτος σνλλογισμός" ἐὰν 
γὰρ ἧ τι τότων γνώριμον, οὐδὲ δεῖ λέγειν" αὐτὸς γὰρ τῦτο 
αροςίθησιν ὁ ὠκροατής. οἷον ὅτι Δωριεὺς ςεφανίτην ἀγῶνα" 

γάλα ἔχει, ἀναγκαῖον. ὅπερ τῶν σημείων τεκμήριον μόνον 

ἐς" μόνον γώρ, ἄν ἀληθὲς ἧ, ἄλυτόν ἐςιν. τὸ δὲ ὡς τὸ. 
καθόλε πρὸς τὸ κατὰ μέρος ἔχον, οἷον εἴ τις εἴχειεν, ὅτι 
πυρέττει, σημεῖον εἶναι, πυκνὸν γὼρ ἀναπνεῖ. λυτὸν δὲ 

νενίκηκεν, ἱκανὸν εἰπεῖν ὅτι ᾿Ολύμπιωῳ νενίκηκεν" τὸ δ᾽ ὅτι Ὁ καὶ τοῦτο, κἀν ἀληθὲς -ἤ" ἐνδέχαται γὰρ καὶ μὴ πυρέτ- 

στεφανίτης τὰ ᾿Ολύμπια, οὐδὲ δεῖ προσθεῖναι" γινώσκουσι τοντα πνευςιᾶν. τί μὲν οὖν εἰκός ἐς! καὶ τί σημεῖον καὶ 
γὰρ πάντες. ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶν ὀλίγα μὲν τῶν ἀναγκαίων ἐξ τωιμήριον, καὶ τί διαφέρεσιν, εἴρηται μὲν καὶ νῦν" μᾶλο 
ὧν οἱ ῥητορικοὶ συλλογισμοί εἰσι (τὰ γὰρ πολλὰ περὶ ὧν λον δὲ φανερῶς καὶ περὶ τούτων, καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν τὼ 
αἱ κρίσεις καὶ αἱ σκέψεις, ἐνδέχεται καὶ ἄλλως ἔχειν᾽ μὲν ἀσυλλόγιστά ἐστι τὰ δὲ συλλελογισμένα, ἐν τοῖς 
περὶ ὧν μὲν γὰρ πράττωσι, βελεύονται καὶ σκοπῦσι, τα 25 ἀναλυτικοῖς διώριςαι περὶ αὐτῶν. παράδειγμα δὲ ὅτι μέν 
δὲ πραττόμενα πάντα τοιότη γένες ἐςί, καὶ ὑδὲν ὡς ἔπος ἐστιν ἐπαγωγὴ καὶ περὶ ποῖα ἐπαγωγή, εἴρηται. ἔστι δὲ 
εἰπεῖν ἐξ ἀνάγκης τέτων), τὰ δ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ συμβαί. οὗτε ὡς μέρος πρὸς ὅλον οὔθ᾽ ὡς ὅλον πρὸς μέρος οὔθ᾽ ὡς 
νοντα καὶ ἐνδεχόμενα ἐκ τοιούτων. ἀνῴγκη ἑτέρων συλλο- ὅλον πρὸς ὅλον, ἀλλ᾽ ὡς μέρος πρὸς μέρος, ὅμοιον πρὸς 
γίζισθαι, τὰ δ᾽ ἀναγκαῖα ἐξ ἀνωγκαίων (δῆλον δ᾽ ἡμῖν ὅμοιον, ὅταν ἄμφω μὲν ἧ ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος, γνωριμώ- 
καὶ τῦτο ἐκ τῶν ἀναλυτικῶν), φανερὸν ὅτι ἐξ ὧν τὰ ἐν- 30 τερον δὲ θάτερον ἢ θατέρου, παρώδειγμαί ἐστιν. οἷον ὅτι 
θυμήματα λέγεται, τὸ μὲν ἀναγκαῖα ἔςαι, τὰ δὲ πλεῖςξα ἐπεβούλευε τυραννίδι Διονύσιος αἰτῶν τὴν φυλακήν" καὶ 

ὡς ἐκὶ τὸ πολύ: λέγεται γὰρ ἐνθυμήματα ἐξ εἰκότων καὶ γὼρ Πεισίστρατος πρότερον ἐπιβυλεύων ἥτει φυλακὴν καὶ 
σημείων, ὥς: ἀνώγκη τύτων ἑκάτερον ἑκατέρῳ ταὐτὸ εναι. λαβὼν ἐτυράννευσε, καὶ Θεαγένης ἐν ΝΠεγάροις" καὶ ἄλλοι 
τὸ μὲν γὰρ εἰκός ἐστιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γινόμενον, οὐχ, ὅσυς ἴσασι, παράδειγμα πάντες γίνονται τοῦ Διονυσίς, ὃν 
ὡπλῶς δέ, καθάπερ ὁρίζονταί τινες, ἀλλὰ τὸ περὶ τὰ ἐν- 85 ἐκ ἴσασί πω εἰ διὰ τῦτο αἰτεῖ, πάντα δὲ ταῦτα ὑπὸ τὸ 
διρχόμενα ἄλλως ἔχαιν, οὕτως ἔχρν πρὸς ἐκεῖνο πρὸς ὃ αὐτὸ καθόλε, ὅτι ὁ ἐπιβελεύων τυραννίδι φυλακὴν αἰτεῖ. 

ἀ, βυλευόμεθα, δὲ ογα Ζ". Π7. ὑτως] ὀρθῶς Υ᾽. Π πλέον] πλέον ἃ οὕτως ἐνδέχεται συμβελεύειν ΟΥ5Ζ". ἴ 10. ἔνδοξα -- 11. εἶναι 

οτὰ ρσ Ζ'. "]| 10. ἀναγκαῖον Κὺ. ΠΠ 11. μὴ οαι Χὲ, {1 14. εἶναι δῃῖθ 13. τό ΥἘ. 11 4λ. περί τε τῶν 44“. 1 415. καὶ ἄλλως] καλῶς ᾿Γ 
ΤῈ, ἄλλως. 4“. {{ ἐπαγωγὴν ἔχειν τὸ 78. 147. ἐὰν -- ὃ 6. συλλογισμός ἴῃ ταλγρίηθς “4“ ραυΐο το. Π 20. ὅτι ὀλύμπια γὰρ νίκηκεν 

ταρῦᾷο «45. ἢ} 21. κα] ἐπὴ τὰ το Ζἧ. [ 24. καὶ αἱ σκέψες οχα Ζὁ, [[ 26. ἔπος ογαὰ Ὁ. ᾿ 32. λέγεται γὼ} τὼ δ᾽ τηᾶγρο “44. ἢ καὶ] 
καὶ ἐκ τογβο .4“. εν ᾿ 

Ἴ. οἷόν τε Υδ, 11. τὸ ῥχίυβ οσὰ Ὁ. Π εἴποιεν Α(-, εἴποι ΟΥ̓́ΣΖ'. ἢ 12. γὰρ ὃ σοφὸς Ὁ. ἢ 13. ἐςι ογλ 4“, {Πλυτέον ΟΥ}ΖΆ, 
αυτὲν 4“. 1 45 εἱ 48. εἴποιε 75Ζ", εἴποι 05. 11 25. παράδειγμα δὲ οἵα Ὁ. 26. μεταγωγὴ ΡΥ Ζ5. ἢ καὶ περὶ ποῖα ἡ ἐπαγωγή Ὁ, 
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ἐξ ὧν μὲν ἵν λέγονται αἱ δυκῦσαι εἶναι πίςεις ἀποδεικτε- 

καί, εἴρηται. τῶν δὲ ἐνθυμημάτων μεγίστη διαφορὰ καὶ 

μάλιςα λεληθυῖα σχεδὸν πάντας ἐςὶν ἥπερ καὶ περὶ τὴν 
διαλεκτικὴν μέθοδον τῶν συλλογισμῶν" τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν 

ΡΗΈΤΟΡΙΚΗΣ Α. 

περὶ ὦ λέγει καὶ πρὸς ὄν, καὶ τὸ τέλος πρὸς τὴτόν ἔστι, 
λέγω δὲ τὸν ὠκροατήν. ἀναΐγκη δὲ τὸν ὠκροατὴν ἢ θεωρὸν 
εἶναι ἢ κριτήν, κριτὴν δὲ ἃ τῶν γεγενημένων καὶ τῶν μὸ- 
λόντων. ἔςι δ᾽ ὁ μὲν περὶ τῶν μελλόντων κρίνων οἷον ἀ- 

ἐςὶ κατὰ τὴν ῥητορικὴν ὥσπερ καὶ κατὰ τὴν διαλεκτικὴν 5 κλησιαςής, ὁ δὲ περὶ τῶν γεγενημένων οἷον ὁ δικαςής, ἱ 

μέθοδον τῶν συλλογισμῶν, τὰ δὲ κατ᾽ ἄλλας τέχνας καὶ 
δυνάμεις, τὰς μὲν οὖσας τὰς δ᾽ ὕπω κατειλημμένας" διὸ 

δὲ περὶ τῆς δυνάμεως ὁ θεωρός" ὥστ᾽ ἐξ ἀνώγκης ἂν ἃ 
τρία γένη τῶν λόγων τῶν ῥητοροιῶν, συμβελεντοιόν, ἐν 

καὶ λανϑάνεσί τε τοὺς ἀκροατάς, καὶ μᾶλλον ἁπτόμενοι κανικόν, ἐπιδεικτικόν. συμβουλῆς δὲ τὸ μὲν προτροτὴ τὶ 

κατὰ τρόπον μεταβαίνεσιν ἐξ αὐτῶν. μᾶλλον δὲ σαφὲς δὲ ἀποτροκή' ἀεὶ γὰρ καὶ οἱ ἰδίᾳ συμβελεύοντες καὶ καὶ 

ἔςαι τὸ λεγόμενον διὰ πλειόνων ῥηθέν. λέγω γὰρ διαλε- 10 κοινῇ δημηγορῦντες τότων θάτερον ποῶσιν. δίκης δὲ τὶ μὺ 

κτικύώς τε καὶ ῥητορικὸς συλλογισμὺς εἶναι περὶ ὧν τοὺς κατηγορία, τὸ δ᾽ ἀπολογία" τούτων γὰρ ὁποτερονῶν τοῦ 

τόπους λέγομεν" οὗτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ κοινῇ περὶ δικαίων καὶ ἀνώγκη τὸς ὠἀμφισβητῆντας. ἐπιδεικτικῶ δὲ τὸ μὲν παν 
ᾧυσικῶν καὶ περὶ πολιτικῶν καὶ περὶ πολλῶν διαφερόν- νος τὸ δὲ ψόγος. χρόνοι δὲ ἑκάςου τούτων εἰσὶ τῷ μὴ 
των εἴδει, οἷον ὁ τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον τόπος" οὐδὲν γὰρ συμβυλεύοντι ὁ μέλλων (περὶ γὰρ τῶν ἐσομένων συμβε 

μᾶλλον ἔςαι ἐκ τούτε σνλλογίσασθαι ἢ ἐνθύμημα εἰπεῖν 15 λεύει ἢ προτρέπων ἢ ὠποτρέπωνλ, τῷ δὲ δικαζομένῳ ὁ γε 

περὶ δικαίων ἢ φυσικῶν ἢ περὶ ὁτοῦν᾽ καίτοι ταῦτα εἶδει νόμενος (περὶ γὰρ τῶν πεπραγμένων ἀεὶ ὁ μὲν κατηγρῶ 
διαφέρει. ἴδια δέ, ὅσα ἐκ τῶν περὶ ἕκαςον εἶδος καὶ γές ὁ δὲ ἀπολογεῖτα, τῷ δ᾽ ἐπιδεικτοκῷ κυριωτατος μὲν ἱ 

γος προτάσεων ἐςιν, οἷον περὶ φυσικῶν εἰσὶ προτάσεις ἐξ παρών' κατὰ γὰρ τὰ ὑπάρχοντα ἐπαινοῦσιν ἢ ψέγει 
ὧν ὅτε ἐνθύμημα ὅτε συλλογισμός ἐςι περὶ τῶν ἠθικῶν, πάντες, προσχρῶνται δὲ πολλάκις καὶ τὰ γενόμενα ὠν- 

καὶ περὶ τότων ἄλλαι ἐξ ὧν ὑκ ἔςαι περὶ τῶν φυσικῶν" 29 μιμνήσκοντες καὶ τὰ μέλλοντα προεικαζοντες. τέλες ἃ 
ὁμοίως δὲ τῦτ᾽ ἔχει ἐπὶ πάντων. κἀκεῖνα μὲν οὐ ποιήσει ἑκάςοις τούτων ἕτερόν ἐςι, καὶ τρισὶν οὖσι τρία, τῷ μὴ 

. περὶ ὑδὲν γένος ἔμφρονα" περὶ ὑδὲν γὰρ ὑποκείμενόν ἐςιν' συμβουλεύοντι τὸ συμφέρον καὶ βλαβερόν" ὁ μὲν γὼ 
ταῦτα δί, ὅσῳ τις ἂν βέλτιον ἐκλέγηται τὼς προτάσεις, προτρέπων ὡς βέλτιον συμβουλεύει, ὁ δὲ ἀποτρέπων ἐς 
λήσει ποιήσας ἄλλην ἐπιςήμην τὴς διαλεκτικῆς καὶ ῥητος χεῖρον ὠποτρέκει, τὰ δ᾽ ἄλλα πρὸς τῦτο συμπαραλερ 
ρικῆς᾽ ἂν γὰρ ἐντύχῃ ἀρχαῖς, ἐκέτι διαλεκτικὴ ὑδὲ ῥη- 25 βάνει, ἢ δύιαιον ἢ ἄδικον, ἢ καλὸν ἢ αἰσιχρόν᾽ τοὶ ἃ 
τορικὴ ἀλλ᾽ ἐκείη ἔςαι ἧς ἔχει τὰς ἀρχάς. ἔστι δὲ τὰ δικαζομένοις τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον, τὰ δ᾽ ἄλλα καὶ 
πλεῖςα τῶν ἐνθυμημάτων ἐκ τούτων τῶν εἰδῶν λεγόμενα ὅτοι συμπαραλαμβάνεσι πρὸς ταῦτα' τοῖς δ᾽ ἐπαινῦσι καὶ 

τῶν κατὰ μέρος καὶ ἰδίων, ἐκ δὶ τῶν κοινῶν ἐλάττω. ψέγνσι τὸ καλὸν καὶ τὸ αἰσχρόν, τὰ δ᾽ ἄλλα καὶ εἶτα 
καθάπερ ἦν καὶ ἐν τοῖς τοπικοῖς, καὶ ἐνταῦθα διαιρετέν πρὸς ταῦτα ἐπαναφέρουσιν. σημεῖον δ᾽ ὅτι τὸ εἰρνμῦνε 

τῶν ἐνθυμημάτων τά τε εἴδη καὶ τὸς τόπες ἐξ ὧν ληπτέον. 30 ἑκάστοις τέλος" περὶ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων ἐνίτε οὐκ ὦ 
λέγω δ᾽ εἴδη μὲν τὼς καθ᾽ ἕκαςον γένος ἰδίας προτάσεις, ἀμφισβητήγαιεν, οἷον ὁ δικαζόμενος ὡς οὐ γέγονν ἢ ὦ 

τόπος δὲ τὸς κοινὸς ὁμοίως πάντων. πρότερον ἦν εἴπωμεν οὐκ ἔβλαψεν" ὅτι δ᾽ ἀδικεῖ, οὐδέ ποτ᾽ ὧν ὁμολογήσεισ' 
περὶ τῶν εἰδῶν". πρῶτον δὲ λάβωμεν τὰ γένη τῆς ῥητορι- ὑδὶν γὰρ ὧν ἔδει δίκης. ὁμοίως δὲ καὶ οἱ συμβυλεύντε 
κῆς, ὅπως διελόμενοι πόσα ἐςί, περὶ τύτων χωρὶς λαμ- τὼ μὲν ἄλλα πολλαίκις προΐενται, ὡς δὲ ἀσύμφορα τυ’ 
βάνωμεν τὼ ςοιχεῖα καὶ τὼς προτάσεις. 35 βυλεύνσιν ἢ ὠπ᾿ ὠφελίμων ἀποτρέπυσιν ἐκ ἂν ὁμελωγξ 

3 ἘἜΕΣι δὲ τῆς ῥητορικῆς εἴδη τρία, τὸν ἀριθμόν" τοσῦτοι σαμεν ὡς δ᾽ ϑε ἄδικον τὺς ἀςυγείτονας καταδουλοῦεθει 
γὰρ καὶ οἱ ὠκροαταὶ τῶν λόγων ὑπάρχεσιν ὄντες. σύγ- καὶ τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας, πολλεκις οὐδὲν φροντίζντν. 
κειται μὲν γὰρ ἐκ τριῶν ὁ λόγος, ἔκ τε τῷ λέγοντος καὶ ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἐπαινῖντες καὶ οἱ ψέγοντες ὁ σκυτοῦτ 

ΓΙ 
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ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Α. 4369. 

εἶ συμφέροντα ἔπραξεν ἢ βλαβερά, ἀλλὰ καὶ ἐν ἐπαΐζῳ γὰρ τούτα σκοκοῦμεν, ἕως ὧν εὕρωμεν εἰ ἡμῖν δυνατὰ ἢ 
"πολλάκις τιθέασιν ὅτι ὀλιγωρήσας τῷ αὐτῷ λυσιτελῖντος ἀδύνατα πρᾶξαι. καθ᾽ ἕκαςον μὲν ἦν ἀκριβῶς διαριθμή- 
ἔπραζέ τι καλόν, οἷον ᾿Αχιλλέα ἐπαινοῦσιν ὅτι ἐβοήθησε σασθαι καὶ διαλαβεῖν εἰς εἴδη περὶ ὧν εἰώθασι χρηματί- 
τῷ ἑταίρῳ Πατρόκλῳ εἰδὼς ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀποθανεῖν, ἐξὸν ἵειν, ἔτι δ᾽ ὅσον ἐνδέχεται περὶ αὐτῶν διορίσαι κατὰ τὴν 
ἴαν. τότῳ δὲ ὁ μὲν τοῖτος θάνατος κάλλιον, τὸ δὲ ζὴν 5 ἀλήθειαν, οὐ δεῖ κατὰ τὸν παρόντα, καιρὸν ζητεῖν διὰ τὸ 
συμφέρον. φανερὸν δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι ἀνώγκη περ μήτε τῆς ῥητορικῆς εἶναι. τέχνης ἀλλ᾽ ἐμφρονεςέρας καὶ 
τότων ἔχειν πρῶτον τὼς προτάσεις" τὼ γὰρ τεκμήρια καὶ μᾶλλον ἀληθινῆς, πολλῷ δὲ πλείω δεδόσθαι καὶ νῦν αὐτῇ 
τὰ εἰκότα καὶ τὰ σημεῖα προτάσεις εἰσὶ ῥητορικαί" ὅλος τῶν οἰκείων θεωρημάτων" ὅπερ γὰρ καὶ πρότερον εἰρηκότες 
μὲν γὰρ συλλογισμὸς ἐκ προτάσεων ἐςι, τὸ δ᾽ ἐνθύμημα τυγχάνομεν, ἀληθές ἐςιν, ὅτι ἡὶ ῥητορικὴ σύγκειται μὲν 
συλλογισμός ἐςι συνεςηκὼς ἐκ τῶν εἰρημένων προτάσεων. 10 ἔκ τε τῆς ἀναλντικῆς ἐπιςήμης καὶ τῆς περὶ τὰ ἤθη πο- 
ἐπεὶ δὲ ὅτε πραχθῆναι οἷθν τε τε πραχθήσεσθαι τὰ ἀδύ- λιτικῆς, ὁμοία δ᾽ ἐστὶ τὰ μὲν τὴ διαλεκτικῇ τὰ δὲ τοῖς 
γατα ἀλλὰ τὼ δυνατώ, ὑδὲ τὰ μὴ γενόμενα ἢ μὴ ἐσό- σοφιστικοῖς λόγοις, ὅσῳ δ᾽ ἄν τις ἢ τὴν διαλεκτικὴν ἢ 
μενα ὑχ οἷδθν τε τὰ μὲν πεπρῶχβαι τὼ δὲ πραχθήσεσθαι, ταύτην μὴ καθάπερ ἂν δυνάμεις ἀλλ᾽ ἐπιςήμας πειρῶται 
ἀναγκαῖον καὶ τῷ συμβελεύοντι καὶ τῷ δικαζομέόῳ καὶ κατασκευάζειν, λήσεται τὴν φύσιν αὐτῶν ἀφανίσας τῷ 
τῷ ἐπιδεικτικῷ ἔχειν προτάσεις περὶ δυνατῷ καὶ ἀδυνάτι, 15 μεταβαίνειν ἐπισκευάζων εἰς ἐπιςήμας ὑποκειμένων τινῶν 
καὶ εἰ γέγονεν ἢ μή, καὶ εἰ ἔξαι ἢ μή. ἔτι δ᾽ ἐπεὶ ἅπαν- πραγμάτων, ἀλλὰ μὴ μόνον λόγων. ὅμως δ᾽ ἦσα πρὸ 
τες καὶ ἐπαινοῦντες καὶ ψέγοντες καὶ προτρέποντες καὶ ἔργα μὲν ἐς: διελεῖν, ἔτι δ᾽ ὑπολείπει σκέψιν τῇ πολιτικῇ 
ἀποτρέποντες καὶ κατηγορῶντες καὶ ἀπολογόμενοι ὁ μόνον ἐπιςήμῃ, εἴπωμεν καὶ νῦν. σχεδὸν γάρ, περὶ ὧν βελεύον- 
τῶ εἰρημένα δεικνύναι πειρῶνται ἀλλὰ καὶ ὅτι μέγα ἢ ταῖ πάντες καὶ περὶ ἃ ὠγορεύυσιν οἱ συμβουλεύοντες, τὰ 
μικρὸν τὸ ἀγαθὸν ἢ τὸ κακὸν ἢ τὸ καλὸν ἢ τὸ αἰσχρὸν Ὁ μέγιςα τυγχάνει πώτε τὸν ὠἀριθμὸν ὄντα" ταῦτα δ᾽ ἐστὶ 
ἢ τὸ δίκαιον ἢ τὸ ἄδικον, ἃ καθ᾿ αὐτὰ λέγοντες ἢ πρὸς περί τε πόρων, καὶ πολέμν καὶ εἰρήνης, ἔτι δὲ περὶ φυ- 
ἄλληλα ἀντιπαραβάλλοντες, δῆλον ὅτι δέοι ὧν καὶ περὶ λακῆς τῆς χώρας, καὶ τῶν εἰσαγομένων καὶ ἐξαγομένων, 
μιεγέθες καὶ μικρότητος καὶ τῷ μείζονος καὶ τῷ ἐλάττονος καὶ περὶ νομοθεσίας. ὥςε περὶ μὲν πόρων τὸν μέλλοντα 
προτάσεις ἔχειν, καὶ καθόλε καὶ περὶ ἑκάςυ, οἷον τί μεῖ- συμβελεύσειν δέοι ἂν τὰς προσόδους τὴς πόλεως εἰδέναι 
ζον ἀγαθὸν ἢ ἔλαττον ἢ ἀδίκημα ἢ δικαίωμα" ὁμοίως δὲ 25 τίνες καὶ πόσαι, ὅπως εἶτε τις παραλείπεται προς εθῇ καὶ 
καὶ περὶ τῶν ἄλλων. περὶ ὧν μὲν ἦν ἐξ ἀνάγκης δεῖ λα- εἴ τις ἐλάττων αὐξηθῇ, ἔτι δὲ τὰς δαπάνας τῆς πόλεως 
βεῖν τὰς προτάσεις, εἴρηται" μετὼ δὲ ταῦτα διαιρετέν ἁπάσας, ὕπως εἴ τις περίεργος ἀφαιρεθῇ καὶ εἴ τις μείζων 
ἐδίᾳ περὶ ἑκάςου τέτων, οἷον περὶ ὧν συμβελὴ καὶ περὶ ἐλάττων γένηται" ὦ γὰρ μόνον πρὸς τὼ ὑπάρχοντα προ- 

ὧν οἱ ἐπιδεικτικοὶ λόγοι, τρίτον δὲ περὶ ὧν αἱ δίκαι. ςιθέντες πλυσιώτεροι γίνονται, ἀλλὰ καὶ ἀφαιρῖντες τῶν 
Α Πρῶτον μὲν οὖν ληπτέον περὶ ποῖα ἀγαθὰ ἢ κακὼ 3) δαπανημάτων. ταῦτα δ᾽ ὁ μόνον ἐκ τῆς περὶ τὼ ἴδια ἐμ- 
ὁ συμβελεύων συμβυλεύει, ἐπειδὴ ὁ περὶ ἅπαντα ἀλλ' πειρίας ἐνδέχεται συνορᾶν, ἀλλ᾽ ἀγαγκαῖὸν καὶ τῶν παρὰ 
ὅσα ἐνδέχεται καὶ γενέσθαι καὶ μή. ὅσα δὲ ἐξ ἀνάγκης τοῖς ἄλλοις εὑρημένων ἱξορικὸν εἶναι πρὸς τὴν περὶ τότων 
Ὦ ἐςὶν ἢ ἔςαι ἣ ἀδύνατον εἶναι ἢ γενέσθαι, περὶ δὲ τότων συμβυλήν. περὶ δὲ πολέμν καὶ εἰρήνης τὴν δύναμιν εἰδέ- 
ὑκ ἔςι συμβελή. ὑδὲ δὴ περὶ τῶν ἐνδεχομένων ἁπάντων" ναι τῆς πόλεως, ὁπόση τε ὑπάρχει ἤδη καὶ πόσην ἐνδὲν 

᾿ ἧςι γὰρ καὶ φύσει ἔνια καὶ ἀπὸ τύχης γινόμενα ἀγαθὰ 35 χεται ὑπάρξαι, καὶ ποία τις ἅ τε ὑπάρχουσά ἐστι καὶ 
τῶν ἐνδεχομένων καὶ γίγνεσθαι καὶ μή, περὶ ὧν ὀδὲν πρὸ ἥτις ἐνδέχεται προσγενέσθαι, ὅτι δὲ πολέμους τίνας καὶ 
ἔργου τὸ συμβυλεύειν᾽ ἀλλὰ δῆλον ὅτι περὶ ὅσων ἐςὶ τὸ πῶς πεπολέμνκεν. ὁ μόνον δὲ τῆς οἰκείας πόλεως ἀλλὰ 
βιελεύεσθαι. τοιαῦτα δ᾽ ἐςὶν ὅσα πέφυκεν ἀνάγεσθαι εἰς καὶ τῶν ὁμόρων ταῦτα ἀναγκαῖον εἰδέναι. ἢ καὶ πρὸς ὃς 

ἡμᾶς, καὶ ὧν ἡ ἀρχὴ τῆς γενέσεως ἐφ᾽ ἡμῖν ἐς “ μέχρι ἐπίδοξον πολεμεῖν, ὅπως πρὸς μὲν τὸς κρεΐττοες εἰρηνεύηται, 
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360 ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Α. 

πρὸς δὲ τὴς ἥττυς ἐπ᾽ αὐτοῖς ἢ τὸ πολεμεῖν. καὶ τὰς δυ- λεύειν, τὼ μέγιςα τοσαῦτά ἐςιν" ἐξ ὧν δὴ δεῖ καὶ τιὰ 

νάμεις, πότερον ὅμοιαι ἢ ἀνόμοιαι" ἔστι γὼρ καὶ ταύτῃ τότων καὶ περὶ τῶν ἄλλων προτρέπειν ἢ ἀποτρέχειν, λέ: 
πλεονεκτεῖν ἢ ἐλαττῦσθαι. ἀναγκαῖον δὲ καὶ πρὸς ταῦτα γωμεν πάλιν. 

«μὴ μόνον τὸς οἰκείος πολέμευς τεθεωρηκέναι ἀλλὼ καὶ τὲς Σχεδὸν δὲ καὶ ἰδίᾳ ἑκάστῳ καὶ κοινῇ πᾶσι σχιτὶῥβ 
τῶν ἄλλων, πῶς ἀποβαίνουσιν" ὠπὸ γὰρ τῶν ὁμοίων τὼ 5 τις ἐστίν, Ὁ ςοχαζόμενοι καὶ αἱρόνται καὶ φεύγουσιν" κὰὶ 
ὅμοια γίγνεσθαι πέφυκεν. ἔτι δὲ περὶ φυλακῆς τῆς χώ- τῦτ᾽ ἐςὶν ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν ἥ τ᾽ εὐδαιμονία καὶ τὰ μέρο 
ρας μὴ λανθάνειν πῶς φυλάττεται, ἀλλὼ καὶ τὸ πλῆθος αὐτῆς. ὥστε παραδείγματος χάριν λάβωμεν τί ἐστο ὡς 

εἰδέναι τῆς φυλακῆς καὶ τὸ εἶδος καὶ τοὺς τόπους τῶν ἁπλῶς εἰκεῖν ἡ εὐδαιμονία, καὶ ἐκ τίνων τὼ μόρια τω 
φυλακτηρίων (τῦτο δ᾽ ἀδύνατον μὴ ἔμπειρον ὄντα τῆς χώ- τῆς περὶ γὰρ ταύτης καὶ τῶν εἰς ταύτην συντεινόντων 
ρας), ἵν᾽ εἴτ᾽ ἐλάττων ἡ φυλακὴ προςεθῇ καὶ εἴ τις περίερ- το καὶ τῶν ἐναντίων ταύτῃ αἴ τε προτροπαὶ καὶ αἱ ἀτηρ» 
γος ἀφαιρεθῇ καὶ τοὺς ἐπιτηδείους τόπος τηρῶσι μᾶλλον. παὶ πᾶσαί εἰσιν" τὰ μὲν γὰρ παρασκευάζοντα ταύτν ἡ 
ἔτι δὲ περὶ τροφῆς, πόση δαπάνη ἱκανὴ τῇ πόλει καὶ ποία τῶν μορίων τι, ἢ μεῖζον ἀντ᾽ ἐλάττονος ποίῶντα, δεῖ τράν- 
ἡ αὐτῷ τε γιγνομένη καὶ εἰσαγώγιμος, καὶ τίνων τ᾽ ἐξα- τειν, τὼ δὲ φθείροντα ἢ. ἐμποδίζοντα αὶ τὰ ἐναντία πιᾶῆπε 
γωγὴς δέονται καὶ τίνων εἰσαγωγῆς, ἵνα πρὸς τούτες καὶ μὴ πράττειν. ἔστω δὴ εὐδαιμονία εὐπραξία, μετ᾽ ἀρεῖ, 
συνθῆκαι καὶ συμβολαὶ γίγνωνται" πρὸς δύο γὰρ διαφυ- ις ἢ αὐτάρκεια ζωῆς, ἢ ὁ βίος ὁ μετ᾽ ἀσφαλείας ἥδιςις, κ᾽ 
λάττειν ἀναγκαῖον ἀνεγκλήτυς τὸς πολίτας, πρός τε τοὺς εὐθηνία κτημάτων καὶ σωμάτων μετὰ δυνάμεως φυλακτ- 
κρείττες καὶ πρὸς τὸς εἰς ταῦτα χρησίμυς. εἰς δ᾽ ἀσφά- κῆς τε καὶ πρακτικῆς τούτων" σχεδὸν γὰρ τούτον ὃν 
λειαν ἅπαντα μὲν ταῦτα ἀναγκαῖον δύνασθαι ϑεωρεῖν, Ὡς πλείω τὴν εὐδαιμονίαν ὁμολογοῦσιν εἶναι ὥπαντες. εἰ Ἄ 
ἐλάχιςον δὲ περὶ νομοθεσίας ἔπαϊειν' ἐν γὰρ τοῖς νόμοις ἐςιν ἡ εὐδαιμονία τοιῦτον, ἀνάγκη αὐτῆς εἶναι μέρη εἰγέ 
ἐςὶν ἡ σωτηρία τῆς πόλεως, ὥς᾽ ἀναγκαῖον εἰδέναι πόσα Ὁ νειαν, πολυφιλίαν, χρης φιλίαν, πλῦτον, εὐτεκνίαν, τιλν- 

τ᾽ ἐςὶ πολιτειῶν εἴδη, καὶ ποῖα συμφέρει ἑκάςη, καὶ ὑπὸ τεκνίαν, εὐγηρίαν, ἔτι τὼς τῷ σώματος ἀρεταῖς, οἷον ὑγίπω 
τίνων φθείρεσθαι πέφυκε καὶ οἰκείων τῆς πολιτείας καὶ κάλλος ἰσχὺν μέγεθος δύναμιν ἀγωνιςικήν, δόξαν, τῳΐή, 
ἐναντίων. λέγω δὲ τὸ ὑπὸ οἰκείων φθείρεσθαι, ὅτι ἔξω τῆς εὐτυχίαν, ἀρετήν [ἢ καὶ τὰ μέρη αὐτῆς, φρόνησιν ἀνδάίω 

βελτίστης πολιτείας αἱ ἄλλαι πᾶσαι καὶ ἀνιέμεναι καὶ δικαιοσύνην σωφροσύνην)" ὕτω γὰρ ὧν αὐταρκέςατος ὧν, 
ἐπιτεινόμεναι φϑείρονται, οἷον δημοκρατία ἀ μόνον ἀνιεμένη 2: εἰ ὑπάρχοι αὐτῷ τά τ᾽ ἐν αὐτῷ καὶ τὰ ἐκτὸς ἀγαδέ' 
ἀσθϑενεςέρα γίνεται ὥςε τέλος ἥξει εἰς ὀλιγαρχίαν, ἀλλὰ οὐ γάρ ἐςιν ἄλλα παρὰ ταῦτα. ἔς δ᾽ ἐν αὐτῷ μὲν τὲ 
καὶ ἐπιτεινομένη σφόδρα, ὥσπερ καὶ ἡ γρυπότης καὶ ἡὶ αι- περὶ ψυχὴν καὶ τὼ ἐν σώματι, ἔξω δὲ εὐγένεια καὶ φὅοι 
μότης ἀ μόνον ἀνιέμενα ἔρχεται εἰς τὸ μέσον, ἀλλὰ καὶ καὶ χρήματα καὶ τιμή. ἔτι δὲ προσήκειν οἰόμεθα δυνέ 
σφύδρα γρυπὰ γινόμενα ἣ σιμὰ ὕτω διατίθεται ὥςε μηδὲ μεῖς ὑπάρχειν καὶ τύχην" οὕτω γὰρ ὧν ὠσφαλέςατις ἡ 
μυκτῆρα δοκεῖν εἶναι. χρήσιμον δὲ πρὸς τὰς νομοθεσίας 39 βίος εἴ. λάβωμεν τοίνυν ὁμοίως καὶ τούτων ἕκαστον τὶ 
τὸ μὴ μόνον ἐπαΐειν τίς πολιτεία συμφέρει ἐκ τῶν παρε- ἐςιν. εὐγένεια μὲν ἦν ἐςὶν ἔθνει μὲν καὶ πόλει τὸ αὐτῷ 

ληλυθότων θεωροῦντι, ἀλλὰ καὶ τὰς παρὰ τοῖς ἄλλοις χθονας ἢ ἀρχαίους εἶναι, καὶ ἡγεμόνας τοὺς πρώτους ἐπν 
εἰδέναι, αἱ ποῖαι τοῖς ποίοις ἁρμόττυσιν. ὥστε δῆλον ὅτι φανεῖς, καὶ πολλοὺς ἐπιφανεῖς γεγονέναι ἐξ αὐτῶν ἰὴ 

τρὸς μὲν τὴν νομοθεσίαν. αἱ τῆς γῆς περίοδοι, χρήσιμοι ὡς τοῖς ζηυλουμένοις" ἰδίᾳ δὲ εὐγένεια ἢ ἢ ἀπ᾿ ἀνδρῶν ἢ ἢ ἐπὶ 
τεῦθεν γὰρ λαβεῖν ἔςι τὸς τῶν ̓ἐδνῶν τόβερ, πρὸς δὲ τὼς 35 γυναικῶν. καὶ γνησιότης ἀπ᾽ ἀμφοῖν, καὶ ὦ ὥσπῳ ἐπὶ τῇ 

ἅλα. πολιτικὰς συμβιλάςι αἱ τῶν περὶ τὰς πράξεις γραφόντων λέως τούς τε πρώτους γνωρίμες ἢ ἐπ’ ἀρετῇ ἃ πλύτω 

Χεμσὶ (". Βρα - ἱκορίαι" ἅπαντα δὲ ταῦτα πολιτικῆς ἀλλ᾽ ὁ ῥητορικῆς ἔρ- ἄλλῳ τῳ τῶν τιμωμένων, καὶ πολλοὺς ἐπιφανεῖς ἐπ τῷ 

σι ασυ σἵ 

δακί Ν] ῳ ωω 

Ὡ πρ “΄ 

γον ἐςΐν. περὶ ὧν μὲν ὄν ἔχειν δεῖ τὸν μέλλοντα συμβυ- γέες καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας καὶ νέες καὶ πρεσβυτύν. 

1. ἐπ᾿ αὐτῆς Ζ), ἱφ᾽ αὑτοῖς 4“. ὄ Π 11. τηρῶν Ζῥ, τηρεῖν Ο. Π 12. ἔςι δὲ παρὰ Ζ'. ἃ 13. αὐτόθ, Ο75Ζ5. ὃς καὶ πόση τι αὐτία 

Ὑπομένη καὶ πέση εἰσαγώγιμος 4“. ἢ 414.. τούτοις ΖΓ“, ταῦτα γλ. 1] 15. φυλάττειν 075Ζ". ἢ 18. ὥπαντα] μὲν πάντα Ζ'. ἢ ἐνγε 
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ΡΗΤΟΡΊΙΚΗΣ Α. 4364 

εὐτεκνία δὲ καὶ πολυτεκνίᾳ οὐκ ἀδηλα" ἔςι δὲ τῷ κοινῷ τέροις γὼρ ἔχει ὧν δέονται" καὶ γὼρ κτῆμά ἐςιν, Ὦ ἐφέίεν- 
μὲν εὐτεκνία, νεότης ὧν ἢ πολλὴ καὶ ἀγαθή, ἀγαθὴ δὲ ται οἱ φιλοχρήματοι, καὶ τιμὴν ἔχει, οὗ οἱ φιλότιμοι. 

κατ᾽ ἀρετὴν σώματος, οἷον μέγεθος κάλλος ἰσχὺν δύνα- σώματος δὲ ἀρετὴ ὑγίεια, αὕτη δὲ ὕτως ὥςε ἀνόσες εἶναι 

μιν ἀγωνιστικήν. ψυχῆς δὲ σωφροσύνη καὶ ἀνδρία νέν χρωμώνους τοῖς σώμασιν" πολλοὶ γὰρ ὑγιαΐνυαιν ὥσπερ 
ἀρεταί. ἰδίῳ δὲ εὐτεκνία καὶ πολυτεκνία τὸ τὰ ἴδια τέκνα ς ᾿Ηρόδικος λέγεται, οὃς οὐδεὶς ἀν εὐδαιμονίσειε τῆς ὑγιείας 

πολλὰ καὶ τοιαῦτα εἶναι, καὶ θήλεα καὶ ἄρρενα" θηλειῶν διὰ τὸ πάντων ἀπέχεσθαι τῶν ἀνθρωπίνων ἢ τῶν πλείς». 

δὲ ἀρετὴ σώματος μὲν κάλλος καὶ μέγεθος, ψυχῆς δὲ κάλλος δὲ ἕτερον καθ᾽ ἑκάςην ἡλικίαν ἐστίν. νές μὲν οὖν 

σωφροσύνη καὶ φιλεργία ἄνευ ἀνελευϑερίας. ὁμοίως δὲ κάλλος τὸ πρὸς τὸς πόνες χρήσιμον ἔχειν τὸ σῶμα τούς 
καὶ ἰδίᾳ καὶ κοινὴ καὶ κατ᾽ ἄνδρας καὶ κατὰ γυναῖκας τε πρὸς δρόμον καὶ πρὸς βίαν, ἡδὺν ὄντα ἰδεῖν πρὸς ἀπό- 

δεὶ Ἰτῶν ἕκαστον ὑπάρχειν τῶν τοιούτων᾽" ὅσοις γὰρ τὰ 10 λαυσιν, διὸ οἱ πώταθλοι κάλλιστοι, ὅτι πρὸς βίαν καὶ 
- κατὰ γυναῖκας φαῦλα ὥσπερ Λακεδαιμονίοις, σχεδὸν πρὸς τάχος ἅμα πεφύκασιν" ἀκμαΐζοντος δὲ πρὸς μὲν 
κατὰ τὸ ἥμισυ ὑκ εὐδαιμονῦσιν. πλύτε δὲ μέρη νομίσμα- πόνυς τοὺς πολεμικός, ἡδὺν δὲ εἶναι δοκεῖν μετὰ φοβερό- 
τὸς πλῆθος, γῆς. χωρίων κτῆσις, ἔτι δὲ ἐκίπλων κτῆσις τητος᾽ γέροντος δὲ πρὸς μὲν πόνες τοὺς ἀναγκαΐες ἱκανόν, 
καὶ βοσκημάτων καὶ ἀνδραπόδων πλήθει καὶ μεγέθει καὶ ἄλυπον δὲ διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν ὧν τὸ γῆρας λωβᾶται. 
κάλλει διαφερόντων, ταῦτα δὲ πάντα καὶ ἀσφαλῇ καὶ ι5 ἰσχὺς δ᾽ ἐςὶ μὲν δύναμις τοῦ κινεῖν ἕτερον ὡς βούλεται, 
ἐλευθέρια καὶ χρήσιμα. ἔςι δὲ χρήσιμα μὲν μᾶλλον τὲ ἀνάγκη δὲ κινεῖν ἕτερον ἢ ἕλκοντα ἢ ὠθοῦντα καὶ αἴροντα 
κάρπιμα, ἐλευθέρια δὲ τὰ πρὸς ἀπόλαυσιν" κάρπιμα δὲ ἢ πιέζοντα ἢ συνθλίβοντα, ὥςε ὁ ἰσχυρὸς ἢ πᾶσιν ἢ τύ- 
λέγω ἀφ᾽ ὧν αἱ πρόσοδοι, ὠπολαυςικὰ δὲ ἀφ᾽ ὧν μηδὲν των τισίν ἐστιν ἰσχυρός. μεγέθους δὲ ἀρετὴ τὸ ὑπερέχαιν 
παρὼ τὴν χρῆσιν γίγνεται, ὅ τι καὶ ἄξιον. ὅρος δὲ ἀσφα- κατὼ μῆκος καὶ βάθος καὶ πλώτος τῶν πολλῶν τοσούτῳ 
λείως μὲν τὸ ἐνταῦθα καὶ οὕτω κεκτῆσθαι ὥς᾽ ἐφ᾽ αὐτῷ Ὁ μείζονι ὥστε μὴ βραδυτέρας ποιεῖν τὰς κινήσεις διὰ τὴν 
εἶναι τὴν χρῆσιν αὐτῶν᾽ τῷ τε οἰκεῖα εἶναι ἢ μή, ὅταν ἐφ’ ὑπερβολήν. ἀγωνιστικὴ δὲ σώματος ἀρετὴ σύγκειται ἐκ 

αὐτῷ ἢ ἀπαλλοτριῶσαι" λέγω δὲ ἀπαλλοτρίωσιν δόσιν καὶ μεγέθυς καὶ ἰσχύος καὶ τάχεος καὶ γὰρ ὁ ταχὺς ἰσχυρός 
πρᾶσιν. ὅλως δὲ τὸ πλετεῖν ἐςὶν ἐν τῷ χρῆσθαι μᾶλλον ἢ ἐστιν᾽ ὁ γὰρ δυνάμενος τὰ σκέλη ῥιπτεῖν πως καὶ κινεῖ 

ἐν τῷ κεκτῆσθαι" καὶ γὰρ ἡὶ ἐνέργειά ἐςξι τῶν τοιότων καὶ ταχιυ καὶ πόρρω δρομικός, ὁ δὲ θλίβειν καὶ κατέχειν πα- 
ἁ χρῆσις πλῦτος. εὐδοξία δ᾽ ἐςὶ τὸ ὑπὸ πάντων σπυδαῖον 25 λαιςικός, ὁ δὲ ὦσαι τῇ πληγὴ πυκτικός, ὁ δ᾽ ὠμφοτέροις 

ὑπολαμβάνεσθαι, ἢ τοῦτόν τι ἔχειν Ὦ πάντες ἐφίννται ἢ τότοις παγκρατιαςικός, ὁ δὲ πᾶσι πώταθλος. εὐγνηρία δ᾽ 

οἱ πολλοὶ ἢ οἱ ὠγαθοὶ ἢ οἱ φρόνιμοι. τιμὴ δ᾽ ἐστὶ μὲν ἐςὶ βραδυτὴς γήρως μετ᾽ ἀλυπίας᾽ ὅτε γὰρ εἰ ταχι γη- 
σημεῖον εὐεργετικῆς δόξης, τιμῶνται δὲ δικαίως μὲν καὶ ράσκει, εὔγηρως, ὅτ᾽ εἰ μόγις μὲν λυπηρῶς δέ. ἔς! δὲ καὶ 
μιαΐλιστα οἱ εὐεργετηκότες, οὐ μὴν ἀλλὰ τιμᾶται καὶ ὁ ἐκ τῶν τοῦ σώματος ἀρετῶν καὶ τύχης" μὴ ἄνοσος γὰρ 
δυνάμενος εὐεργετεῖν" εὐεργεσία δὲ ἢ εἰς σωτηρίαν καὶ ὅσα 3) ὧν μηδὲ ἰσχυρὸς ἕο. ἔςαι ὠπαθὴς ἀδ᾿ ἄλυπος καὶ πολυ- 

αἴτια τῷ εἶναι, ἢ εἰς πλῦτον, ἢ εἷς τι τῶν ἄλλων ἀγαθῶν, χρόνιος, οὗτ᾽ ἄνεν τύχρις' διαμείειεν ἄν. ἔστι δὲ τις καὶ 

ὧν μὴ ῥᾳδία ἡ κτῆσις ἢ ὅλως ἢ ἐνταῦθα ἢ ποτέ" πολλοὶ χωρὶς ἰσχύος καὶ ὑγιείας ἄλλη δύναμις μακροβιότητος" 

γὰρ διὰ μοιρὰ δοκῦντα τιμῆς τυγχρίνεσιν, ἀλλ᾽ οἱ τόποι πολλοὶ γὼρ ἄνευ τῶν τῇ σώματος ἀρετῶν μακρόβιοί εἰσιν" 
καὶ οἱ καιροὶ αἴτιοι. μέρη δὲ τιμῆς θυσίαι, μνῆμαι ἐν ἀλλ᾽ οὐδὲν ἡ ἀκριβολογία χρήσιμος ἡ περὶ τότων εἰς τὼ 
μέτροις καὶ ἄνευ μέτρων, γέρα, τεμένη, προεδρίωι, τάφοι, 35 νῦν. πολυφιλία δὲ καὶ χρηςοφιλία οὐκ ἄδηλα τὸ φίλν 
εἰκόνες, τροφαὶ δημόσιαι, τὰ βαρβαρικά, οἷον προσκυνήσεις ὠὡρισμένε, ὅτι ἐςὶν ὁ τοιοῦτος φίλος ὅςις ἃ οἴεται ἀγαθὰ 

καὶ ἐκστάσεις, δῶρα τὼ παρ᾽ ἑκάςοις τίμια. καὶ γὰρ τὸ εἶναι ἐκείνῳ, πρακτικός ἐςιν αὐτῶν δὲ ἐκεῖνον. ᾧ δὴ πολ- 
δῶρόν ἐστι κτήματος δόσις καὶ τιμῆς σημεῖον, διὸ καὶ οἱ λοὶ τοῦτοι, πολύφιλος, ᾧ δὲ καὶ ἐπιερκεῖς ἄνδρες, χρης ὁ- 
φιλοχρήματοι καὶ οἱ φιλότιμοι ἐφίενται αὐτῶν" ὠμῷο- φιλος. εὐτυχία δ᾽ ἐς, ὧν ἡὶ τύχη ἀγαθῶν αἰτία, ταῦτα 

12. νομίσματα εἰ 13. κτήσως Ο 7ΧνΖῥ, ἢ 13. ἔτι -- 1λ. ἀνδραπόδων οἵα Ζ'.44“. ἢ 14. καὶ ἀνδραπόδων καὶ βοσκημάτων τλαγρὸ “4“. ἢ 
45. καὶ ργὶιϑ οἵα .4“. ἢ 16. ροβὶ χρήσιμα Ο χρὴ εἶναι δηλονότι, ἢ 18. ἀπολαυτικὰ “ἰ΄. ἢ 20. μὲν οἷκ, 775. ἢ 21. οἰκεῖον ΟΣ Ζ᾽, ἢ 

δαυτῷ Ο. ᾿ὶ 22. ἢ ἀπαλλοτριῶσα!) τὸ ἀλλοτριῶσαι με 4“. ἢ 23. τὸ οπὶ Ο. 1 34. ἡ οτι 4“. 1] 25. κτῆσις ΟὙ5Ζ". ἢ 28. εὐδοξίας 
“4.ὲΣ 341. ἄλλων οἱὰ Χ'. ἢ} 33. διὰ τὸ μικρὼ δῦναι τιμῆς Ο. ἢ τρόποι ΟλΖ'. ἢ 39. ἀμφότερον Ζ'. : 
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4362 ῬΒΤΟΡΙΚΗ͂Σ Α. 

γίγνεσθαι καὶ ὑπάρχειν ἣ πάντα ἢ τὰ πλεῖστα ἢ τὰ τονος" ᾧ γὰρ ὑπερέχει τὸ μεῖζον τὰ ἐλάττονος, τῆτο γϑε 

μέγιςα. αἰτία δ᾽ ἐςὶν ἡ τύχη ἐνίων μὲν ὧν καὶ αἱ τέχναι, ται τοῦ μὲν λῆψις τοῦ δ᾽ ἀποβολή. καὶ τὰς ἀρετὰς ἃ 
πολλῶν δὲ καὶ ὠτέχνων, οἷον ὅσων ἡ φύσις" ἐνδέχεται δ᾽ ἀνάγκη ὠγαθὸν εἶναι" κατὰ γὰρ ταύτας εὖ τε διάκεσται 
καὶ παρὰ φύσιν εἶναι" ὑγιείας μὲν γὰρ τέχνη αἰτία, κάλ- οἱ ἔχοντες, καὶ ποιητικαὶ τῶν ἀγαθῶν εἰσὶ καὶ πρακτααί 
λὲς δὲ καὶ μεγέθες φύσις. ὅλως δὲ τὰ τοιαῦτα τῶν ὠγα- 5 περὶ ἑκάςης δέ, καὶ τίς καὶ ποία, χωρὶς ῥητέον. καὶ τὸ 
θῶν ἐστὶν ἀπὸ τύχης, ἐφ᾽ οἷς ἐστὶν ὁ φθόνος. ἔςι δὲ καὶ ἡδονὴν ὠγαθὸν εἶναι" πάντα γὰρ ἐφίεται τὼ ζῷα αὐ 
τῶν παρὰ λόγον ἀγαθῶν αἰτία τύχη, οἷον εἰ οἱ ἄλλοι τῇ φύσει. ὥςε καὶ τὰ ἡδέω καὶ τὰ καλὰ ἀνώγκη ὠγαὲ 
αἰσχροὶ ἀδελφοί, ὁ δὲ καλός, ἢ οἱ ἄλλοι μὴ εἶδον τὸ εἶναι" τὼ μὲν γὰρ ἡδονῆς ποιητικά, τῶν δὲ καλῶν τὰ μὴ 
θησαυρόν, ὁ δ᾽ εὗρεν, ἢ εἰ τοῦ πλησίον ἔτυχε τὸ βέλος, ἡδέα τὰ δὲ αὐτὰ καθ᾽ ἑαυτὰ αἱρετά ἐςιν. ὡς δὲ καθ ὃ 
τότε δὲ μή, ἢ εἰ μὴ ἦλθε μόνος ἀεὶ φοιτῶν, οἱ δὲ ἅπαξ ιο εἰκεῖν, ἀνάγκη ἀγαθὰ εἶναι τάδε. εὐδαιμονία" καὶ γὼ 
ἐλθόντες διεφθάρησαν" πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα εὐτυχή- καθ᾽ αὐτὸ αἱρετὸν καὶ αὕταρκες, καὶ ἕνεκα, αὐτοῦ τολλὲ 
ματα δυκεῖ εἶναι. περὶ δὲ ἀρετῆς, ἐπείχερ οἰκειότατος ὁ αἱρόμεθα. δικαιοσύνη, ἀνδρία, σωφροσύνη, μεγαλοψυχί, 
περὶ τοὺς ἐκαίνους τόπος, ὅταν περὶ ἐκαίνε ποιώμεθα τὸν μεγαλοπρέπεια καὶ αἱ ἄλλαι αἱ τοιαῦται ἕξεις" ἀρπὲὶ 
λόγον, τότε δὶορις ον. γαρ ψυχῆς. καὶ ὑγίεια καὶ κάλλος καὶ τα τοιαῦτε' 

6 Ὧν μὲν οὖν δεῖ ςοχάζεσθαι προτρέποντα ὡς ἐσομέ- (5 ἀρεταὶ γὰρ σώματος καὶ ποιητικαὶ πολλῶν, οἷον ἡ ὑγίω 
γων ἢ ὑπαρχόντων, καὶ ὧν ὠπκοτρέποντα, φανερόν" τὰ γὰρ καὶ ἡδονῆς καὶ τοῦ ζῆν, διὸ καὶ ἄριστον δοκεῖ εἶναι, ἴπι 
ἐναντία τούτων ἐστίν. ἐπεὶ δὲ πρόκειται τῷ συμβελεύοντι δύο τῶν τοῖς πολλοῖς τιμιωτάτων αἴτιόν ἐςιν, ἡδονῆς καὶ 
σκοπὸς τὸ συμφέρον, βελεύονται δὲ ὁ περὶ τὰ τόλες ἀλλὰ τοῦ “ζῆν. πλῦτος" ἀρετὴ γὰρ κτήσεως καὶ ποιητικὸν τον 
αἸρὶ τῶν πρὸς τὸ τέλος, ταῦτα δ᾽ ἐςὶ τὰ συμφέροντα κατὼ λῶν. φίλος καὶ φιλία" καὶ γὰρ καθ᾽ αὐτὸν αἱρετὸς ἱ 

τὼς πράξεις, τὸ δὲ συμφέρον ἀγαθόν, ληπτέον ὧν εἴη ςοι- ἢ φίλος καὶ ποιητικὸς πολλῶν. τιμή, δόξα" καὶ γὰρ δε 
χεῖα περὶ ὠγαθὰ καὶ συμφέροντος ἁπλῶς. ἔξω δὴ ἀγα- καὶ ποιητικὰ πολλῶν, καὶ ἀκολουθεῖ αὐτοῖς ὡς ἐπὶ τὲ 
θὸν ὃ ἂν αὐτὸ ἑαυτὰ ἕνεκα ἥ αἱρετόν, καὶ ὃ ἕνεκα ἄλλο πολυ τὸ ὑπάρχειν ἐφ᾽ οἷς τιμῶνται. δύναμις τοῦ λέγω, 
αἱρούμεθα, καὶ οὗ ἐφίται πάντα ἢ πάντα τὼ αἴσθησιν τῷ πράττειν" ποιητικὰ γὰρ πάντα τὰ τοιαῦτα ὠγαθῶν. ἔτ 
ἔχοντα ἢ νῦν, ἢ εἰ λάβοι νῦν" καὶ ὅσα ὁ νὸς ἂν ἑκάξῳ εὐφυΐα, μνῆμαι, εὐμάθεια, ἀγχίνοια, παντα τὼ τοιαῦτε᾽ 

ἀποδοίη, καὶ ὅσα ὁ περὶ ὅκαςον νοῦς ἀποδίδωσιν ἑκάςῳ, 25 ποιητικαὶ γὰρ αὗται ἀγαθῶν αἱ δυνάμεις εἰσίν. ὁμοῖος ἃ 
τοῦτό ἐςιν ἑκαάςῳ ἀγαθόν, καὶ οὗ παρόντος εὖ διάκειται καὶ αἱ ἐκιςῆμαι πᾶσαι καὶ αἱ τέχναι καὶ τὸ ζῆν" εἰ γὰ 
καὶ αὐτάρκως ἔχει, καὶ τὸ αὕταρκες, καὶ τὸ ποιητικὸν ἢ μηδὲν ἄλλο ἕποιτο ὠγαθόν, καθ᾿ αὐτὸ αἱρετόν ἐςιν. καὶ 
φυλακτικὸν τῶν τοιότων, καὶ ᾧ ἀκολυθεῖ τὰ τοιαῦτα, καὶ τὸ δίκαιον" συμφέρον γάρ τι κοινῇ ἐς ν. ταῦτα μὲν εἶν 
τὼ κωλυτικὰ τῶν ἐναντίων καὶ τὰ φθαρτικά. ἀκολυθεῖ δὲ σχεδὸν τὰ ὁμολογούμενα ἀγαθά ἐςιν" ἐν δὲ τοῖς ἀμῴν 
διχῶς" ἢ γὰρ ἅμα ἢ ὕστερον, οἷον τῷ μὲν μανθάνειν τὸ 380 σβητησίμοις ἐκ τῶνδε οἱ συλλογισμοί. ᾧ τὸ ἐναντίον κι’ 

ἐπίστασθαι ὕςερον, τῷ δὲ ὑγιαίνειν τὸ ζῶν ἅμα. καὶ τὰ κόν, τῦτ᾽ ὠγαθόν. καὶ ὃ τὸ ἐναντίον τοῖς ἐχθροῖς συμφέ 
ποιητικὰ τριχῶς, τὼ μὲν ὡς τὸ ὑγιαίνειν ὑγιείας, τὰ δὲ ρει" οἷον εἰ τὸ δειλὸς εἶναι μάλις συμφέρει τοῖς ἐχίρδ, 
ὡς σιτία ὑγιείας, τὰ δὲ ὡς τὸ γυμνάζεσθαι, ὅτι ὡς ἐκὶ δῆλον ὅτι ἀνδρία μάλιστα ὠφέλιμον τοῖς πολίταις. καὶ 
τὸ πολὺ ποιεῖ ὑγίειαν. τότων δὲ κειμένων ἀνάγκη τάς τε ὅλως ὃ οἱ ἐχθροὶ βέλονται ἢ ἐφ᾽ ᾧ “χαίρυσι, τούναντθν 

λήψεις τῶν ἀγαθῶν ὠγαθὰς εἶναι καὶ τὰς τῶν κακῶν 35 τότῳ ὠφέλιμον φαίνεται" διὸ εὖ εἴρηται “ἦ κι γνόνει 
ἀποβολάς" ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ μὲν τὸ μὴ ἔχειν τὸ κακὸν Πρίαμος." ἔςι δ᾽ ὑκ ἀεὶ τῦτο, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ' νᾶ! 
ἅμα, τῷ δὲ τὸ ἔχειν τὸ ἀγαθὸν ὕςερον. καὶ ἡ ἀντ᾽ ἐλάτ-. γὰρ κωλύει ἐνίοτε ταὐτὸ συμφέρειν τοῖς ἐναντίοις" ὅἐπ 
τόνος ἀγαθῇ μείζονος λῆψις καὶ ἀντὶ μείζονος κακῇ ἐλάτ- λέγεται ὡς τὰ κακὰ συνάγει τὲς ἀνθρώπες, ὅταν ἦ ταῦτ 
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ΡΗΤΟΡΙΚΗ͂Σ Α. 4363 

βλαβερὸν ἀμφοῖν. καὶ ἵ μή ἐςιν ὑπερβολή, τῦτο ἀγαθόν, λιςα ἕκαςοι πρὸς ἃ τοιζτοι, οἷον οἱ φιλόνυκοι εἰ νίκη ἔς αι, 
ὃ δ᾽ ἀν ἧ μεῖζον ἢ δεῖ, κακόν. καὶ ὦ ἕνεκα πολλὰ πε- οἱ φιλότιμοι εἰ τιμή, οἱ φιλοχρήματοι εἰ χρήματα, καὶ 
πόνηται ἢ διδαπάνηται" φαινόμενον γὰρ ὠγαθὸν ἤδη, καὶ οἱ ἄλλοι ὡσαύτως. περὶ μὲν ἦν ἀγαθῇ καὶ τῷ συμφέρον- 
ὡς τέλος τὸ τοίτον ὑπολαμβάνεται, καὶ τέλος πολλῶν" τος ἐκ τύτων ληπτέον τὰς πίςεις. 
τὸ δὲ τέλος ἀγαθόν. ὅθεν ταῦτ᾽ εἴρηται, “καδὲέ κεν εὐχωλὴν 5 Ἐπεὶ δὲ πολλάκις ὁμολογοῦντες ἄμφω συμφέρειν Ἴ 
Πριάμῳ" καὶ "αἰσχρόν τοι δηρόν τε μένειν "" καὶ ἡ πάα- περὶ τοῦ μᾶλλον ὠμφισβητοῦσιν, ἐφεξῆς ἀν εἴη λεκτέον 
ροιμία δέ, τὸ ἐπὶ θύραις τὴν ὑδρίαν. καὶ ὦ πολλοὶ ἐφίν- περὶ τῷ μείζονος ἀγαθᾷ καὶ τῷ μᾶλλον συμφέροντος. ἔςω 
ται, καὶ τὸ περιμάχητον φαινόμενον" ὃ γὰρ πάντες ἐφίεν- δὴ ὑπερέχον μὲν τοσοῦτον καὶ ἔτι, ὑπερεχόμενον δὲ τὸ 
ται, τῦτ᾽ ἀγαθὸν ἦν, οἱ δὲ πολλοὶ ὥσπερ πάντες φαίΐνον- ἐνυπάρχον. καὶ μεῖζον μὲν ἀεὶ καὶ πλεῖον πρὸς ἔλαττον, 
ται. καὶ τὸ ἐπαινετόν" διεὶς γὰρ τὸ μὴ ἀγαθὸν ἐπαινεῖ, τὸ μέγα δὲ καὶ μυιρὸν καὶ πολὺ καὶ ὀλίγον πρὸς τὸ τῶν 
καὶ ὃ οἱ ἐχθροὶ καὶ οἱ φαῦλοι ἐπαινῦσιν" ὥσπερ γὰρ πάν- πολλῶν μέγεθος, καὶ ὑπερέχον μὲν τὸ μέγα, τὸ δὲ ἐλ- 
τες ἤδη ὁμολογῦσιν, εἰ καὶ οἱ κακῶς πεπονθότες" διὰ γὰρ λεῖπον μικρόν, καὶ πολὺ καὶ ὀλίγον ὡσαύτως. ἐπεὶ οὖν 

τὸ φανερὸν ὁμολογοῖεν ἄν, ὥσπερ καὶ φαῦλοι ὃς οἱ φί.« ἀγαθὸν λέγομεν τό τε αὐτὸ αὐτοῦ ἕνεκα καὶ μὴ ἄλλου 
λοι Ψψέγυσι καὶ ὠγαθοὶ ὃς οἱ ἐχθροὶ ἐπαινῦσιν. διὸ λέλοι- αἱρετόν, καὶ ὦ πάντ᾽ ἐφίεται, καὶ ὃ νῦν ὧν καὶ φρόνησιν 
δυρῆσθαι ὑπέλαβον Κορίνθιοι ὑπὸ Σιμωνίδου ποιήσαντος ις λαβόντα ἕλοιτο, καὶ τὸ ποιητικὸν καὶ τὸ φυλακτικόν, ἢ 

“Κορινθίοις δ᾽ ὁ μέμφεται τὸ Ἴλιον" καὶ ὃ τῶν φρονίμων ᾧ ἕπεται τὰ τοιαῦτα, τὸ δ᾽ ἦ ἕνεκα τὸ τέλος ἐςί, τέλος 
τις ἢ τῶν ὠγαθῶν ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν προέκρινεν, οἷον Οδυσ- δ᾽ ἐςὶν ἧ, ἕνεκα τὰ ἄλλα, αὐτῷ δὲ ὠγαθὲν τὸ πρὸς αὐτὸ 
σέα ᾿Αθηνᾶ καὶ Ἑλένην Θησεὺς καὶ ᾿Αλέξανδρον αἱ θεαὶ ταῦτα πεπονθός, ἀνάγκη τά τε πλείω τοῦ ἑνὸς καὶ τῶν 

καὶ ᾿Αχιλλέα Ὅμηρος. καὶ ὅλως τὼ προαιρετά" προαι- ἐλαττόνων, συναριθμεμένε τῷ ἑνὸς ἢ τῶν ἐλαττόνων, μεῖ- 
ροῦνται δὲ πράττειν τά τε εἰρημένα καὶ τὰ τοῖς ἐχθροῖς ἢ ἴον ἀγαθὸν εἶναι" ὑπερέχει γάρ, τὸ δὲ ἐνυπάρχον ὑπερέ- 
κακὼ καὶ τὰ τοῖς φίλοις ὠγαθὰ καὶ τὰ δυνατά. ταῦτα χεται. καὶ ἐὰν τὸ μέγιςον τῷ μεγίςε ὑπερέχῃ, καὶ αὐτὰ 
δὲ διχῶς ἐςί, τά τε γενόμενα ἂν καὶ τὰ ῥᾳδίως γιγνό- αὑτῶν' καὶ ὅσα αὐτὰ αὐτῶν, καὶ τὸ μέγιςον τῷ μεγίς" 
μενα. ῥᾷδια δὲ ὅσα ἢ ἄνευ λύπης ἢ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ" οἷον εἰ ὁ μέγιςος ἀνὴρ γυναικὸς τῆς μεγίςης μείζων, καὶ 
τὸ γὰρ χαλεπὸν ὁρίζεται ἢ λύπῃ ἢ πλήθει χρόνου. καὶ ὅλως οἱ ἄνδρες τῶν γυναικῶν μείζους" καὶ εἰ οἱ ἄνδρες 
ἐαὰν ὡς βύλονται" βόλονται δὲ ἢ μηδὲν κακὸν ἢ ἔλαττον 25 ὅλως τῶν γυναικῶν μεῖζες, καὶ ὠνὴρ ὁ μέγιςος τῆς με- 
“ὖ ἀγαθὰ" τῆτο δ᾽ ἴςαι, ἐὰν ἢ λανθάνῃ ἡ τιμωρία ἢ μι- γίξης γυναικὸς μείζων" ἀναλογον γὰρ ἔχμεσιν αἱ ὑπερο- 
κρὰὼ ἧ. καὶ τὼ ἴδια, καὶ ἃ μηδείς, καὶ τὰ περιττά" τιμὴ χαὶ τῶν γενῶν καὶ τῶν μεγίςων ἐν αὐτοῖς. καὶ ὅταν τόδε 
γὰρ ὕτω μᾶλλον. καὶ τὰ ἁρμόττοντα αὐτοῖς" τοιαῦτα δὲ μὲν τῷδε ἔπηται, ἐκεῖνο δὲ τούτῳ μή" ἕπεται δὲ ἢ τῷ 
τῷ τε προσήκοντα κατα γένος καὶ δύναμιν, καὶ ὧν ἐλ- ἅμα ἢ τῷ ἐφιζῆς ἢ τῇ δυνάμει" ἐνυπάρχαι γὰρ ἡ χρῇ 
λείπειν οἷονται, κἀν μικρὰ δ᾽ ὑδὶν γὰρ ἧττον προαιρῦνται ἢ σις ἡ τῷ ἑπομένυ ἐν τῇ θατέρν. ἕπεται δὲ ἅμα μὲν τῷ 
ταῦτα πράττειν. καὶ τὼ εὐκατέργαςα" δυνατὰ γὰρ ὡς ὑγιαίνειν τὸ ζῆν, τύτῳ δὲ ἐκεῖνο ἦ, ὕςερον δὲ τῷ μανθά- 
ῥᾷδια" εὐκατῴγας α͵ δέ, ἃ πάντες ἢ οἱ πολλοὶ ἢ οἱ ὅμοιοι νεῖν τὸ ἐπίςασθαι, δυνάμει δὲ τῷ ἱεροσυλεῖν τὸ ὠπος ερεῖν" 
ἢ οἱ ἧττες κατώρθωσαν. καὶ ἃ χαρίῶνται τοῖς φίλοις, ἢ ὁ γὰρ ἱεροσυλήσας κἄν ἀποςερήσειεν. καὶ τὰ ὑπερέχοντα 
ἃ ἀπεχθήσονται τοῖς ἐχθροῖς. καὶ ὅσα οὺς θαυμάζουσι τῷ αὐτῷ μείζονι μείζω" ἀνάγκη γὰρ ὑπερέχειν καὶ τοῦ 
“προαιρῦνται πράττειν. καὶ πρὸς ἃ εὐφνεῖς εἰσὶ καὶ ἔμπει- 35 μείζονος. καὶ τὰ μείζονος ἀγαθῇ ποιητικὰ μείζω" τοῦτο 
ροι" ῥᾷον γὰρ κατορθώσειν οἴονται. καὶ ἃ μηδεὶς φαῦλος. γὰρ ἦν τὸ μείζονος ποιητικῷ εἶναι. καὶ οὗ τὸ ποιητριὸν 
ἐπαινετὰ γὰρ μᾶλλον. καὶ ὧν ἐπιθυμῖντες τυγχάνουσιν᾽ μεῖζον, ὡσαύτως" εἰ γὰρ τὸ ὑγιεινὸν αἱρετώτερον τῇ ἡδέος 

ὦ γὰρ μόνον ἡδὺ ἀλλὰ καὶ βέλτιον φαίνεται. καὶ μώ- καὶ μεῖζον ὠγαθόν, καὶ ἡ ὑγίεια τῆς ἡδονῆς μείζων. καὶ 
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1864 ΡΗΤΟΡΙΚΗ͂Σ ΑΚ, 

τὸ αἱρετώτερον καθ' αὐτὸ τοῦ μὴ καθ᾽ αὐτό, οἷον ἰσχὺς ὀσφρήσεως" καὶ τὸ φιλεταῖρον εἶναι τοῦ φιλοχράματιν 
ὑγιεινᾷ" τὸ μὲν γὰρ ὁχ αὐτῷ ἕνεκα, τὸ δὲ αὐτῷ, ὅπερ ἦν μᾶλλον κάλλιον, ὥστε καὶ φιλεταιρία φιλοχρηματία, 
τὸ ὠγαθόν. κἀν ἢ τὸ μὲν τέλος, τὸ δὲ μὴ τέλος" τὸ μὲν καὶ ἀντικειμένως δὲ τῶν βελτιόνων αἱ ὑπερβολαὶ βελτία 
γὰρ ἄλλε ἕνεκα, τὸ δὲ αὐτῷ, οἷον τὸ γυμνάζεσθαι τὰ εὖ καὶ καλλιόνων καλλίως. καὶ ὧν αἱ ἐπιθυμίαι καλλές ἃ 
ἔχειν τὸ σῶμα. καὶ τὸ ἧττον προσδεόμενον θατέρε ἢ ἑτέ- 5 βελτίους" αἱ γὰρ μείζωυς ὀρέξεις μειζόνων εἰσίν. καὶ τῶν 
ρων᾽ αὐταρκέςερον γάρ᾽ ἧττον δὲ προσδεῖται τὸ ἐλαττόνων καλλιόνων δὲ ἣ καὶ βελτιόνων αἱ ἐπιθυμίαι βελτίος κὰὶ 
ἢ ῥᾳόνων προσδεόμενον. καὶ ὅταν τόδε μὲν ἄνευ τῆδε μὴ καλλίους διὰ τὸ αὐτό. καὶ ὧν αἱ ἐπιςῆμαι. καλλώνς 
ἦ ἢ μὴ δυνατὸν ἢ γενέσθαι, θάτερον δὲ ἄνευ τότε᾽ αὐταρ- σπνυδαιότεραι, καὶ τὰὶ πρώγματα καλλίω καὶ σενδαιότιρα᾽ 
κέςερον δὲ τὸ μὴ δεόμενον, ὥςε φαίνεται μεῖζον ὠγαθόν. ὡς γὰρ ἔχει ἡ ἐπιστήμη, καὶ τὸ ἀληθές" κελεύει δὲ τὶ 

κἂν ἢ ἀρχή, τὸ δὲ μὴ ἀρχή. κἀν ἢ αἴτιον, τὸ δ᾽ οὐκ ο αὑτῆς ἑκάςη. καὶ τῶν σπεδαμοτέρων δὲ καὶ καλλιόνων εἰ 
αἴτιον, διὰ τὸ αὐτό" ἄνευ γὰρ αἰτίς καὶ ἀρχῆς ἀδύνατον ἐπιςῆμαι ἀνάλογον διὰ ταῦτα. καὶ ὃ κρίνειαν ἀν ἃ κε 
εἶναι ἢ γενέσθαι. καὶ δυοῖν ἀρχαῖν τὸ ἀπὸ τῆς μείζονος κρίκασιν οἱ φρόνιμοι ἢ πώντες ἢ οἱ πολλοὶ ἢ οἱ πλεῶς τ 
μεῖζον, καὶ δυοῖν αἰτίοιν τὸ ἀπὸ τῷ μείζονος αἰτίς μεξ οἱ κράτιςοι ἀγαθὸν ἃ μεῖζον, ἀνάγκη ὕτως ἔχειν, ἢ ἁπλῶς 
ζον. καὶ ἀνώπαλιν δὴ δυοῖν ἀρχαῖν ἡ τὸ μείζονος ἀρχὰ ἢ ᾧ κατὰ τὴν φρόνησιν ἔκριναν. ἔςι δὲ τοῦτο κοινὸν καὶ 

μείζων καὶ δυοῖν αἰτίοιν τὸ τῇ μείζονος αἴτιον μεῖζον. δῆ- ις κατὰ τῶν ἄλλων' καὶ γὼρ τὶ καὶ ποσὸν καὶ ποιὸν ὅτωι 
λον ἦν ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι ὠμφοτέρως μεῖζόν ἐςιν' καὶ ἔχει ὡς ἂν ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ φρόνησις εἴποι. ἀλλ᾽ ἐπ 
γὰρ εἰ ἀρχή, τὸ δὲ μὴ ἀρχρ, δόξει μεῖζον εἶναι, καὶ ε΄ ὠγαθῶν εἰρήκαμεν" ὥρις«, γὼρ ὠγαθὸν εἶναι, ὃ λαβόντε 
μὴ ἐρχ, τὸ δὲ ὠρχή᾽ τὸ γὰρ τέλος μεῖζον καὶ ἐκ ἀρχή, τὼ πράγματα φρόνησιν ἕλοιτ᾽ ὧν ἕκωςον" δῆλον οὖν δε, 
ὥσαερ ὁ Λεωδάμας κατηγορῶν ἔφη Καλλιςράτα τὸν βυ- καὶ μεῖζον, ὃ μᾶλλον καὶ φρόνησις λέγει. καὶ τὸ τοῖς βελ- 
λεύσαντα τῷ πράξαντος μᾶλλον ἀδικεῖν᾽ ὁ γὼρ ἄν πρα- Ὁ τίοσιν ὑπάρχον, ἢ ἁπλῶς ἢ ἧ βελτίες, οἷον ἀνδρία ἰσχύι. 
χθᾶναι μὴ βελευσαμότ' πάλιν δὲ καὶ Χαβρίε, τὸν πρά- καὶ ὃ ἔλοιτ᾽ ἀν ὁ βελτίων, ἢ ἁπλῶς ἢ ἢ βελτίων, οἷν τὶ 

ἔαντα τῷ βυλεύσαντος" οὐ γὼρ ἂν γενέσθαι, εἰ μὴ ἦν ὁ ἀδικεῖσθαι μᾶλλον ἢ ἀδικεῖν" τῶτο γὰρ ὁ δικαιότερος ὧν 
πράξων" τότε γὼρ ἕνεκα ἐπιβελεύειν, ὅπως πράξωσιν. καὶ ἕλοιτο. καὶ τὸ ἥδιον τοῦ ἧττον ἡδέος" τὴν γὰρ ἡδεηὶν 
τὸ σπανιώτερον τοῦ ἀφθόνου, οἷον χρυσὸς σιδήρου ἀχρη- πάντα διώκει, καὶ αὐτὸ ἕνεκα τῷ ἥδεσθαι ὀρέγονται, ὧμ» 

στότερος ὦν" μεῖζον γὰρ ἡ κτῆσις διὰ τὸ χαλεπωτέραν 25 σται δὲ τούτοις τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ τέλος. ἥδιον δὲ τό τι 
εἶναι. ἄλλον δὲ τρόπον τὸ ἄφθονον τῷ σπανία, ὅτι ἡ χρὴ- ἀλυπότερον καὶ τὸ πολυχρονιώτερον ἡδύ. καὶ τὸ κάλλιον 
σις ὑπερέχει" τὸ γὼρ πολλάκις τῇ ὀλιγάκις ὑπερέχει" ὅθεν τοῦ ἧττον καλοῦ" τὸ γὼρ καλόν ἐς!ν ἦτοι τὸ ἡἠδὺ τὶ 
λέγεται “ἄριςον μὲν ὕδωρ᾽᾽ καὶ ὅλως τὸ χαλεπώτερον τὸ καθ᾽ αὐτὸ αἱρετόν. καὶ ὅσων αὐτοὶ αὐτοῖς ἃ φίλοις βυύ- 
ῥᾷονος" σπανιώτερον γάρ. ὦλλον δὲ τρόπον τὸ ῥᾷον τοῦ λονται αἴτιοι εἶναι μᾶλλον, ταῦτα μείζω ἀγαθά, ὅτων 
χαλεπωτέρυ" ἔχει γὰρ ὡς βελόμεθα. καὶ ᾧ τὸ ἐναντίον 30 δὲ ἥκιςα, μείζω κακα. καὶ τὰ πολυχρονιώτερα τῶν ἐλε 

μεῖζον, καὶ οὗ ἡ ςέρησις μείζων. καὶ ἀρετὴ μὴ ἀρετὴς γοχρονιωτέρων καὶ τὰ βεβαιότερα τῶν μὴ βεβαιοτῴων" 

καὶ κακία μὴ κακίας μείζων" τὰ μὲν γὰρ τέλη, τὰ δ᾽ ὑπερέχει γὼρ ἡ χρῆσις τῶν μὲν τῷ χρόνῳ τῶν δὲ ἡ 
ὁ τέλη. καὶ ὧν τὰ ἔργα καλλίω ἢ αἰσχίω, μείζω αὐτά. βελήσει" ὅταν γὼρ βύλωνται, ὑπάρχει μᾶλλον ἡὶ τῇ βε 
καὶ ὧν αἱ κακίαι καὶ αἱ ἀρεταὶ μείζους, καὶ τὰ ἔργα βαΐ,. καὶ ὡς ἂν ἐκ τῶν συςοίχων καὶ τῶν ὁμοίων ττῷ- 
μείζω, ἐπείπερ ὡς τὰ αἴτια καὶ αἱ ἀρχαί, καὶ τὰ ἀπο- 35 σεων, καὶ τἄλλ᾽ ἀκολυθεῖ" οἷον εἰ τὸ ἀνδρείως καλλων καὶ 

βαίνοντα, καὶ ὡς τὼ ὠποβαίνοντω, καὶ τὰ αἴτια καὶ αἱ αἱρετώτερον τῷ σωφρόνως, καὶ ἀνδρία σωφροσύνης αἰριτω- 
ἀρχαί. καὶ ὧν ἡ ὑπεροχὴ ὠἰρετωτέρα ἢ καλλίων, οἷον τὸ τέρα καὶ τὸ ἀνδρεῖον εἶναι τοῦ σωφρονεῖν. καὶ ὃ πάντες 
ἀκριβῶς ὁρῶν αἱρετώτερον τῷ ὀσφραδεσθαι" καὶ γὰρ ὄψις αἱρῦνται τῷ μὴ ὃ πάντες. καὶ ὃ οἱ πλείες ἢ οἱ ἐλώττα' 

4. τοῦ} οὐ Ο. ἢ 11. δι’ αὐτό με Κ᾽. Ἐ 12. δυεῖν 775, " ἀρχῶν ὉΤ5ΖΡ. ἢ τὸ οτὰ ρὺ “4. ἢ ροεὶ μείζονος Ο75Ζ᾽ ἀρχῆς 18. 
καὶ -- μεῖζον οτὰ ρΥ “44. ἢ 14. δυεῖν ἀρκῶν ΧΡ. 16. καὶ εἰ ἀρχὴ τόδε, τὸ δὲ 0 7Χ5Ζ᾿. ἢ 19. καλλιςράτω ἔφη Ο, ἔφη καλλιςράτω Ρ 

Ζ.. ἴ δελεύσκυτα Ο. || 22. συμβυλεύσωτος Ζ'. || 834. χρυσῷ σίδηρος Ο. } 25. μείζων εἰ χαλεπώτερον 07, ἢ 84. αἱ αἰίετυπι οκι 
ΟΥ32:. 
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ΧΈΝ Ἢ 20. οἷον ἡ ἀνδρεία “4 ἢ 28. ἔλριτ' ἂν ΟΥ}Ζ". ἢ 31. τὸ ροϑὶ ἢ οπι 9752". ἃ 29. αἴτιον 9 7Ζ". ἢ 84. μὴ οἵα 4“: υπὲε 
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ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Α. 1368 

ὠγαθὲν γὼρ ἦν οὗ πάντες ἐφίνται, ὥστε καὶ μεῖζον οὗ τὰ πρὸς ἀλήθειαν τῶν πρὸς δόξαν. ὅρος δὲ τῷ πρὸς δόξαν, 
μᾶλλον. καὶ ὃ οἱ ὠμφισβητῦντες ἢ οἱ ἐχθροὶ ἢ οἱ κρίνον. ὃ λανθάνειν μέλλων ἐκ ἂν ἕλοιτο. διὸ καὶ τὸ εὖ πάσχειν 
τες ἢ ὃς ὅτοι κρίνυσιν" τὸ μὲν γὰρ ὡς ἂν εἰ πάντες φαῖῖν τῷ εὖ ποιεῖν δύξειεν ἂν αἱρετώτερον εἶναι" τὸ μὲν γὰρ κἂν 
ἐςί, τὸ δὲ οἱ κύριοι καὶ οἱ εἰδότες. καὶ ὁτὲ μὲν ὃ πάντες λανθάνῃ αἱρήσεται, ποιεῖν δ᾽ εὖ λανθάνων ὁ δοκεῖ ἂν ἐλέ- 
μετέχεσι μεῖζον" ἀτιμία γὰρ τὸ μὴ μετέχειν" ὁτὲ δὲ ἕ 5 σθαι. καὶ ὅσα εἶναι μᾶλλον ἢ δοκεῖν βούλονται" πρὸς 
μηδεὶς ἢ Ὦ ὀλίγοι" σπανιώτερον γάρ. καὶ τὼ ἐπαινετώτερα" ἀλήθειαν γὼρ μᾶλλον. διὲ καὶ τὴν δικαιοσύνην φασὶ μι» 
παλλίω γάρ. καὶ ὧν αἱ τιμαὶ μείζες, ὡσαύτως" ἡ γὰρ κρὸν εἶναι, ὅτι δοκεῖν ἢ εἶναι αἱρετώτερον" τὸ δὲ ὑγιαίνειν 
τιμὴ ὥσπερ ἀξία τις ἐςΐν. καὶ ὧν αἱ ζημίαι μεῖζες. καὶ οὖ. καὶ τὸ πρὸς πρλλὰ χρησιμώτερον, οἷόν τὸ πρὸς τὸ 
τὼ τῶν ὁμολογουμένων ἢ φαινομένων μεγάλων μείζω. Ὧδν καὶ εὖ ζῆν καὶ τὴν ἡδονὴν καὶ τὸ πράττειν τὰ καλά, 
καὶ διαιρόμενα δὲ εἰς τὰ μέρη τὼ αὐτὰ μείζω φαίνεται" 0 διὸ καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγίεια μέγιστα δοκεῖ εἶναι" 
πλειόνων γὼρ ὑπερέχειν φαίνεται. ὅθεν καὶ ὁ ποιητής φησι ἅπαντα γὼρ ἔχει ταῦτα. καὶ τὸ ἀλυπότερον καὶ τὸ μεθ᾽ 
πεῖσαι λέγεσαν τὸν Μελέαγρον ἀναςῆναι ἡδονῆς" πλείω γὰρ ἑνός, ὥςε ὑπάρχει καὶ καὶ ἡδονὴ ὠγα- 

ὅσσα κάκ᾽ ἀνθρώποισι πέλει τῶν ἄςυ ἁλῴη" θὸν καὶ ἡ ἀλυπία. καὶ δυοῖν ὃ τῷ αὐτῷ προστιθέμενον 
λαοὶ μὲν φθινύθουσι, πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαθύνει, μεῖζον τὸ ὅλον ποιεῖ; καὶ ἃ μὴ λανθάνει παρόντα ἢ λαν- 
τόινα δέ τ᾽ ἄλλοι ἄγεσιν. 45 θάνει" πρὸς ἀλήθειαν γὰρ τείνει ταῦτα. διὸ τὸ πλουτεῖν 

καὶ τὸ συντιθέναι καὶ ἐποικοδυμεῖν, ὥσπερ Ἐπίχαρμος, φανείη ἀν μεῖζον ἀγαθὸν τοῦ δυκεῖν. καὶ τὸ ὠγαπητόν, 
διά τε τὸ αὐτὸ τῇ διαιρέσει (ἡ γὰρ σύνθεσις ὑπεροχὴν καὶ τεῖς μὲν μόνον τοῖς δὲ μετ᾽ ἄλλων. διὸ καὶ οὐκ ἴση 
δείανυσι πολλήν) καὶ ὅτι ἀρχὴ φαίνεται μεγάλων καὶ ζημία, ἄν τις τὸν ἑτερόφθαλμον τυφλώσῃ καὶ τὸν δύ᾽ 
αἴτιον. ἐπεὶ δὲ τὸ χαλεπώτερον καὶ σπανιώτερον μεῖζον, ἔχοντα" ὠγαπητὸν γὰρ ἀφήρηται. ἐκ τίνων μὲν οὖν δεῖ 
καὶ οἱ καιροὶ καὶ αἱ ἡλικίαι καὶ οἱ τόποι καὶ οἱ χρόνοι 0 τὰς πίςεις φέρειν ἐν τῷ προτρέπειν καὶ ὠποτρέπειν, σχε- 
καὶ αἱ δυνάμεις ποιοῦσι μεγάλα" εἰ γὰρ καρὰὼ δύναμιν δὸν εἴρηται. ᾿ 
καὶ παρ᾽ ἡλικίαν καὶ παρὰ τὸς ὁμοίες, καὶ εἰ ἕτως ἢ ἐν- Μέγιςον δὲ καὶ κυριώτατον ἁπάντων πρὸς τὸ δύνα-8 
ταῦθα ἢ τόθ᾽, ἔξει μέγεθος καὶ καλῶν καὶ ὠγαθῶν καὶ σθαι πείθειν καὶ καλῶς συμβυλεύειν, τὼς πολιτείας ὡπα- 
δικαίων καὶ τῶν ἐναντίων. ὅθεν καὶ τὸ ἐπίγραμμα τῷ σας λαβεῖν καὶ τὰ ἑκάστης ἔθη καὶ νόμιμα καὶ συμ- 
ὀλυμπιονίκῃ" 25 φέροντα διελεῖν. πείθονται γὰρ ἅπαντες τῷ συμφέροντι, 

πρόσθε μὲν ἀμφ᾽ ὦμοισιν ἔχων τραχεῖαν ἄσιλλαν συμφέρει δὲ τὸ σῶζον τὴν πολιτείαν. ἔτι δὲ κυρία μέν 
ἰχθὺς ἐξ ΓΆργους εἰς Τέγεαν ἔφερον. - ἐςιν ἡ τοῦ κυρίου ἀπόφασις, τὰ δὲ κύρια διήρηται κατὰ 

καὶ ὁ Ἰφικρώτης αὐτὸν ἐνεκωμίαζε λέγων ἐξ ὧν ὑπῆρξε τὰς πολιτείας" ὅσαι γὰρ αἱ πολιτεῖαι, τοσαῦτα καὶ τὰ 
ταῦτα. καὶ τὸ αὐτοφυὲς τῷ ἐπικτῆτε᾽ χαλεπώτερον γάρ. κύρια ἐστιν. εἰσὶ δὲ πολιτεῖαι τέτταρες, δημοκρωτίᾳ, ὀλι- 
ὅθεν καὶ ὁ ποιητής φησιν “αὐτοδίδακτος δ᾽ εἰμί." καὶ τὸ 39 γαρχίω ἀριςοκρατία μοναρχία" ὥςε τὸ μὲν κύριον καὶ τὸ 
μεγάλε μέγιςον μέρος" οἷον Περικλῆς τὸν ἐπιτώφιον λέ- κρῖνον τύτων τί ἐςὶν ἀεὶ μόριον, ἢ ὅλον τέτων. ἔς δὲ δὴη- 
Ὕων, τὴν νεότητα ἐκ τῆς πόλεως ἀνῃρῆσθαι ὥσπερ τὸ ἕαρ μοκρατία μὲν πολυτεία ἐν ἧ κλήρῳ διανέμονται τὰς ἀρχάς, 
ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰ ἐξαιρεθείη. καὶ τὰ ἐν χρείᾳ μείζονι ὀλιγαρχία δὲ ἐν ἢ οἱ ὠπὸ τιμημάτων, ἀριςοκρατία δὲ ἐν 
χρήσιμα, οἷον τὰ ἐν γήρᾳ καὶ νόσοις. καὶ δυοῖν τὸ ἐγγύ- ἧ οἱ κατὰ παιδείαν. παιδείαν δὲ λέγω τὴν ὑπὸ τῷ νόμε 
τερον τῷ τέλες. καὶ τὸ αὐτῷ καὶ ὡπλῶς. καὶ τὸ δυνα- 35 κειμένην" οἱ γὰρ ἐμμεμενηκότες ἐν τοῖς νομίμοις ἐν τῇ 
τὸν τῷ ἀδυνάτε" τὸ μὲν γὼρ αὐτῷ, τὸ δ᾽ οὗ. καὶ τὰ ἐν ἀριςοκρατίᾳ ἄρχεσιν. ἀνάγκη δὲ τότυς φαίεσδαι ἀρίςυς" 
τέλει τοῦ βέν" τόλη γὰρ μᾶλλον τὰ πρὸς τῷ τέλει, καὶ ὅθεν καὶ τοὔνομα εἴληφε τοῦτο. μοναρχία δ᾽ ἐστὶ κατὰ 
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1366 ΡΗΤΟΡΙΚΗ͂Σ Α. 

τοὔνομα ἐν ἢ εἷς ἁπάντων κύριός ἐστιν᾿ τούτων δὲ ἡ μὲν περὶ πάντα. μέρη δὲ ἀρετῆς δικαιοσύνη, ἀνδρία, σωῴρε- 

κατὰ τάξιν τινὰ βασιλεία, ἡ δ᾽ ἀόριστος τυραννίς. τὸ δὴ σύνη, μεγαλοπρέπεια, μεγαλοψυχία, ἐλευθεριότης, πρεό- 
τέλος ἑκάςης πολιτείας ὁ δεῖ λανθάνειν αἷρῖνται γὰρ τὰ τῆς, φρόνησις, σοφία. ἀνάγκη δὲ μεγίστας εἶναι ἀρετὸς 
πρὸς τὸ τέλος. ἔστι δὲ δημοκρατίας μὲν τέλος ἐλευθερία, τὰς τοῖς ἄλλοις χρησιμωτάτας, εἴπερ ἐςὶν ἡ ἀρετὴ δύνα- 

ὀλιγαρχίας δὲ πλῦτος, ὠριςοκρατίας δὲ τὰ πρὸς παιδείαν 5 μις εὐεργετική, διὰ τῦτο τὸς δικαίες καὶ ἀνδρείος μάλιςε 
καὶ τὰ νόμιμα, τυραννίδος δὲ φυλακή. δῆλον οὖν ὅτι τὰ τιμῶσιν᾽ ἡ μὲν γὰρ ἐν πολέμῳ ἡ δὲ καὶ ἐν εἰρήνῃ χρή. 
πρὸς τὸ τέλος ἑκάστης ἔθη καὶ νόμιμα καὶ συμφέροντα σιμος ἄλλοις. εἶτα ἡ ἐλευθεριότης" προΐενται γὰρ καὶ ἃ 
διαιρετέον, εἴπερ αἱροῦνται πρὸς τῦτο ἐκαναφέροντες. ἐπεὶ ἀνταγωνίζονται περὶ τῶν χρημάτων, ὧν μάλιςα ἐφίστει 
δὲ ὁ μόνον αἱ πίςεις γίνονται δὶ ἀποδεικτικῦ λόγε ἀλλὰ ἄλλοι. ἔςι δὲ δικαιοσύνη μὲν ἀρετὴ δι᾽ ἣν τὰ αὐτῶν ἴχε- 

καὶ δὲ ἠθικοῦ (τῷ γὰρ ποιόν τινα φαίνεσθαι τὸν λέγοντα 10 ςοι ἔχεσι, καὶ ὡς ὁ νόμος, ἀδικία δὲ δὲ ἣν τὰ ἀλλέτριε, 
πιςεύομεν, τοῦτο δ᾽ ἐξὶν ὧν ὠγαθὸς φαίνηται ἢ εὔνους ἃ ὑχ ὡς ὁ νόμος. ἀνδρία δὲ δὶ ἣν πρακτικοί εἶσι τῶν κα- 
ἄμφω), δέοι ἂν τὰ ἤθη τῶν πολιτειῶν ἑκάςης ἔχειν ἡμᾶς" λῶν ἔργων ἐν τοῖς κινδύνοις, καὶ ὡς ὁ νόμος κελεύει, κὰ 

τὸ μὲν γὰρ ἑκάςης ἦθος πιθανώτατον ἀνάγκη πρὸς ἑκάςην ὑπηρετικοὶ τῷ νόμῳ δειλία δὲ τοὐναντίον. σωφροσύνη ἃ 

εἶναι. ταῦτα, δὲ ληφθήσεται διὰ τῶν αὐτῶν" τὰ μὲν γὰρ ἀρετὴ δὲ ἣν πρὸς τὰς ἡδονὰς τὸς τῷ σώματος ὕτως ἔχνεα 
ἤθη φανερὰ κατὰ τὴν προαίρεσιν, ἡ δὲ προαίρεσις ἀναφέ- 15 ὡς ὁ νόμος κελεύοι" ἀκολασία δὲ τὐναντίον. ἐλευθεριέτης 
ρεται πρὸς τὸ τέλος. δὲ περὶ χρήματα εὖ ποιητροί, ἀνελευθερία, δὲ τούναντῶν. 

Ὧν μὲν ἦν δεῖ ὀρέγεσθαι προτρέποντας ὡς ἐσομέων μεγαλοψυχία δὲ ἀρετὴ μεγάλων ποιητικὴ εὐεργετημάτων, 
ἢ ὄντων, καὶ ἐκ τίνων δεῖ τὰς περὶ τὸ συμφέροντος πίςεις μικροψυχία δὲ τὐναντίον. μεγαλοπρέπεια δὲ ἀρετὴ ἐν δὲ- 
λαμβάνειν, ἔτι δὲ περὶ τῶν περὶ τὰς πολιτείας ἠθῶν καὶ πανήμασι μεγέθους ποιητική" μικροψυχία, δὲ καὶ μοιρ 
νομίμων διὰ τίνων τε καὶ πῶς οὐπορήσομεν, ἐφ᾽ ὅσον ἣν 20 πρέπεια τἀναντία. φρόνησις δ᾽ ἐστὶν ἀρετὴ διανοίας, καί 
τῷ παρόντι καιρῷ σύμμετρον, εἴρηται" διηκρίβωται γὰρ ἵν ἣν εὖ βουλεύεσθαι δύνανται περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν τὸν 
τοῖς πολιτικοῖς περὶ τότων. εἰρημένων εἰς εὐδαιμονίαν. περὶ μὲν ἦν ἀρετῆς καὶ καχίες 

Μετὰ δὲ ταῦτα λέγωμεν περὶ ὠρετῆς καὶ κακίας καὶ καθόλον καὶ περὶ τῶν μορίων εἴρηται κατιὰ τὸν ἐνεστῶτα 
καλῇ καὶ αἰσχρῶ" ὅτοι γὰρ σκοποὶ τῷ ἐπαινῖντι καὶ ψέ- καιρὸν ἱκανῶς, περὶ δὲ τῶν ἄλλων ἡ χαλεπὸν ἰδεῖν' φε- 
γοντι" συμβήσεται γὰρ ἅμα περὶ τότων λέγοντας κἀκεῖνα 25 νερὸν γὰρ ὅτι ἀνάγκη τὰ τε ποιητηκὼ τῆς ἀρετῆς ἐἶνωι 
δηλοῦν ἐξ ὧν ποιοί τινες ὑποληφθησόμεθα κατὰ τὸ ἦθος, καλά (πρὸς ἀρετὴν γάρ) καὶ τὰ ὠπ᾽ ἀρετῆς γνόμδεν 
ἥπερ ἦν διυτέρα πίςις" ἐκ τῶν αὐτῶν γὰρ ἡμᾶς τε καὶ τοιαῦτα δὲ τά τε σημεῖα τῆς ὠρετὴς καὶ τὰ ἔργα. ἱπὲ 
ἄλλον ἀξιόκιςον δυνησόμεθα ποιεῖν πρὸς ἀρετήν. ἐπεὶ δὲ δὲ τὰ σημεῖα καὶ τὰ τοιαῦτα ἃ ἐστιν ὠγαθοῦ ἔργε 
συμβαύει καὶ χωρὶς σπουδῆς καὶ μετὼ σπουδῆς ἐπαινεν πάθη, καλαί, ὠἀνώγκη ὅσα τε ἀνδρίας ἔργα αὶ σημεῖα ὠ- 
πολλάκις ὁ μόνον ἄνθρωπον ἢ θεὸν ἀλλὰ καὶ ἄψυχα καὶ ἢ δρίας ἢ ἀνδρείως πέπρακται καλὰ εἶναι, καὶ τὰ δίκαιο 
τῶν ἄλλων ζῴων τὸ τυχόν, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ περὶ καὶ τὰ δικαίως ἔργα (πάθη δὲ οὖ" ἐν μόνῃ γὰρ ταῦτ 
πούτων ληπτέον τὰς προτάσεις, ὥςε ὅσον παραδείγματος τῶν ἀρετῶν ὑκ ἀεὶ τὸ δικαίως καλόν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ μα» 
χάριν εἴπωμεν καὶ περὶ τότων. καλὸν μὲν ἦν ἐςΐν, ὃ ἀν σθαι αἰσχρὸν τὸ δικαίως μᾶλλον ἢ τὸ ἀδίκωρ), καὶ κατὸὼ 
ἃ αὐτὸ αἱρετὸν ὃν ἐπαινετὸν ἢ, ἢ ὃ ἂν ὠγαθὸν ὃν ἡδὺ ἧᾧ, τὼς ἄλλας δὲ ἀρετὼς ὡσαύτως, καὶ ἐφ᾽ ὅσοις τὰ ἦθλα 
ὅτι ὠγαθόν. εἰ δὲ τῶτό ἐςι τὸ καλόν, ἀνάγκη τὴν ἀρετὴν 35 τιμή, καλά. καὶ ἐφ᾽ ὅσοις τιμὴ μᾶλλον ἢ χρήματε. 
καλὸν εἶναι" ἀγαθὸν γὰρ ὃν ἐπαινετόν ἐςιν. ἀρετὴ δ᾽ ἐξὶ καὶ ὅσα μι αὐτῇ ἕνεκα πράττει τις τῶν αἱρετῶν. καὶ τὸ 
μὲν δύναμις, ὡς δοκεῖ, ποριςικὴ ὠγαθῶν καὶ φυλακτική, ἁπλῶς ἀγαθά, ὅσα ὑπέρ τε πατρίδος τις ἐποίησε, ταῦ» 

καὶ δύναμις εὐεργετικὴ πολλῶν καὶ μεγάλων, καὶ πάντων δὼν τὸ αὐτῷ, καὶ τὰ τῇ φύσει ἀγαθά, καὶ ἃ μὴ αὐτῷ 

2. δὲ] δὲ Χ75Ζ5.}ν 5. πρὸς] περὶ “44. [ 1. ἑκώςν Ο. ἢ 8. ἀναφέροντες ΟΥ̓͂ΣΖΥ. ἢ 13. γὰρ ἑκώςν Ο7Χ5Ζ", ἢ 19. τε ροεὶ Ἀ 08 
ΟΥ.Ζ'. ἢ" 23. λέγομεν Ζ'. ἢ 27. ὅπερ Ο7 2". ἢ 33. ὃ -- 34. ἃ οπιὶ 775Ζ5. ὶ 31. καὶ οτα 0Ζ'. 

8. εἶναι] εἶαι τὼς Ζ'. ἡ 6. καὶ -- ὁ] οἱ -- οἱ Ο. ἢ ἐν ροεῖ γὰρ οἵα 0Ζ᾽. χρήσιμός ἰςιν 71Ζ", χρήσιμοί εἰστηο Ο. ἢ 1. ἀλλ 

αὐτοῖς Ο75Ζ". ἢ ἡ οτι Ο75Ζ', χυοτπι Χ ἐλευθερίους. Π 10 εἰ 14 εἰ 12, ὁ οπι ρὲ 7ν. ἢ 413. σωφροσύνη -- 15. τὐνατών αα Τ' 
Ζ.. 1 15. ἀκρασία γᾳ τὸ “«{4-. ἢ 18. μικροψυχία -- 19. ποιητική οτὰ Ὁ. ἢ] 19. μοιρσψνχίαν δὲ χαὶ μικροπρέκειων Ο. 1 28. τ᾿ “ἦν 6 
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ἀγαθά" αὐτοῦ γὰρ ἕνεκα τὰ τοιαῦτα. καὶ ὅσα τεθνεῶτι μεγαλοπρεπῆ καὶ σεμνόν. καὶ τὸς ἐν ταῖς ὑπερβολαῖς ὡς 
ἐνδίχετα; ὑπάρχειν μᾶλλον ἢ ζῶντι" τὸ γὰρ αὐτῷ ἕνεκα ἐν ταῖς ἀρεταῖς ὄντας, οἷον τὸν θρασὺν ἀνδρεῖον καὶ τὸν 
μᾶλλον ἔχει τὰ ζῶντι. καὶ ὅσα ἔργα τῶν ἄλλων ἕνεκα" ἄσωτον ἐλευθέριον" δόζει τε γὰρ τοῖς πολλοῖς, καὶ ἅμα 
ἧττον γὰρ αὐτῷ. καὶ ὅσαι εὐπραγίαι περὶ ἄλλες, ἀλλὰ παραλογιςικὸν ἐκ τὴς αἰτίας" εἰ γὰρ ἴ μὴ ἀνάγκη κιν- 
μὴ περὶ. αὐτόν. καὶ πρὶ τὸς εὖ πριήσανταρ" δίκαιον γάρ. ς δυνευτικός, πολλῷ μᾶλλον ὧν δόξειεν ὅπι καλόν, καὶ εἰ 

καὶ τὰ εὐεργετήματα." : γὰρ εἰς αὐτόν. καὶ τὰ ἐναντίω προετοεὺς τοῖς τυχοῦσι, καὶ τοῖς φίλοις" ὑπερβολὴ γὰρ 
ὦ ἐφ᾽ οἷς αἰσχύνονται" τὰ γὰρ αἰσχρὰ αἰσχύνονται καὶ ἀρετῆς τὸ πάντας εὖ ποιεῖν. σκοπεῖν δὲ καὶ παρ᾽ οἷς ὁ 
λέγοντες καὶ ποΐντες καὶ μέλλοντες, ὥσπερ καὶ Σαπφὼ ἔπαινος" ὥσπερ γὰρ ὁ Σωκράτης ἔλεγεν, ὁ χαλεπὸν ᾿Αθη»- 
πεπούριεν, εἰπόντος τοῦ ᾿Αλκαίου “θέλω τι νειπῆν, ἀλλά ναΐως ἐν ᾿Αθηναίοις ἐπαινεῖν. δεῖ δὲ τὸ παρ᾽ ἑκάςοις τὶ 

με κωλύει αἰδώς," “0 λέγειν ὡς ὑπάρχει, οἷον ἐν Σκύθαις ἢ Λάκωσιν ἢ φιλοσέ- 
αἱ δ᾽ εἶχες ἐσθλῶν ἵμερον ἢ καλῶν φοις. καὶ ὅλως δὲ τὸ τίμιον ἄγειν εἰς τὸ καλόν, ἐπείπερ 
καὶ μὴ τι κειτὴν γλῶσσ᾽ ἐκύκα κακόν, δυκεῖ γειτνιῶν. καὶ ὅσα κατὰ τὸ προσῆκον, οἷον εἰ ἄξια 
αἰδὼς κέν σε οὐκ εἶχεν ὄμματ; τῶν προγόνων καὶ τῶν προῦυπηργμώνων" εὐδαιμονικὸν γὰρ 
ἀλλ᾽ ἔλεγες περὶ τῶ δικαίω. καὶ καλὸν τὸ προσεκικτᾶσθαι τιμήν. καὶ εἰ παρὰ τὸ προ- 

καὶ περὶ ὧν ἀγωνιῶσι μὴ φοβόμενοι" περὶ γὰρ τῶν πρὸς (5 σῆκον δὲ ἐπὶ τὸ βέλτιον καὶ τὸ καλλίον, οἷον εἰ εὐτυχῶν, ᾿ 
δέζαν φερόντων ἀγαθῶν τῦτο πάσχεσιν. καὶ αἱ τῶν φύσει μὲν μέτριος ἀτυχῶν δὲ μεγαλόψυχος, ἢ μείζων γιγνό- 
σπυδανοτέρων ἀρεταὶ καλλίς καὶ τὰ ἔργα, οἷον ἀνδρὸς ἢ μενος βελτίων καὶ καταλλακτικώτερος. τοῖῶτον δὲ τὸ τῷ 
γυναικός. καὶ αἱ ἀπολαυςικαὶ ἄλλοις μᾶλλον ἢ αὐτρῖς᾽ Ἰἰφικράτες, ἐξ οἵων εἰς οἷα, καὶ τὸ τῷ ὀλυμπιονύκι ““πρό- 
διὸ τὸ δίκαιον καὶ ἡ δικαιοσύνη καλόν. καὶ τὸ τὸς ἐχθρὸς σθε μὲν ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἔχων τραχεῖαν" καὶ τὸ τῷ Ξιμω- 
τιμωρεῖσθαι μᾶλλον καὶ μὴ καταλλάττεσθαι" τό τε γὰρ Ὁ νίδε “ἢ πατρός τε καὶ ἀνδρὸς ἀδελφῶν τ᾽ ἦσα τυράννων." 
ἀνταποδιδόναι δίκαιον, τὸ δὲ δίκαιον καλόν, καὶ ἀνδρες ἐπεὶ δ᾽ ἐκ τῶν πράξεων ὁ ἔπαινος, ἴδιον δὲ τῷ σπυδαίς τὸ 
τὸ μὴ ἡττῶσθαι. καὶ νίκη καὶ τιμὴ τῶν καλῶν᾽ αἱρετά κατὰ προαίρεσιν, πειρατέον δεικνύναι πράττοντα κατὰ 
τε γὰρ ἄκαρπα ὄντα, καὶ ὑπεροχὴν ὠρετῆς δηλοῖ καὶ τὰ προαίρεσιν. χρήσιμον δὲ τὸ πολλάκις φαίνεσθαι πεπρα- 
μινημονευτά, καὶ τὰ μᾶλλον μᾶλλον. καὶ ἃ μὴ ζῶντι χότα. διὸ καὶ τὰ συμπτώματα καὶ τὰ ἀπὸ τύχης ὡς 
ἕπεται. καὶ οἷς τιμὴ ἐκολυθεῖ. καὶ τὰ περιττά. ναὶ τὰ 75 ἐν προαιρέσει ληκτέον: ἂν γὰρ πολλὰ καὶ ὅμοια προφέ- 
μόνῳ ὑπάρχοντα, καλλίω" εὐμνημονευτότερα γάρ. καὶ ρηται, σημεῖον ἀρετῆς εἶναι δόζει καὶ προαιρέσεως. ἔς δ᾽ 
κτήματα ἄκαρπα" ἐλευθεριώτερα, γάρ. καὶ τὼ παρ' ἑκά- ἔπαινος λόγος ἐμφανίζων μέγεθος ἀρετῆς. δεὶ οὖν τὼς 
ςοις δὲ ἴδια καλά. καὶ ὅσα σημεῖά ἐς! τῶν παρ᾽ ἑκάςοις πράξεις ἐπιδεικνύναι ὡς τοιαῦται. τὸ δ' ἐγκώμιον τῶν ἔρ- 
ἐπαινυμώων, οἷον ἐν Λακεδαίμονι κομᾶν καλόν" ἐλευθέρς γων ἐς ν, τὰ δὲ κύκλῳ εἰς πίςιν, οἷον εὐγώεια καὶ πα:- 
γάρ σημεῖον" ὦ γάρ ἐςι κομῶντα ῥῴᾷδιον ὑδὲν ποιεῖν ἔργον 30 δεία" εἰκὸς γὰρ ἐξ ἀγαθῶν ἀγαθὲς καὶ τὸν ὕτω τραφώτα 
θητοιόν. καὶ τὸ μηδεμίαν ἐργάζεσθαι βάναυσον τέχγην᾽ τοιοῦτον εἶναι. διὸ καὶ ἐγκωμιάζομεν πράξαντας. τὼ δ᾽ 
ἐλευθέρα γὰρ τὸ μὴ πρὸς ἄλλον ζῶν. ληπτέον δὲ καὶ τὲ ἔργα σημεῖα τῆς ἔξεώς ἐς ιν, ἐπεὶ ἐπαινοῖμεν ἂν καὶ μὴ πε- 
σύνεγγυς τοῖς ὑπάρχεσιν ὡς ταὐτὰ ὄντα καὶ πρὸς ἔπκι- πραγότα, εἰ πιςεύοιμεν εἶναι τοῖστον. μακαρισμὸς δὲ καὶ 
νον καὶ πρὸς ψόγον, οἷον τὸν εὐλαβὴ ψυχρὸν καὶ ἐπίθυ- εὐδαιμονισμὸς αὐτοῖς μὲν ταὐταῖ, τύτοις δ᾽ ὁ ταὐτά, ἀλλ᾽ 
λον καὶ τὸν ἠλίθιον χρηςὃν καὶ τὸν ἀνάλγητον πρᾶον. καὶ35 ὥσπερ ἡ εὐδαιμονία τὴν ὠρετήν, καὶ ὁ εὐδαιμονισμὸς πε- 
ὅκαςον δ᾽ ἐκ τῶν παρακολεθέντων ἀὲ κατὼ τὸ βέλτιςον, ριέχει ταῦτα. ἔχει δὲ κοινὸν εἶδος ὁ ἔπαινος καὶ αἱ συμ- 
οἷον τὸν ὀργίλον καὶ τὸν μανοωὼν ἀπλῦν καὶ τὸν αὐθάδη βελαί" ἃ γὰρ ἐν τῷ συμβελεύειν ὑπόθοιο ἄν, ταῦτα μ- 
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τατεθέντα τῇ λέξει ἐγκώμια γίγνεται. ἐπεὶ ἵν ἔχρμεν α Περὶ δὲ κατηγορίας καὶ ἀπολογίας, ἐκ πόσων καὶ τὺ 
δεῖ πράττειν καὶ ποῖόν τινα εἶναι, δεὶ ταῦτα ὡς ὑποθήκας ποίων ποιεῖσθαι δεῖ τὴς συλλογισμύς, ἐχόμενον ἂν εἶ λέ. 
λέγοντας τῇ λέξει μετατιθέναι καὶ ςρέφειν, οἷον ὅτι ὁ δεῖ γειν. δεῖ δὴ λαβεῖν τρίω, ἣν μὲν τίνων καὶ πόσων δα 

μέγα φρονεῖν ἐπὶ τοῖς διὰ τύχην ἀλλὰ τοῖς δ᾽ αὐτόν. ἀδικοῦσι, δεύτερον δὲ πῶς αὐτοὶ διακείμενοι, τρίτον δὲ τὰ 
ὅτω μὲν ἦν λεχβὲν ὑποθήκην δύναται, ὡδὶ δ᾽ ἔπαινον “μέγα ς ποίςς καὶ πῶς ἔχοντας. διορισάμενοι ἦν τὸ ἀδικεῖν λέγω- 
φρονῶν ὁ τοῖς διὰ τύχην ὑπάρχασιν ἀλλὰ τοῖς δ᾽ αὑτόν" μεν ἑξῆς. ἔςω δὴ τὸ ἀδικεῖν τὸ βλάπτειν ἑκόντα ταρὲ 

, ὥστε ὅταν ἐπαινεῖν βούλῃ, ὅρα τί ἂν ὑπόθοιο, καὶ ὅταν τὸν νόμον. νόμος δ᾽ ἐςὶν ὁ μὲν ἴδιος ὁ δὲ κοινός. λέν 

ὑποθέσθαι, ὅρα τί ἂν ἐπαινέσειας. ἡ δὲ λέξις ἔςαι ἀντι- δὲ ἴδιον μὲν καθ᾿ ὃν γεγραμμένον πολιτεύονται, κοπὸν ἃ 
κειμένη ἐξ ἀνάγκης, ὅταν τὸ μὲν κωλύον τὸ δὲ μὴ κω: ὅσω ἄγραφα παρὰ πᾶσιν ὁμολογεῖσθαι δυκεῖ, ἑκόντες ἃ 
λύον μετατεθῇ. -χρηςέον δὲ καὶ τῶν αὐξητικῶν πολλοῖς, τὸ ποιῦσιν ὅσα εἰδότες καὶ μὴ ἀναγκαζόμενοι. ὅσα μὲν οὖ 
οἷον εἰ μόνος ἢ πρῶτος ἢ μετ᾽ ὀλίγων ἢ καὶ ὃ μάλιστα ἑκόντες, ὁ πάντα προαιρόμενοι, ὅσα δὲ προαιρόμενοι, ἐδ 
πεκοίηκεν' ἅπαντα γὰρ ταῦτα καλά. καὶ τὰ ἐκ τῶν τες ἅπαντα" οὐδεὶς γὰρ ὃ προαιρεῖται ὠγνοεῖ, δὲ ἃ 
χρόνων καὶ τῶν καιρῶν" ταῦτα δὲ παρὰ τὸ προσῆκον. καὶ προαιρᾶῦνται βλάπτειν καὶ φαῦλα ποιεῖν παρὼ τὸν νύμϑι, 
εἰ πολλάκις τὸ αὐτὸ κατώρθωκεν" μέγα γάρ, καὶ ἐκ ὠπὸὲ κακία ἐςὶ καὶ ἀκρασία" ἐὰν γάρ τινες ἔχωσι μοχβηρίεν 
τύχης ὠλλὰ δὶ αὐτὸν ὧν δόξειεν. καὶ εἰ τὰ προτρέποντα ις ἢ μίαν ἢ πλείως, περὶ δὲ ττο ὃ μοχθηροὶ τυγχάνουσα 
καὶ τιμῶντα διὰ τῶτον εὕρηται καὶ κατεσκευάσθη. καὶ εἰς ὄντες, καὶ ἀδωιοί εἰσιν, οἷον ὁ μὲν ἀνελεύθερος. περὶ χρῷ 
ὃν πρῶτον ἐγκώμιον ἐποιήθη, οἷον εἰς Ἱππόλοχον καὶ ᾿Αρ- ματα, ὁ δ᾽ ἀκόλαςος περὶ τὰς τῷ σώμωτος ἡδουνίίς, ὁ ἢ 
μόδιον καὶ ᾿Αριςογείτονα τὸ ἐν ὠγορᾷ ζαθῆναι. ὁμοίως δὲ μαλακὸς περὶ τὰ ῥάθυμα, ὁ δὲ δειλὸς περὶ τὸς κοδίνα 
καὶ ἐχὶ τῶν. ἐναντίων. κἂν μὴ καθ᾽ αὑτὸν εὐπορῇς, πρὸς (τὲς γὰρ συγκινδυνεύοντας ἐγκαταλιμπάνεσι διὰ τὸν φξ 
ἄλλους. ἀντιπαραβάλλειν" ὅπερ ᾿Ισοκράτης ἐποίει διὰ τὴν Ὁ ον), ὁ δὲ φιλότιμος διὼ τιμήν, ὁ δ᾽ ὀξύθυμος δὲ ὁ Ἃ 

ὠσυνήθεικν τῷ δικολογεῖν. δεῖ δὲ πρὸς ἐνδύξυς συγκρίνειν" ὁ δὲ φιλόνικος διὼ νίκην, ὁ δὲ πικρὸς διὰ τιμωρίαν, ὁ ἢ 
αὐξητικὸν γὰρ καὶ καλόν, εἰ σπυδαίων βελτίων. πίπτει δ᾽ ἄφρων διὰ τὸ ὠκατῶσθαι περὶ τὸ δίκαιον καὶ ἄδοων, ὦ 
εὐλόγως ἡ αὔξησις εἰς τὸς ἐπαίνες" ἐν ὑπεροχῇ γάρ ἐςὶιν, δ᾽ ἀναίσχυντος δι᾽ ὀλιγωρίαν δόξης. ὁμοίως δὲ καὶ τῷ 

ἡ. δ᾽ ὑπεροχὴ τῶν καλῶν. διὸ κἂν μὴ πρὸς τὸς ἐνδόξως, ἄλλων ἕκαςος περὶ ἕκαςον τῶν ὑποκειμένων. ἀλλὰ τοὶ 
ἀλλιὶ πρὸς τὸς ἄλλυς δεῖ παραβάλλειν, ἐπείπερ ἡ ὑπεῤοχκ 25 μὲν τύτων δῆλον, τὼ μὲν ἐκ τῶν περὶ ταὶς ἀρετὰς εἰημέ 
δικεῖ μηνύειν ὠρετήν. ὅλως δὲ τῶν κοινῶν εἰδὼν ἅπασι τοῖς νων, τὰ δ᾽ ἐκ τῶν περὶ τὰ πάθη ῥηθησομένων" λοιπὸν ἐ 
λόγοις ἡ μὲν αὔξησις ἐπιτηδειοτάτη τοῖς ἐπιδεικτικοῖς" τὰς εἶπεν τίνος ἕνεκα καὶ πῶς ἔχοντες ἀδικοῦτι, καὶ τῆα!, 

γὰρ πράξεις ὁμολογυμώας λαμβάνυσιν, ὥςε λοιπὸν μέ. πρῶτον μὲν ἦν διελώμεθα τίνων ὀρεγόμενοι καὶ ποῖα φε; 
γεθος περιθεῖναι. καὶ κάλλος" τὰ δὲ παραδείγματα τοῖς γοντες ἐγχειρῦσιν ὠδικεῖν" δῆλον γὰρ ὡς τῷ μὲν κατηγ» 
συμβουλευτικοῖς" ἐκ γὰρ τῶν προγεγονότων τὰ μέλλοντα 30 ρβῦντι πόσα καὶ ποῖα τότων ὑπάρχει τῷ ἀντιδίκῳ σκεκτέν 
καταμαντευόμανοι κρῴομεν" τὰ δ᾽ ἐνθυμήματα τοῖς δικα- ὧν ἐφιέμενοι παντες τὸς πλησίον ὠδυκῶσι, τῷ δ᾽ ἀπολῖγε 
νριοῖς" ἀἰτίαν γὰρ καὶ ὠπόδειξιν μάλιςα δέχεται τὸ γε- μένῳ ποῖα καὶ πόσα τούτων οὐχ ὑπάρχει. πάντες δὲ 
γονὸς διὰ τὸ ὠσαφές. ἐκ τίνων μὲν οὖν οἱ. ἔπαινοι καὶ οἱ πράττυσι πάντα τὰ μὲν ὁ δι᾽ αὐτὸς τὰ δὲ δὶ᾽ αὐτός. τῶν 
ψόγοι λόγυνται σχεδὸν πάντες, καὶ πρὸς ποῖω δεῖ βλέ: μὲν ὄν μὴ δὲ αὐτὸς τὰ μὲν διὰ τύχην πράττουσι τὼ δ᾽ 
πιντας ἐπαινεῖν καὶ ψέγειν, καὶ ἐκ τῴων τὰ ἐγκώμια γί- τ ἐξ ἀνάγκης, τῶν δ᾽ ἐξ ἀνάγκης τὰ μὲν βίᾳ τὰ δὲ φέ 
γρεται καὶ τὰ ὀνείδη, ταῦτ᾽ ἐξίν" ἐχομένων γὰρ τότων τὰ σει. ὥςε πάντα ὅσα μὴ δι᾽ αὐτὸς πράττυσι, τὰ μὲν ἀτὴ 
ἐναντία τότοις φανερά" ὁ γὰρ ψόγος ἐκ τῶν ἐναντίων ἐςίν, τύχης τὰ δὲ φύσει τὰ δὲ βίᾳ. ὅσα δὲ δὲ' αὐτός, καὶ ἦν 
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εἰσύ, ᾿ δὲ} δὲ τῆς Ο 7825, καὶ 2. δεῖ ποιεῖν Ζ9. 11 9. ἔγγραφα Ζ'. ᾿ 15. δὲ οῃ Ὁ. ἢ οἱ «44. 16. χρημάτων Ζ". ἢ 19. δὲ] τὸ ἙΝ 

45. 31. φιλόνεικος 4“. ἢ 28. ὁ -- 33. δόξης οἵα 0Ζ9 εἰ ρει. 73. ἢ 27. ἔχνσιν 7. 1 28. ὀρεγόμεθκ 023. ἢ 29. ἐγκορῆῖμεν ΟἿ᾽ 
ΖἈ,ν 38. οὐχ οαι Ο7Ζ", ἢ δὲ ΟὙ5Ζ". ἢ, 34. τὰ δ᾽ ἐξ ἀκίγκης οἵα ρὲ Ζ'. ἢ 35. τῶν δ᾽ ἐξ ἀνώγκης οἴη Ὁ. .. 31. καὶ οἵα ΟΥ"Ζ'. 

- 



ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Α. 1369 

Δ ε αὐτοὶ αἴτιοι, τὰ μὲν δι᾽ ἔθος τὰ δὲ δὲ ὕρεξιν, καὶ τὰ μὲν ἐν αὐτοῖς καὶ τετωγμένη" ἢ γὰρ ἀεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
διὰ λογιστικὴν ὄρεξιν τὰ δὲ δὲ ἀλόγιςον' ἔστι δ᾽ ἡ μὲν ὡσαύτως ἀποβαίνει. τὼ γὰρ παρὰ φύσιν ὑδὲν δεῖ ἀκρι- 
βούλησις ἀγαθς ὕρεξις (οὐδεὶς γὰρ βέλεται ἀλλ᾽ ἢ ὅταν βολογεῖσθαι, πότερα κατὰ φύσιν τινὰ ἢ ἄλλην αἰτίαν 
οἰηθἢ εἶναι ἀγαθόν), ἄλογοι δ᾽ ὀρέξεις ὀργὴ καὶ ἐπιθυμία, γίγνεται" δόξειε δ᾽ ἂν καὶ ἡὶ τύχη αἰτία εἶναι τῶν τοιό- 
ὥστε πάντα ὅσα πράττουσιν ἀνάγκη πράττειν δι᾽ αἰτίας 5 των. βίᾳ δέ, ὅσα παρ᾽ ἐπιθυμίαν ἢ τὸς λογισμὸς γέγνε. Ὁ 
ἑπτα,, διὰ τύχην, διὰ φύσιν, διὰ βίαν, δὲ ἔθος, διὰ λο- ταῖ δι᾽ αὐτῶν τῶν πραττόντων. ἔθει δέ, ὅσα, διὰ τὸ πολ» 

γισμόν, διὰ θυμόν, δι’ ἐπιθυμίαν. τὸ δὲ προσδιαιρεῖσθαι λάκις πεκοιηκέναι ποίῶσιν. διὼ λογισμὸν δὲ τὰ δυκῦντα 
καθ᾽ ἡλικίας ἢ ἕξεις ἢ ἀλλ᾽ ἅττα τὰ πραττόμενα περίερ-. συμφέρειν ἐκ τῶν εἰρημένων ὠγαθῶν ἢ ὡς τέλος ἢ ὡς 
γον᾽ εἶ γὰρ συμβέβηκε τοῖς νέοις ὀργίλοις εἶναι ἢ ἐπιθυ- πρὸς τὸ τέλος, ὅταν διὰ τὸ συμφέρειν πράττηται" ἕνια 
μητικοῖς, οὐ διὰ τὴν νεότητα πράττυσι τὰ τοιαῦτα ἀλλὰ 10 γὰρ καὶ οἱ ἀκόλαςοι συμφέροντα πράττυσιν, ἀλλ᾽ ὁ. διὰ 

᾿ ὀργὴν καὶ ἐπιθυμίαν. ὑδὲ διὰ πλῦτον καὶ πενίαν, ἀλλὰ τὸ συμφέρειν ἀλλὼ δὲ ἡδονήν. διὰ θυμὸν δὲ καὶ ὀργὴν 
συμβέβηκε τοῖς μὲν πένησι διὼ τὴν ἔνδειαν ἐπιθυμεῖν χρη- τὼ τιμωρητροά, διαφέρει δὲ τιμωρία καὶ κόλασις" ἡ μὲν 
μάτων, τοῖς δὲ πλουσίοις διὰ τὴν ἐζυσίαν ἐπιθυμεῖν τῶν γάρ κόλασις τῷ πάσχοντος ἕνεκά ἐςιν, ἡ. δὲ τιμωρία. τῷ 
μὴ ἀναγκαίων ἡδονῶν. ἀλλὰ πράξουσι καὶ τοι οὐ διὰ ποίδντος, ἵνα ἀποπληρωθῇ. τί μὲν ἦν ἐςὶν ἡ ὀργή, δῆλον 

«λοῦτον καὶ πενίαν ἀλλὰ διὰ τὴν ἐπιθυμίαν. ὁμοίως δὲ «5 ἔξαι ἐν τοῖς περὶ παθῶν, δὲ ἐπιθυμίαν δὲ πράττεται ὅσα 

καὶ οἱ δίκαιοι καὶ οἱ ἄδρεοι, καὶ οἱ ἄλλοι οἱ λεγόμενοι φαίνεται ἡδέα. ἔς δὲ καὶ τὸ σύνηθες καὶ τὸ ἐθιστὸν ἐν 
κατὼ τὰς ἕξεις πράττειν, διὰ ταῦτα πράξασιν" ἢ γὰρ διὰ τοῖς ἡδέσιν" πολλὰ γὰρ καὶ τῶν φύσει μὴ ἡδέων, ὅταν 

λογισμὸν ἢ διὰ παθος" ἀλλ᾽ οἱ μὲν δι’ ἤθη καὶ πάθη ἐθισθῶσιν, ἡδέως ποῶσιν. ὥςε συλλαβόντι εἰκεῖν, ὅσα δὲ 

χρηστά, οἱ δὲ διὰ τἀναντία. συμβαίνει μώτοι ταῖς μὲν αὐτοὺς πράττουσιν, ἅπαντ᾽ ἐστὶν ἢ ἀγαθὰ ἢ φαινόμενα 
τοικύταις ἔζξεσι τὰ τοιαῦτα ἀκολουθεῖν, ταῖς δὲ τοιαῖσδε Ὧ ὠγαθὼ ἢ ἡδέα ἢ φαινόμενα ἡδέα. ἐπεὶ 

τὼ τοιάδε" εὐθὺς γὰρ ἴσως τῷ μὲν σώφρονι διὰ τὸ σώ- 
Φρινα εἶναι δόξαι τε καὶ ἐπιθυμίαι χρης αἱ ἐπακολυθῦσι 
περὶ τῶν ἡδέων, τῷ δ᾽ ἀκολάστῳ αἱ ἐναντίαι περὶ τῶν. 
αὐτῶν τύτων. διὸ τὰς μὲν τοιαύτας διαιρέσεις ἐατέον, σκε- 

᾿ ὅσα δὶ᾽ αὐτός, 

ἑκόντες πράττυσιν, ὁχ ἑκόντος δὲ ὅσα μὴ δι᾽ αὐτός, πάντ᾽ 
ἂν εἴη, ὅσα. ἑκόντες πράττουσιν, ἢ ὠγαθὰ ἢ φαινόμενα 
ὠγαθὰ ἢ ἡδία καὶ φαινόμενα ἡδέα" τίθημι γὰρ καὶ τὴν 
τῶν κακῶν ἢ φαινομένων κακῶν ἢ ἀπαλλαγὴν ἢ ἀντὶ 

“τέον δὲ ποῖα ποίοις εἴωθεν ἔπεσθαι" εἰ μὲν γὰρ λευκὸς 25 μείζονος ἐλάττονος μετάληψιν ἐν τοῖς ὠγαθοῖς (αἱρετὼ 
ἢ μέλας ἢ μέγας ἢ μικρός, ὑδὲν τέτακται τῶν τοιούτων 

ὠπολνθεῖν, εἰ δὲ νέος ἢ πρεσβύτης ἢ δίκαιος ἢ ἄδικος, ἤδη 

διαφέρει. καὶ ὅλως ὅσα τῶν συμβαινόντων ποιεῖ διαφέρειν 
τὼ ἤθη τῶν ἀνθρώπων, οἷον πλυτεῖν δοκῶν ἑαυτῷ ἢ πένε- 

σθαι διοίσει τι, καὶ εὐτυχεῖν ἢ ἀτυχεῖν. 
ὕς ρον πεῦμα, νῦν δὲ περὶ τῶν λοιπῶν εἴπωμεν ὐπὸ 

γώρ πωφ), καὶ τὴν τῶν λυπηρῶν ἢ φαινομένων ἢ ἀπαλ- 
λαγὴν ἢ μετάληψιν ἀντὶ μειζόνων ἐλαττόνων ἐν τοῖς ἠδὲ- 
σιν ὡσαύτως. ληπτέον ἄρα τὼ συμφέροντα καὶ τὰ ἡδέα, 
πόσα καὶ ποῖα. περὶ βὲν ὃν τῷὸ συμφέροντος ἐ ἐν τοῖς συμ- 

ταῦτα μὲν ὧν 30) βουλευτριοῖς εἴρηται πρότερον, περὶ δὲ τοῦ ἡδέος εἴπωμεν 
νῦν. δεῖ δὲ νομίζειν ἱκανὺς εἶναι τοὺς ὄρυς, ἐὰν ὦσι τὴ 

ἔςι δ᾽ ἀπὸ τύχης μὰν τὰ τοιαῦτα γιγνόμενα, ὅσων ἥ τε ἑκάςν μήτε ἀσαφεῖς μήτε ἀκριβεῖς. 
αἰτίᾳ ἀόριστος καὶ μὴ ἕνεκά τὸν γίγνεται καὶ μήτε ἀεὶ Ὑχοκείσθω δ᾽ ἡμῖν εἶναι τὴν ἡδυνὴν κίνησίο, τινα τῆι ηξ ΘΥῊ 
μότε ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μήτε τεταγμένως" δῆλον δ᾽ ἐκ τοῦ ψυχῆς καὶ κατάςασιν ἀθρόαν καὶ αἰσθητὴν εἰς τὴν ὑχάρ- 

ὁρισμᾷ τῆς τύχας περὶ τότων. φύσει δέ, ὅσων ἥ τ᾽ αἰτία 35 χουσαν φύσιν, λύπην δὲ τοὐναντίον. εἰ δ᾽ ἐςὶν ἡδονὴ τὸ 

1. καὶ οπὶ “4-. ἢ 2. ἕξι]: ὅρος βυλήσεως: ἔςι 44“. ἢ ἡ βύλησις μετὰ λόγυ ὄρεξις ἀγαθῷ ΟΥ̓́ΣΖΕ. ἃ ἃ, οἰηϑεη Ὁ 75Ζ5. ἢ 5. ἀνάγκη 

δπῖς πώτα ΟΖ 5, οπιῖθβο πράττεν. ὅ 6. διὰ βίαν διὰ φύσιν ΟΥ"Ζ᾽. ἢ 8. ἡλικίαν “44, 11. ἐδ] ἐδὲ οἱ πλύσιοι καὶ πίνητες Ὁ. ἵὮ 

4Δ. πράττουσι 4“. 117. ὀρέξεις Ο. ἢ ταῦτα ταῦτα τάτα ΟΥ"Ζ᾽, || 19. χρηστά) καὶ χρηστί ΟΥ̓́ΣΖΨ', Ἀ 20. τιαύτκις] τοκωσὸν 
ΟΥ5Ζ'. τοιαισὰ ΟΥ ΖΞ ᾿ 21. τοιάδ᾽ ὕ Ὁ. ἢ σώφρονα ἦκἢ «ὔφρον “4..Ἀ 23. ἡδοιῶν ΟΥ̓.ΖΡ, ἢ 27. ἀκόλεθον ΟΖ" εἴ γε Τ᾽. ἔ. 
29. δοκεῖ τῷ ἢ Ο, δοκείτω ἢ 75Ζ", ᾿ὶ 80. δι’ οἰήσει γΥ 77. ἢ ἀτυχεῖν ἢ εὐτυχεῖν ΟΥ̓Ζ). ᾿ὶ 33. τέτου Ο. 

. ἃ μὲν γὰρ ΟἿ] ὉΤ “45. ἢ 3. πότερον ΟΥ8Ζ᾽. [ 5. πεὰ 7λ, Ε 6. πραγμάτων Ο. }} 9. τὸ ἀπῖς τέλος οἵα 0752". ἵ 9. εἴ 44. 
συμφέρον ΟΥ̓'ΖἈ. ᾿| 14. ἀποκληρωθῆ 4“, πληρωϑθῆ ΟλΖδ. ἢ τί μὲν Ὁ] πεὶ μὲν ἦν τύα ΟΥ32Ζ5. ἢ 18. συνεϑίσωσιν 4“. ἢ 21. ἰπ ἔχοντος 
“4... ἢ 32. ἢ κοῖς ἀγαθὰ οπι 075Ζ". ἢΠ 24, 8] κα καὶ ΖΥ, ΠΠ ἢ οπὶ 0752Ζ᾽. ἢ ὃ ἀνπὶ -- 26. ἀπαλλαγήν δῃῖα 28, ληκτέον Ζό. ἢ 
26. πωςἾ πως ἰεί Ο7ιΖ". ἢ ἢ αἰτετυτ οαὰ 0. 75Ζ ὁ, ἢ 27. ὡσαύτως ἦν τοῖς ἡδέσιν Ὁ ΥΧΖῥ, ἢ 28. τὰ ροδὲ καὶ οπὶ “4“. 80 εἴπομιν 
“4. ἢ 833. τῆς οα ΟΥΨΖό, ᾿ὶ 85. δὴ ἰςιν ἡ ἡδονὴ 0 7Χ3Ζ". 

' θάΔ 442 



ν.6. ἡδυ καὶ τὸ μὴ ἀλῖν κακμὸγ. 

; “ 
εὐθυμεω 

4510 ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΔΑ. 

τοῖστον, δῆλον ὅτι καὶ ἡδύ ἐςὶ τὸ ποιητικὸν τῆς εἰρημέης τὰ μὲν ἵν μνημονευτὰ ἡδέα ἐςν, ὁ μόνον ὅσα ἐν τῷ τα- 

διαθέσεως, τὸ δὲ φθαρτικὸν ἢ τῆς ἐναντίας καταστάσεως ρόντι, ὅτε καρῆν, ἡδέα ἦν, ἀλλ᾽ ἔνια καὶ ὑἐχ ἡδία, ἂν 
χοιητριὸν λυπηρόν. ἀνάγκη ἦν ἡδὺ εἶναι τό τε εἰς τὸ κατὼ ὕςερον καλὸν καὶ ὠγαθὸν τὸ μετὰ τῦτο" ὅθεν καὶ τοῦτ 
φύσιν. ἰναι ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, καὶ μάλιςα ὅταν ὠπειλη- εἴρηται, “ἀλλ᾽ ἡδύ τοι σωθώτα μεμνῆσθαι πόνων" καὶ 

φότα ἧ τὴν ἑαυτῶν φύσιν τὰ κατ᾽ αὐτὴν γιγνόμενα, καὶ 5 “μετὰ γώρ τε καὶ ἄλγεσι τέρπεται ἀνὴρ μνήμενος, ὕστε 

τὰ ἔθη" καὶ γὼρ τὸ εἰθισμένον ὥσπερ πεφυκὸς ἤδη γίγνε- πολλὰ πάθῃ καὶ πολλὰ ἐόργῃ." τότου δ᾽ αἴτιον ὅτι ὁδὴ 
ται" ὅμοιον γάρ τι τὸ ἔθος τῇ φύσει" ἐγγὺς γὰρ καὶ τὸ καὶ τὸ μὴ ἔχειν κακόν. τὰ δ᾽ ἐν ἐλπίδι, ὅσα παρόντα κ᾽ 
πολλάκις τῷ ἀεί, ἔςι δ᾽ ἡ μὲν φύσις τὸ ἀεί, τὸ δὲ ἔθος 
Ν πολλάκις. καὶ τὸ μὴ βίαιον" παρὰ φύσιν γὰρ ἡ βία. 

εὐφραίνειν ἢ ὠφελεῖν φαίνεται μεγάλα, καὶ ἄνευ λύτᾳ 
ὠφελεῖν. ὅλως δ᾽ ὅσα παρόντα εὐφραΐει, καὶ ἐλπίζοντες 

διὸ τὸ ἀναγκαῖον λυπηρόν, καὶ ὀρθῶς εἴρηται “πᾶν γὼρ το καὶ μεμνημέσες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, διὸ καὶ τὸ ὀργίζισδα 
ἀνωγκαῖον πρᾶγμ᾽ ἀνιαρὸν ἔφυ." τὰς δ᾽ ἐπιμελείας καὶ 
τὰς σπουδὰς καὶ τὼς συντονίας λυπηράς᾽ ἀναγκαῖα γὰρ 
καὶ βίαια ταῦτα, ἐὼν μὴ ἐθισθῶσιν" ὕτω δὲ τὸ ἔθος ποιεῖ 

ἡδύ. τὼ δ᾽ ἐναντία ἡδέα" διὸ αἱ ῥαθυμίαι καὶ αἱ ἀπονίαι 

ἡδύ, ὥσπερ καὶ Ὅμηρος ἐπαΐισε περὶ τῷ θυμῖ “ὅςε τολὺ 
γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο"" οὐθεὶς γὰρ ὀργίζπταω 
τῷ ἀδυνάτῳ φαινομένῳ τιμωρίας τυχεῖν, οὐδὲ τοῖς πολὶ 
ὑπὶρ αὐτὸς τῇ δυνάμει" ἢ ὑκ ὀργίζονται ἃ ἧττον. καὶ δ 

καὶ αἱ ἀμέλειαι καὶ αἱ παιδιαὶ καὶ αἱ ἀναπαύσεις καὶ 15 ταῖς πλείςαις ἐπιθυμίαις ἀκολυθεῖ τις ἡδονή" ἢ γὰρ με 
ὁ ὕπνος τῶν ἡδέων" ὑδὲν γὰρ πρὸς ἀνάγκην τότων. καὶ Ὦ μνημέώνι ὡς ἔτυχον ἢ ἐλπίζοντες ὡς τεύξονται χαίρουτί 

ἂν ἡ ἐπιθυμία ἐνῇ, ἅπαν ἡδύ" ἡ γὰρ ἐπιθυμία τῷ ἡδέος τινα ἡδονήν, οἷον οἵ τ᾽ ἐν τοῖς πυρετοῖς ἐχόμενοι ταῖς ἐᾷ 
ἐξὶν ὄρεξις. τῶν δὲ ἐπιθυμιῶν αἱ μὲν ἀλογοί εἰσιν αἱ δὲ ψαις καὶ μεμνημένοι ὡς ἔπιον καὶ ἐλπίζοντες τιῆεόα 
μετὰ λόγυ, χέγω δὲ ἀλόγυς μέν, ὅσας μὴ ἐκ τὸ ὑπο- χαίρυσιν, καὶ οἱ ἐρῶντες καὶ διαλεγόμενοι καὶ γράφοπε 
λαμβάνειν τι ἐπιθυμῦσιν" εἰσὶ δὲ τοιαῦται ὅσαι εἶναι λέ- Ὦ καὶ ποιδντές τι ἀεὶ περὶ τοῦ ἐρωμένε χαίρυσιν' ἐν ἅτε 
γονται Φύσει, ὥσπερ αἱ διὰ τῷ σώματος ὑπαρχεσαι, οἷον 
ἢ τροφῆς, δίψα καὶ πεῖνα καὶ καθ᾽ ἕκαςον τροφῆς εἶδος 
ἐπιθυμία, καὶ αἱ περὶ τὰ γευςἃ καὶ περὶ τὰ ἀφροδίσια, 
καὶ ὕλως τὼ ἁπτά, καὶ περὶ ὀσμὴν εὐωδίας καὶ ἀκοὴν 

γὰρ τοῖς τοιύτοις μεμνημένοι οἷον αἰσθάνεσθαι οἴονται τιῦ 

ἐρωμένου. καὶ ἀρχ δὲ τοῦ ἔρωτος αὕτη γίγνεται πᾶσα, 
ὅταν μὴ μόνον παρόντος χαίρωσιν ἀλλὰ καὶ ὠπόντος με 
μνημένοι ἐρῶσιν. διὸ καὶ ὅταν λυπηρὸς γένηται τῷ μὲ 

καὶ ὅψιν. μετὰ λόγε δὲ ὅσα ἐκ τῷ πεισθῆνα; ἐπιθυμῦσιν" 25 παρεῖναι, καὶ ἐν τοῖς πώθεσι καὶ θρήνοις ἐγγίεταί τα 
πολλὰ γὰρ καὶ θεάσασθαι καὶ κτήσασθαι ἐπιθυμοῦσιν 
ἀκούσαντες καὶ πεισθέντες. ἐπεὶ δ᾽ ἐςὶ τὸ ἤδισθαι ἐν τῷ 
αἰσθανεσθαΐ τινος παθες, ἡ δὲ φαντασία ἐςὶν αἰσθησίς τις 
᾽ , λα τ σοοΠι ἀσθενής, κἀν τῷ μεμνημένῳ καὶ τῷ ἐλπίζοντι ἀκολουθοῖ 

ἡδονή" ἡ μὲν γὰρ λύτη ἐπὶ τῷ μὴ ὑπάρχειν, ἡδονὴ δ᾽ ὃ 
τῷ μεμνῆσθαι καὶ ὁρῶν πως ἐκεῖνον, καὶ ἃ ἔπραττε, κε 
οἷος ἦν. διὸ καὶ τῦτ᾽ εἰκότως εἴρηται, “ ὡς φάτο, τοῖει ἃ 
πᾶσιν ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο" καὶ τὸ τιμωρεῖσθαι ᾿δ'᾽ 

ἂν φαντασία τις Ὁ μέμνηται ἢ ἐλπίζει. εἰ δὲ τῦτο, δῆλον 30 Ὁ γὰρ τὸ μὴ τυγχάνειν λυπηρόν, τὸ τυγχάνειν ἡδύ καὶ 

ὅτι καὶ ἡδοναὶ μα μεμνημένοις καὶ ἐλπίζεσιν, ἐπείπερ 
καὶ αἴσθησις. ὥς᾽ ἀνάγκη πάντα τὰ ἡδέα ἢ ἐν τῷ αἰσθά- 
νεσθαι εἶναι παρόντα ἢ ἐν τῷ μεμνῆσθαι γεγενημένα ἢ ἐν 
τῷ ἐλπίζειν μέλλοντα" αἰσθάνονται μὲν γὰρ τὰ παρόντα, 

δ᾽ ὀργιζόμενοι λυποῦνται ἀνυπερβλήτως μὲ τιμωρούμφοι, 
ἐλπίζοντες δὲ χαίρυσιν. καὶ τὸ νυιᾶν ἡδύ, οὐ μόνον τὸ 
φιλονίκοις ἀλλὰ πᾶσιν" φαγτασία γὰρ ὑπεροχὰς γῆνε 
ται, ὃ πάντες ἔχυσιν ἐπιθυμίαν ἄ ἠρέμα ἢ μᾶλλον. ἐπὸ 

μέμνηνται δὲ τὰ γεγενημένα, ἐλπίζουσι δὲ τὼ μέλλοντα. 35 δὲ τὸ νικᾶν ἡδύ, ἀνάγκη καὶ τὰς παιδιὼς ἡδείας εὗω 

Ἴ. τι οπὶ Ο71Ζ", ἵ καὶ οτχὰ ΟΡ, γὰρ καὶ οχὰ Ζ6. || 8. τῷ αἰεί ἐςιν. ἔς: εἱ 9. βίαιον δί" παρὰ εἰ 10. αἱ ἀνάγκαι ΟἿΌΖ). 
4λ.. ἀπόνοιαι 7 , 1} 15. αἱ Ῥυϊπλαπη ομὰ (4. 1 παιδεκω 7754“. ᾿Π ἀναπτόσεις Ο. "ἢ 16. ὁ οἷα 0 75Ζ᾽, κ 19. ἀλόγν.] ἄλογα Ο. ᾿ μθ 
οἵὰ «(ες {[ λαμβάνειν ἐπιθυμῖσιν «4-. Π 20. λέγονται εἶναι εἰ 22, εἶδος τροφῆσ Ὁ 7525. ἃ 23. ἐπιθυμίας κ(ς. ἢ περὶ τὰ μοϑὶ καὶ οπὶ “4.} 
29. κἂν] ἀὴ » “4.1 ἀκολουθοίη φαντασία 0. 714Ζ", ἢ) 30. δὴ Ὁ. ᾿ 31. ἦμα] μάλα 075Ζ". ἢ 33. μεμνῆσθαι καὶ γεγεημία 75". ἢ 
85. γοήμος 

Ὁ τι τη, Π 5. μνισάμενος ὅτε .4-. ἢ. 6. πάθοι Ο. ἢ ἰέργει Κλ, ἔοργε ΟΖ. ἢ 1. κακόν] τὸ κακόν 07Χ.5Ζ", ἢ 8. καὶ] ἢ ΟΡ 
Ζ5. Ὶ 10. ὡς οχᾳ Ὁ. || 11. καὶ οι 0ΧΖ᾽.  ὥςε γλ, ἢ 19. χαίρυσι γὰρ καὶ ἐρῶντες “4“. ἢ 20. ἀεί τι 072Ζ". ἢ 328. καὶ ἐρχὰ 
ἔρωτος γίνεται αὕτη ΟΥλΖ᾿, ὶ 23. μὴ -- 2ῤ. ὅταν οἵα Ο. ἢ 24. διὸ εἰ ὅταν καὶ οογν 4“. λύπη προσγένηται 4“. | 35. τοῖς απ 4“.} 

βγγίτα!} ὡσαύτως ἐπιγίγνεταί 4“. 1} 26. τὸ Ζ4. 1] 21. τῷ μὴ μεμνῆσθαι Ο. " 28. εἰκότως οπι 6 2. 29. ἐφ᾽ 9025. 1 30. λντε 
ρόν ἐς! τὸ ΖὈ, ἢ" 83. τ καὶ πᾶσι ΟΥ̓"Ζῥ, 



ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΑἊΑ. 

τὰς μαχητικας καὶ τὰς ἐριςικάς (πολλάκις γὰρ ἐν ταύ- 
ταῖς γίγνεται; τὸ νικᾶν) καὶ ὠςραγαλίσεις καὶ σφαιρίσεις 
᾿καὶ κυβείας καὶ πεττείας. καὶ περὶ τὼς ἐσπυδασμένας δὲ 
χαιδιὰς ὁμοίως" αἱ μὲν γὼρ ἡδεῖαι γίγνονται, ὧν τις ἢ 
συνήθης, αἱ δ᾽ εὐθὺς ἡδεῖαι, οἷον κυνηγία καὶ πᾶσα θη- 5 

ρευτική" ὅπου γὰρ ἅμιλλα, ἐνταῦθα καὶ νίκη ἐστίν. δὲὸ 
καὶ καὶ δικανικὴ καὶ ἡ ἐριστικὴ ἡδεῖς τοῖς εἰθισμένοις καὶ 
δυναμένοις. καὶ τιμὴ καὶ εὐδοζία τῶν ἡδίςων διὼ τὸ γί 
γνεσθα; φαντασίαν ἑκαίςῳ ὅτι τοιοῦτος οἷος ὁ σπουδαῖος, 

4351ι. 

νεῖν ἐςὶν ὧν ἐπιθυμῦσι, 'τὸ δὲ εὖ ποιεῖν ἔχειν καὶ ὑπερέ- ᾿ 
χεῖν, ὧν ἀμφοτέρων ἐφίενται. διὰ δὲ τὸ ἡδὺ εἶναι τὸ 
εὐποιητικόν, καὶ τὸ ἐπανορθὰν ἡδὺ τοῖς ἀνθρώποις ἐςὶ τὸς 
πλησίον, καὶ τὸ τὰ ἐλλιπῆ ἐπιτελεῖν. ἐπεὶ δὲ τὸ μανθά- 

νεῖν τε ἡδὺ καὶ τὸ θαυμάζειν, καὶ τὰ τοιάδε ἀνάγκη 
ἡδέα εἶναι οἷον τό τε μεμιμημένον, ὥσπερ. γραφικὴ καὶ 
ἀνδριαντοποιία καὶ ποιητική, καὶ πᾶν ὃ ὧν εὖ μεμιμημέ- 
νον ἥ, κἀν ἢ μὴ ἡδὺ αὐτὸ τὸ μεμιμημένον: ὁ γὰρ ἐπὶ 

τύότῳ χᾳίρει, ἀλλὰ συλλογισμός ἐς ιν ὅτι τῦτο ἐκεῖνο, ὥςε 
καὶ μᾶλλον ὅταν φῶσιν οὺς οἴεται ἀληθεύειν. τοῦτοι δ᾽ τὸ μανθάνειν τι συμβαίνει. καὶ αἱ περιπέτειαι καὶ τὸ παρὰ 
οἱ ἐγγὺς μᾶλλον τῶν πόρρω, καὶ οἱ συνήθεις καὶ οἱ πολ μιιρὸν σώζεσθαι ἐκ τῶν κινδύνων᾽ πώντα γὼρ ϑαυμαςὰ 
ται τῶν ἄπωθεν, καὶ οἱ ὄντες τῶν μελλόντων, καὶ οἱ φρό- ταῦτα. καὶ ἐπεὶ τὸ κατὰ φύσιν ἡδύ, τὰ συγγενῆ δὲ κατὰ 
γιμοι ὠφρόνων, καὶ πολλοὶ ὀλίγων" μᾶλλον γὼρ εἰκὸς φύσιν ἀλλήλοις ἐςῖν, πώντα τὰ συγγενῆ καὶ ὅμοια ἡδέα 
ἀληθεύειν τὸς εἰρημένους τῶν ἐναντίων" ἐπεὶ ὧν τις πολὺ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οἷον ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ καὶ ἵππος ἵππῳ 
καταφρονεῖ, ὥσπερ παιδίων ἢ θηρίων, ἀδὲν μέλει τῆς τό- 15 καὶ νέος νέῳ. ὅθεν καὶ αἱ παροιμίαι εἴρηνται, ὡς ἧλιξ 
τῶν τιμῆς ἢ τῆς δόξης αὐτῆς γε τῆς δόξης χάριν, ἀλλ’ ἥλικα τέρπει, καὶ ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον, καὶ ἔγνω δὲ θὴρ θῆρα, 

εἴπερ, δι᾿ ἄλλο τι. καὶ ὁ φίλος τῶν ἡδέων" τό τε γὰρ καὶ ἀεὶ κολοιὸς παρὰ κολοιόν, καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, 
φιλεῖν ἡδύ (ὑδεὶς γὰρ φίλοινος μὴ χαίρων οἴνῳ) καὶ τὸ ἐπεὶ δὲ τὸ ὅμοιον καὶ τὸ συγγενὲς ἡδὺ ἑαυτῷ παν, μά- 
φιλεῖσθαι ἡδύ᾽ φαντασία γὰρ καὶ ἐνταῦθα τῷ ὑπάρχειν λιςα δ᾽ αὐτὸς πρὸς ἑαυτὸν ἕκαςος τῦτο πέπονθεν, ἀνώγκη 
αὐτῷ ὠγαϑὸν εἶναι, ὦ πάντες ἐπιθυμῦσιν οἱ αἰσθανόμενοι" Ὁ πάντας φιλαύτους εἶναι ἢ μᾶλλον ἢ ἧττον πάντα γὰρ 
τὸ δὲ φιλεῖσθαι ὠγαταάσθαί ἐςιν αὐτὸν δὲ' αὐτόν. καὶ τὸ τὰ τοιαῦτα ὑπάρχει πρὸς αὐτὸν μάλιςα. ἐπεὶ δὲ φίλαυ- 
θαυμάζεσθα: ἡδὺ δι᾿ αὐτὸ τὸ τιμᾶσθαι. καὶ τὸ κολακεύε- τοι πάντες, καὶ τὼ ᾿ὐτῶν ἀνάγκη ἡδέα εἶναι πᾶσιν, οἷον 
σθαι καὶ ὁ κόλαξ ἠδί' φαινόμενος γὼρ θαυμαςὴς καὶ ἔργα καὶ Χόγους. διὸ καὶ φιλοκόλακες ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
φκινόμενος φίλος ὁ κόλαξ ἐςίν. καὶ τὸ ταὐτὰ πράττειν καὶ φιλεραςαὶ καὶ φιλότιμοι καὶ Φιλότεκνοι" αὐτῶν γὰρ 
πολλάκις ἠδύ' τὸ γὰρ σύνηθες ἡδὺ ἦν. καὶ τὸ μεταβάλ.-- 25 ἔργα τὼ τέκνα. καὶ τὼ ἐλλιπῇ ἐπιτελεῖν ἡδύ᾽ αὐτῶν γὰρ 
λεὶν ἡδύ" εἰς φύσιν γὰρ γίγνεται μεταβάλλειν" τὸ γὰρ ἔργον ἤδη γίγνεται. καὶ ἐπεὶ τὸ ἄρχειν ἥδιστον, καὶ τὸ 
αὐτὸ ἀεὶ ὑπερβολὴν ποιεῖ τῆς καθεςώσης ἕξεως" ὅθεν εἴρη-. σοφὸν δοκεῖν εἶναι ἡδύ" ἀρχικὸν γὰρ τὸ φρονεῖν, ἔςι δ᾽ 
ται “ μεταβολὴ πάντων γλυκύ." διὼ τοῦτο καὶ τὰ διὰ ἡ σοφία πολλῶν καὶ θαυμας ὧν ἐπιςήμη. ἔτι ἐπεὶ φιλό- 
χρόνε ἡδέα, ἐςί, καὶ ἄνθρωποι καὶ πρώγματα" μεταβολὴ τιμοι ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἀνάγκη καὶ τὸ ἐπιτιμᾶν τοῖς πέ- 
γὰρ ἐκ τοῦ παρόντος ἐστίν, ἅμα δὲ καὶ σπάνιον τὸ διὼ 30 λας ἡδὺ εἶναι. καὶ τὸ ἐν ᾧ βέλτιστος δυκεῖ εἶναι αὐτὸς 
χρόνου. καὶ τὸ μανθάνειν καὶ τὸ θαυμάζειν ἡδὺ ὡς ἐπὶ αὐτῇ, ἐνταῦθα διατρίβειν, ὥσπερ καὶ Εὐριπίδης φησὶ “κὠεὶ 
τὸ πολύ" ἐν μὲν γὰρ τῷ θαυμάζειν τὸ ἐπιθυμεῖν μαθεῖν τοῦτ᾽ ἐπείγεται, νέμων ἑκάςης ἡμέρας πλεῖξον μέρος, ἵν᾽ 

ἐς, ὥστε τὸ θαυμαςὸν ἐπιθυμητόν, ἐν δὲ τῷ μανθάνειν αὐτὸς αὐτῷ τυγχάνει βέλτιςος ὧν." ὁμοίως δὲ καὶ ἐπεὶ 
εἰς τὸ κατὼ φύσιν καδίςασθαι. καὶ τὸ εὖ ποιεῖν καὶ τὸ ἡ παιδιὰ τῶν ἡδέων καὶ πᾶσα ἄνεσις, καὶ ὁ γέλως τῶν 
εὖ πάσχειν τῶν ἡδίων' τὸ μὲν γὰρ εὖ κάσχειν τυγχας- 35 ἡδέων, ἀνάγκη καὶ τὰ γελοῖα, ἡδέα εἶναι, καὶ ἀνθρώπους 

4. ἐριζικάς] αὐλητικὼς καὶ ἐριξικάς 0 7Χ8Ζ", ἢ αὐταῖς ΟΥ'Ζ᾽, ἢ 1. ἡ αἰϊεταπι οἵα «4. Π 9. οἷος ὁ] καὶ Ο75ΖὙ, ὃ 11. συνήθως 
καὶ οἱ γνώριμοι καὶ ΟΥ̓ ΖΞ). ἃ 12. ἄποθεν ΟΥ5Ζ5. 1 16. 3] καὶ “4-. ἢ 18. μὴ ὁ μὴ ΟΥ̓.Ζ᾽. 1 20. αὐτὸ Ο, αὐτῶ τὸ 75Ζ", ἢ 22. 
αὐτὸ τὸ] αὐτὸ τῷ ΑΜ“, [ 23. ἡδύς “ἐπ. ἢ θαυμαστὸς 778, 28. καὶ] γὰρ καὶ Ο7. || 30. διὰ τοῦ χρόνου ΟΖ“, ἢ 35. τῶν -- δι. 
“οιεῖν ογχα Ὁ. . 

1. Ἰξὶν οἵὰὶ «{-. 1 2, ἀμφότεροι Ο, ἀμφοτέρα Τέδ. [1 δὲ οἵα Ο. [[ 3. καὶ ολ Ο75Ζ". 4. τοιαῦτα ΟΥ1}Ζ᾽, καὶ 6. οἷον οτὰ ΟΣ" 

Ζ.. ἢ ὥσπερ --- 7. μεμιμημένον οτὰ Ζ". 1. ὃ -- ἢ) ἂν ἦ μεμιμημένον ΟἿ". 1 8. καὶ ἰὼν μὴ ἢ ἡδὺ ὦ τὸ μίμημα ΟΥ̓́Ζ". ἢ 13. ἅπαντα 
Ὁ ῈΖἈ. .ὺ τ. καὶ ογὰ “44. }Ἀ} 16. τὸν] τὸ Υ5Ζ1, τῷ ἑμοίω φίλον τὸ Ο. ̓ ἐγνώκει ΟΥΡΖΨ. ᾿ 117. ἀὰ} γὰρ 4“. ἢ 18. τὸ ροδῖ καὶ ὁπι 
ΟΤ!Ζ'. " 19. τύτων Κ8Ζ 5, ̓|ὶ 23. καὶ αἰγυαχυθ οαα Ὁ 7Χ6Ζ5. || 24. καὶ φιλεραςαὶ οἵα 4“. 25. ἔργων ργ «4-, ἔργον οοΥτ. ἢ 27. δικεῖ 
Ο, δίκαιον ῬΓ 4“. ἢ 30. εἶναι] εἶναι καὶ τὸ ἄρχειν “«4“. ἢ τὸ οχα ΟΥ᾽Ζ'. ᾿Π δοκεῖ βέλτιςος αὐτὸς αὑτῷ εἶναι 4“. Π 31. καὶ ολ Ο Κ᾽ 

Ζ5. 1 Εὐριπίδη:] ὁ ποιητὴς 4“. ἢ 33. τυγχώη ΟΥ"ΖΡ, ᾿ὶ 34. παιδιὰ τῶν] παιδιὰ διὰ τῶν “4“. ἢ 35. καὶ τὰ] δὲ καὶ τὰ ΟΣΊΖΡ. 
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καὶ λόγνς καὶ ἔργα' διώριξωι δὲ περὶ γελοίων χωρὶς ἐν - νεῖς ἢ πόρρω. καὶ ὧν μή ἐς! τιμωρία ἴση τὴ ὠφολαίᾳ, οἷν 
τοῖς περὶ ποιητικῆς. περὶ μὲν ὃν ἡδίων εἰρήσθω ταῦτα, τὰ δοκεῖ ἡ τυραννίς. καὶ ὅσοις τὰ μὲν ἀδικήματα λήμματα, 
δὲ λυπηρὼ ἐκ τῶν ἐναντίων τότοις φανερά. αἱ δὲ ζημίαι ὀνείδη μόνον. καὶ οἷς τὐναντίον τὰ μὲν ἐδικό. 

41. ὯΩν μὲν ἕν ἕνεκα ὠδικῦσι, ταῦτ᾽ ἐς" πῶς δ᾽ ἔχονς ματα εἰς ἔπιωνόν τινα, οἷον εἰ συνέθη ἅμα τιμωρήσασθῳι 
τες καὶ τίνας, λέγωμεν νῦν. αὐτοὶ μὲν οὖν ὅταν οἴωνται 5 ὑπὲρ πατρὸς ἢ μητρός, ὥσπερ Ζήνωνι, αἱ δὲ ἵαμίαι ἐς 

δυνατὸν εἶναι τὸ πρᾶγμα πραχθῆνωι καὶ ἑαυτοῖς δυνατόν, χρήματα ἢ φυγὴν ἢ τοιοῦτόν. τι δι ὠἀμφότερα γὰρ ἀδ- 
εἴτε ὧν χαθεῖν πράξαντες, ἢ μὴ λαθόντες μὴ δοῦναι δίκην, κῷῴσι καὶ ὠμφοτέρως ἔχοντες, πλὴν οὐχ; οἱ αὐτοὶ ἀλλ᾽ καὶ 
ἢ δοῦναι μὲν ἀλλ᾽ ἐλάττω τὴν ζημίαν εἶναι τοῦ κέρδους ἐναντίοι τοῖς ἤθεσιν. καὶ οἱ πολλάκις ἢ λεληθότες ἢ μὴ [Ω 

ἑκυτοῖς ἢ ὧν κήδονται. ποῖα μὲν οὖν δυνατὰ φαίνεται καὶ μιωμέώοι. καὶ οἱ πολλάκες ὠποτετυχρμκότες εἰσὶ γάρ τοῖς 

ποῖα ὠδύνατα, ἐν τοῖς ὕςερον ῥηθήσεται (χοινὰ γὰρ ταῦτα το καὶ ἐν τοῖς τοιότοις, ὥσπερ ἐν τοῖς πολεμικοῖς, οἷοι ἀναμό- 
πάντων τῶν λόγων), αὐτοὶ δ᾽ οἴονται δυνατοὶ εἶναι μάλιςξα χεσθαι. καὶ οἷς ἂν παραχρῆμω ἢ τὸ ἡδυΐ, τὸ δὲ λυπηρὸν 
ἀζήμιοι ὠδικεῖν οἱ εἰπεῖν δυνάμενοι καὶ οἱ πρακτριόὶϊ καὶ ὕςερον, ἢ τὸ κέρδος, ἡ δὲ ζημία ὕστερον" οἱ γὰρ ἀκρατῦς 
οἱ ἔμπειροι πολλῶν ἀγώνων, κάν. πολύφιλοι ὦσιν, κἀν τοίστοι, ἔςι δ᾽ ἀκρασία περὶ πάντα ὅσων ὀρέγονται. καὶ ὦ 
πλύσιοι. καὶ μάλιςα μέν, ἂν αὐτοὶ ὦσιν ἐν τοῖς εἰρημένοις, ὧν τὐναντίον τὸ μὲν λυπηρὸν ἤδη ἧ ἢ ἡ Ὠημία, τὸ δὲ γδὶ 

οἴονται δύνασθαι, εἰ δὲ μή, κἀν ὑπάρχωσιν αὐτοῖς τοιῦτοι (5 καὶ ὠφέλεμον ὕφερα καὶ χρονιώτερα" οἱ γὰρ ἐγκρατεῖς καὶ 
φίλοι ἡ ὑπηρέται ἢ κοινωνοί" διὰ γὰρ ταῦτα δύνανται καὶ φρονιμώτεροι τὰ τοιαῦτα διώκωσιν. καὶ οἷς ἂν ἐνδέχπει 
πράττειν καὶ λανθκνειν καὶ μὴ δοῦναι δίκην. καὶ ἐὰν φᾷ διὰ τύχην δόξαι πρᾶξαι ἢ δι ἀνάγκην ἢ διὰ φύσιν ἃ δ᾽ 

λοι ὦσι τοῖς ἀδικεμίνοις ἢ τοῖς κριταῖς" οἱ μὸν γὰρ φίλοι ἔθος, καὶ ὅλως ὡμαρτεῖν ἀλλὰ μὴ ἀδικεῖν. καὶ οἷς ὧν ἢ 
ἀφύλακτοί τε πρὸς τὸ ἀδικεῖσθαι καὶ προσκαταλλάττονται. τῇ ἐπιεικῶς τυχαῖν. καὶ ὅσοι ὧν ἐνδιεῖς ὦσιν. διχῶς δ᾽ ἐδ 

πρὶν ἐπεξελθεῖν, οἱ δὲ κριταὶ χαρίζονται οἷς ἀν φίλοι ὦσι, 0 ἐνδεεῖς ἢ γὰρ ὡς ἀναγκαίε, ὥσπερ οἱ πένητες, ἢ ὡς ὑτιν 
καὶ ἢ ἵλως ἀφιᾶσιν ἢ μαιροῖς ζημίῶσιν. λαθητικοὶ δ᾽ εἰσὶν βολῆς, ὥσπερ οἱ πλύσιοι, καὶ οἱ σφόδρα, εὐδοκιμῖῆντες κὼ 
οἵ τ᾽ ἐναντίοι τοῖς ἐγκλήμασιν, οἷον ἀσθενὴς περὶ αἰκίας καὶ οἱ σφόδρα ἀδοξζῖντες, οἱ μὲν ὡς ὁ δόξοντες, οἱ δ᾽ ὡς οὐδὲ 
ὁ πένης καὶ ὁ αἰσχρὸς περὶ μοιχείας. καὶ τὰ λίαν ἐν φα- μᾶλλον δόξοντες. αὐτοὶ μὲν ἦν ὕτως ἔχοντες ἐπιχαιροῦσν, 

νερῷ καὶ ἐν ὀφθαλμοῖς" ὠφύλακτα γὰρ διὰ τὸ μηδένα ἀν ἀδικῶσι δὲ τοὺς τοιούτους καὶ τὰ τοιαῦτα τὺς ἔχοντας ὧν 
οἴεσθαι. καὶ τὰ τηλικαῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα οἷα μηδ᾽ ἂν )ς αὐτοὶ ἐνδεεῖς ἢ εἰς τἀναγκαῖω ἢ εἰς ὑπεροχὴν ἢ εἰς ἐπί 

. εἷς" ἀφύλακτα γὰρ καὶ ταῦτα" πάντες γὰρ τὼ εἰωθότα λαυσιν, καὶ τοὺς πύρρω καὶ τοὺς ἐγγύς" τῶν μὲν γὼ ἐ 
᾿ὥσπερ ἀρρωστήματα φυλάττονται καὶ τὠδικήματα, ὃ δὲ λῆψις ταχεῖα, τῶν δ᾽ ἡ τιμωρία βραδεῖα, οἷον οἱ συλῶντε 
μηδείς πω ἠρρώςηκεν, οὐδεὶς εὐλαβεῖται. καὶ οἷς μηδεὶς τὸς Καρχηδονίες. καὶ τὺς μὴ εὐλαβεῖς μηδὲ φυλακτικοὺς 

ἐχϑρὸς ἢ πολλοί" οἱ μὲν γὰρ οἴονται λήσειν διὰ τὸ μὴ φυ- ἀλλὰ πις ευτικόφ᾽ ῥιίδιον γὰρ πάντας λαθεῖν. καὶ τὸς ἐα- 
λαττεσθωι, οἱ δὲ λανθάνεσι διὰ τὸ μὴ δοκεῖν ἂν ἐπιχειρῇ 30 θύμυς" ἐπιμελὲς γὰρ τὸ ἐπεξελθεῖν. καὶ τὸς αἰσιχυντηλύ᾽ 
σαι φυλαττομένοις, καὶ διὰ τὸ ἀπολογίαν ἔχειν ὅτι ἐκ ὧν ὁ γὰρ μαχητικοὶ περὶ κέρδος. καὶ τὸς ὑπὸ πολλῶν ὠδκε- 
» 7 ς .. 7 ΄ λ “ ἘΣ Ὰ ἐνεχείρησαν. καὶ οἷς ὑπάρχει κρύψις ἢ τρόπος ἢ τόπος ἢ 
διάθεσις εὔπορος. καὶ ὅσοις μὴ λαθῶσιν ἐςὶ δίωσις δίκης ὃ 

ἀναβολὴ χρόνο ἢ διαφθοραὶ κριτῶν. καὶ οἷς, ἐᾶν γένηται 

θώτας καὶ μὴ ἐπεξελθόντας ὡς ὄντως κατὰ τὴν παριμίω 
τέτυς ΝΙυσῶν λείαν. καὶ ὃς μηδεπώποτε καὶ ὃς πολλάκκ' 

ἀμφότεροι γὰρ ἀφύλακτοι, οἱ μὲν ὡς ὑδέκποτε, οἱ δ᾽ ὡς δι 
Ὀιμία, ἐςὶ δίωσις τῆς ἐκτίσεως ἢ ἀναβολὴ χρόνιος, ἢ δὲ ἃς ἀν ἔτι. καὶ τὺς διαβεβλημένες ἢ εὐδιαβόλες" οἱ τοῦτοι γὰ 

ἀπορίαν μηδὲν ἔξει ὅ τι ἀπολέσῃ. καὶ οἷς τὰ μὲν κέρδη ὅτε προαιρῶνται, φοβύμενοι τοὺς κριτάς, ὅτε δύνανται τι 
φανερὼ ἢ μεγάλα ἢ ἐγγύς, αἱ δὲ ζημίαι μικραὶ ἢ ἀφα- θειν' ὧν οἱ μισύμενοι καὶ φθονούμενοί εἰσιν. καὶ πρὸς οἷ; 

5. δέωνται ρυ “4“. ἢ" 6 εἰ 9. αὐτοῖς “4“. {Π 10. γὰρ τῶν μερῶν τῆς ῥητορικῆς ταῦτα πιίντα αὐτὸ ΟΥ3ΖΡ. Π 13. οἱ οτχ 4". ἢ κὦ “ 
κι] καὶ ἰὰν -- καὶ ἐὰν Ὁ 73Ζ6, ἢ πολλοὶ φίλοι 7ῖ4Ζ". ( 15. τοῦτοι αὐτοῖς Ο ΥΧ15Ζ5. ᾿ 18. ἅ] μὴ 75Ζ5. 1: 20. ἐξελθεῖν 9Ζ". 1 2..ἃ 
Ροϑὶ καὶ οα! 0.Ζ᾽. ἢ 22. ἀσθενεῖς «(ε, Ε 23, μοιχίας Ο. ἢ τὸ λίαν φανερῶ «(ς, ἢ 8ᾷ, ἂν οτα 075Ζ). 1 25. ἃ μηδὲ εἶς ΟΥ"Ζ,.} 
28. ἠρρώςησεν εἰ 30. λανϑάνασί τε διὰ οἱ 32. ἐπεχείησεν 0 7Χ752Ζ). ἢ] 82. τρόποις καὶ τόποις ἢ διαθέσεις εὔποροι “45, ἢ 33. λωβώνσι 4“ ἴ 
834. χρόνιος ΟΥ5Ζ". η, 35. κτήσεως 6.4“. ἢ 36. ἀπολίσει 0759. 11 37. μικρα!] ἢ μικραὶ Ὁ ΚΖ", 

1. ὦ ΟΥΖλ. ᾿ 2. 4] ἔχειν ἡ Α΄. 1 5. εἰς] ὡς γνΖ", ἢ 6. δι’ ἀμφότερα) ἀμφότεροι ΟΧ' ΖΞ». ἢ 8. οἱ οῃα “{“. [ 10. ὃ] τὺ 

ΟΥ5Ζ". ἢ οἷον ΟΥΖ"4. "ὶ 18. γὰρ) δὲ ΟΥ̓Ζ". 0 44. ἢ οπι Ο75Ζ5. ᾿" ἡ οπι .4“.ὄ ἢ 15. ἐκρατεῖς Ο. ἢ 16. τὰ οχι 07752Ζ". ἵ 33. 
ἀδοξῶντες “«“. ἴ 29. λαβεῖν Ὁ. 1Π ῥαθυμῶντας ΟΖ", ἢ 31. μαχηταὶ Ο. ἢ 33. ὁ] τὸς ““, ἢ μηδέποτε Ζ, ' 
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ἔχεσι πρόφασιν ἢ προγόνων ἢ αὐτῶν ἢ φύλων ἢ ποιησάν- Τὰ δ᾽ ἀδικήματα, πάγτα, καὶ τὼ δικαιώματα διέλω- 13 
τῶν κακῶς ἢ μελλησαάντων ἢ αὐτὰς ἢ προγόνους ἢ ὧν κή- μεν, ἀρξάμενοι πρῶτον ἐντεῦθεν. ὥριςι δὴ τὰ δίκαια καὶ 

δυνται" ὥσπερ γὰρ ἡ παροιμία, προφάσεως δεῖται μόνον ἡ τὼ ἄδικα πρός τε νόμους δύο, καὶ πρὸς οὕς ἐςι, διχῶς. 
πονηρία. καὶ τὸς ἐχθρὸς καὶ τὸς φύλυς". τὸς μὲν γὰρ ῥῴ» λέγω δὲ νόμον τὸν μὲν ἴδιον τὸν δὲ κοινόν, ἴδιον μὲν τὸν 

δον, τὸς δ᾽ ἡδύ. καὶ τὸς ἀφίλες. καὶ τὸς μὴ δεινὺς εἰπεῖν 5 ἑκάςοις ὡρισμένον πρὸς αὐτός, καὶ τοῦτον τὸν μὲν ἄγρα- 
ἡ πρᾶξαι" ἢ γὰρ ὑκ ἐγχειρῦσιν ἐπεξιέναι, ἢ καταλλάττον. φον τὸν δὲ γεγραμμένον, κοινὸν δὲ τὸν κατὰ φύσιν. ἔς! 
ται, ἢ οὐδὲν περαίνυσιν. καὶ οἷς μὴ λυσιτελεῖ διατρίβειν γάρ, ὃ μαντεύονταί τι πάντες, φύσει κοινὸν δίκαιον καὶ 

ἐπιτηρῦσιν ἢ δίκην ἢ ἔκτισιν, οἷον οἱ ζῴοι καὶ αὐτουργοί ἄδικον, κἂν μηδεμία κοινωνία πρὸς ἀλλήλυς ἥ μηδὲ συν- 

ἀκὶ μικρῷ τε γὰρ διαλύονται καὶ ῥᾳδίως καταπαύονται. θήκη, οἷον καὶ ἡ Ἰξοφοκλέος ᾿Αντιγόνη φαίνεται λέγουσα, 
καὶ τὸς πολλὰ ἠδικηκότας, ἢ ἢ τοιαῦτα οἷα, ἀδικῶνται" ἐγ- 10 ὅτι δίκαιον ἀπειρημένον θάψαι τὸν Πολυνεύκη, ὡς δὼ 
γὺς γάρ τι δοκεῖ τοῦ μὴ ἀδικεῖν εἶναι, ὅταν τι. τοιοῦτον ἂν τῦτο δίκαιον" 
ἀδικηθῇ τις οἷον εἰώθει καὶ αὐτὸς ἀδικεῖν" λόγω δ᾽ οἷον εἴ ὁ γάρ τι νῦν γε κἀχθές, ἀλλ᾽ ἀεί ποτε 
τις τὸν εἰωθότα ὑβρίζειν αἰκίσαιτο, καὶ τὸς ἢ πεποιηκότας Τῷ τῦτο, κὐδεὶς οἶδεν. ἐξ ὅτα φάνη. 

κακῶς ἢ βυληθέντας ἢ βελομένες ἢ ποιήσοντας" ἔχει γὰρ καὶ ὡς ᾿Εμπεδοκλῆς λέγει περὶ τῷ μὴ κτείνειν τὸ ἔμψυ- 
καὶ τὸ ἡδὺ καὶ τὸ καλόν, καὶ ἐγγὺς. τῷ. μὴ ἀδικεῖν φαΐ ις χον" τῦτο γὰρ ὁ τισὶ μὲν δῥονιον τισὶ δ᾽ ὁ δύκαιον, 
νεται. καὶ οἷς χαριοῦνται ἢ φίλοις ἢ θαυμαζομώνοις ἢ ἀλλὼ τὸ μὲν παάγτων νόμιμον διά τ᾽ εὐρυμέδοντος 
ἐρωμένοις ἢ κυρίοις ἢ ὅλως πρὸς ὃς ζῶσιν αὐτοί. καὶ πρὸς αἰθέρος ἠνοικέως τέταται διά τ᾿ ἀπλέτε αὖ γῆς. 
οὺς ἔςιν ἐπιεικείας τυχεῖν. καὶ οἷς ὧν ἐγκεκληκότες ὦσι καὶ ὡς ἐν τῷ Νιεσσηνιακῷ λέγει ᾿Αλκιδάμας, πρὸς οὺς 
καὶ προδιακεχωρηκότες, οἷον Κάλλιππος ἐποίει τὰ. περὶ δὲ διώριςαι, διχῶς διώριςαι" ἢ γὰρ πρὸς τὸ κοινὸν ἢ πρὸς 
Δίωνα" καὶ γὰρ τὰ τοιαῦτα ἐγγὺς τῷ μὴ ἀδικεῖν φαίνο- Ἢ ἔτα τῶν κοινωνέντων, ἃ δεῖ πράττειν καὶ μὴ πράττειν, διὸ 
ται. καὶ τὸς ὑπ’ ἄλλων μέλλοντας, ὧν μὴ αὐτοί, ὡς ἐὑκέτι καὶ τἀδικήματα καὶ τὰ δικαιώματα διχῶς ἔςιν ἀδικεῖν 

ἐνδεχόμενον βιελεύσασθαι, ὥσπερ λέγεται Αἰνεσίδημος τό- καὶ δικαιοπρωγεῖν" ἢ γὰρ πρὸς ἕνα καὶ ὡρισμένον ἢ πρὸς 
λωνι πέμψαι κοττάβια ἀνδραποδισαμένῳ, ὅτι ἔφθασεν, τὸ κοινόν" ὁ γὰρ μοιχεύων καὶ τύπτων ἀδικεῖ τινὰ τῶν 
ὡς καὶ αὐτὸς μέλλων. καὶ οὖς ἀδικήσαντες δυνήσονται ὡρισμένων, ὁ δὲ μὴ ςρωτευόμενος τὸ κοινόν. ἁπάντων δὴ 
πολλὰ δίκαιω “πράττειν, ὡς ῥᾳδίως ἰασόμενοι, ὥσπερ ἔφη 25 τῶν ἀδικημάτων διῃρημένων, καὶ -τῶν μὲν ὄντων πρὸς τὸ 
Ἰάσων ὁ Θετταλὸς δεῖν ἀδικεῖν ἔνια, ὕπως δύνηται καὶ κοινὸν τῶν δὲ πρὸς ἄλλον καὶ πρὸς ἄλλυς, ἀναλαβόντες 

δίκαια πολλὰ ποιεῖν. καὶ ἃ πάντες ἢ πολλοὶ ἀδικεῖν τί ἐςι τὸ ἀδικεῖσθαι, λέγωμεν τὰ λοιπά. ἔςι δὴ τὸ ὠδὲ- 

εἰώβασιν" συγγνώμης γὰρ οἴονται τεύξεσθαι. καὶ τὰ ῥά- κεῖσθαι τὸ ὑπὸ ἑκόντος τὰ ἄδικα πάσχειν" τὸ γὰρ ὠδὲ- 
δια κρύψαι" τοιαῦτα δ᾽ ὅσα ταχὺ ἀναλίσκεται, οἷον τὰ κεῖν ὥρισται πρότερον ἑκούσιον εἶναι. ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγκη τὸν 
ἐδώδιμα, ἣ τὰ εὐμετάβλητα σχήμασιν ἢ. χρώμασιν ἦτ ἀδικέμενον βλάπτεσθαι καὶ ὠκυσίως βλάπτεσθαι, αἱ μὲν 

κράσει. λὰ πολλαχοῦ ὠφανίσαι εὔπορον" τοιαῦτα δὲ βλάβαι ἐκ τῶν πρότερον φανεραί εἰσιν". τὰ γὰρ ἀγαθὰ 
τὰ εὐβάςακτα καὶ ἐν μικροῖς τόποις ἀφανιζόμενα. καὶ καὶ τὰ κακὰ διήρηται καθ᾿ αὐτὰ “πρύτερον, καὶ τὼ ἑκού- 
εἷς ἀδιάφορα καὶ ὅμοια πρλλὰ προὐπῆρχε τῷ ἀδικοῦντι. σια, ὅτι ἐςὶν ὅσα εἰδότες. ὥς ἀνάγκη πάντα τὰ ἐγκλή- 

καὶ ὅσα αἰσχύνονται οἱ ἀδικηθέντες λέγειν, οἷον γυναικῶν ματα ἣ πρὸς τὸ κοινὸν ἢ πρὸς τὸ ἴδιον εἶναι, ἢ καὶ ὠγνοῦν- 
οἰκείων ὕβρεις ἢ εἰς αὐτὸς ἢ εἰς υἱεῖς, καὶ ὅσα φιλοϑδικεῖν 35 τος ἢ ἄκοντος, ἢ ἑκόντος καὶ εἰδότας, καὶ τούτων τὰ μὲν 

δάξεμεν ἂν ὁ ἐπεξιών" τοιαῦτα δὲ τὰ τε μικρὰ καὶ ἐφ' προελομών τὰ δὲ διὰ. πάθος. περὶ μὲν ἴα θυμὴ ῥηθήσεται 
οἷς συγγνώμη. ὡς μὲν ἦν ἔχοντες ἀδικῦσι, καὶ ποῖα καὶ ἐν τοῖς περὶ τὰ πάθη, ποῖα δὲ προαιρῶνται καὶ πῶς ἔχον- 

ποίες καὶ διὰ τί, σχεδὸν ταῦτ᾽ ἐς ν. ε΄ πες, εἴρηται ἐϑνμεν ὧὰ δ᾽ ὁμολογῦντες πολλάκις πε- 

8. δέεται ΟλΖλ, ΠΠ 9. γὰρ] γὰρ καὶ ὉΖ᾿. Ἱ ῥᾳδίως ῥαδίως οἱ τοῦτοι Ὁ ΖΡ, Π 12. δ᾽ οἷον] δ᾽ ὅτι 4“. Π 14. ποιήσαντας «(ε, ἢ 
15. τ] τῦϊο τῇ ΟΥ̓́ΖἈ, ἢ 19. ἐποίησε ΟΥ5Ζ'. Ι τὰ] τὰ δὲ Ζ5. 1 217. ἅ] οἱ 75. 11 28. τεύξασϑαι “44. 29. ὅσα ἢ ταχὺ ΟΥ̓́ΖΙ ἵ 

38. πολλαχῦς Χ. ἢ 34. λέγειν οἱ ἀδικηθέντες ΟΤΊΖἈ. ἢ 35. ἢ εἰς ἑαυτὸς ΥῪ,2Ζ", ὁτα Ο. ΠΠ εἰς οπὶ .4“. 1} 36. τε ὁπὶ .4“. 
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4374 Ϊ ΒΗΤΟΡΙΚΗΣ Ὁ. 

πραχάναι ἢ τὸ ἐπίγραμμα οὐχ ὁμολογῶσιν ἢ περὶ ὃ τὸ κατὰ δὲ τὸ ἀληθὲς ὡς ἀδικεῖ, καὶ τὸ ἐπιαροὸς τὴτό ἐς. 
ἐπίγραμμα, οἷον λαβεῖν μὲν ἀλλ᾽ ὁ κλέψαι, καὶ πατά- εἰ δ᾽ ἰςὶ τὸ εἰρημένογ τὸ ἐπιμιιές, φανερὸν ποῖά ἐστι τὲ 

ξαι πρότερον ἀλλ᾽ ἐχ ὑβρίσαι, καὶ συγγενέσθαι ἀλλ᾽ οὐ ἐπιεικῆ καὶ ὑκ ἐπιεικῆ, καὶ ποῖοι οὐκ ἐπιερκεῖς ἀἄνθρωτιι 
μοιχεῦσαι, ἢ κλέψαι ἀλλ᾽ ὑχ ἱεροσυλῆσαι κι γὼρ θεοῦ ἐφ᾽ οἷς τε γὰρ δεῖ συγγνώμην ἔχειν, ἐπιεικῶ ταῦτα, καὶ 

τὺ, ἡ ἐπεργάσασθαι μὲν ἀλλ᾽ οὐ δημόσια, ἢ διειλέχθαι ς τὸ τὰ ἁμαρτήματα καὶ τὰ ἀδικήματα μὴ τῷ ἴσυ ἐξῆν 
μὲν τοῖς πολεμίοις ἀλλ᾽ ἀ προδοῦναι, διὰ ταῦτα δέοι ἂν μηδὲ τὰ ὡμαρτήματα καὶ τὰ ἀτυχήματα" ἔς: δ᾽ ἀτυχύ 
καὶ περὶ τότων διωρίσθαι, τί κλοπή, τί ὕβρις, τί μοιχεία, ματα μὲν ὅσα παράλογα καὶ μὴ ἀπὸ μοχθηρίας, ἁμαρ- 
ὅκως ἐάν τε ὑπάρχειν ἐάν τε μὴ ὑπάρχειν βουλώμεθα τήματα δὲ ὅσα μι παράλογα καὶ μὴ ὠπὸ πονηρίας, ἐδ 
δευινύναι, ἔχωμεν ἐμφανίζειν τὸ δίκαιον. ἔςι δὲ πάντα κήματα. δὲ ὅσα μήτε παράλογα. ἀπὸ πονηρίας τ' ἐστί’ 
τὰ τοιαῦτα περὶ τῷ ἄδικον εἶναι καὶ φαῦλον ἢ μὴ ἄδι- το τὼ γὼρ δὶ ἐπιθυμίαν ἀπὸ πονηρίας. καὶ τὸ τοῖς ἀνθρωκί. 
κὸν [περὶ οὗ] ἡ ὠμφισβήτησις" ἐν γὰρ τῇ προαιρέσει ἡ γοις σνγγινώσκειν ἐπιεικές. καὶ τὸ μιὴ πρὸς τὸν νίμεν 
μοχθηρία καὶ τὸ ἀδικεῖν, τὰ δὲ τοιαῦτα τῶν ὀνομάτων ἀλλὰ πρὸς τὸν νομοθέτην σκοπεῖν, καὶ μὴ πρὸς τὸν λύγν 

προσσημαίνει τὴν προαίρεσιν, οἷον ὕβρις καὶ κλοπή" ὁ γὰρ ἀλλὰ πρὸς τὴν διάνοιαν τοῦ νομοθέτε [σκοπεῖ], καὶ μὲ 

εἰ ἐπάταξε, πάντως ὕβρισεν, ἀλλ᾽ εἰ ἕνεκα του, οἷδν τοῦ πρὸς τὴν πρᾶξιν ἀλλὰ πρὸς τὴν προαίρεσιν, καὶ μὴ τρὸ 
ἀτιμάσαι ἐκεῖνον ἢ αὐτὸς ἡσθῆναι. ὑδὲ πάντως, εἰ λάθρᾳ ις τὸ μέρος ἀλλοὶ πρὸς τὸ ὅλον, μηδὲ ποῖός τις νῦν, ἀλλὰ 
ἔλαβεν, ἔκλεψεν, ἀλλ᾽ εἰ ἐπὶ βλάβῃ ἔκλεψε καὶ σφετε- ποῖός τις ἦν ἀεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. καὶ τὸ μνημενείν 
ρισμῷ ἑαντῷ, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἔχει, ὥσπερ μᾶλλον ὧν ἔπαθεν ὠγαθὼν ἢ κακῶν, καὶ ὠγαθῶν ὦ 
καὶ περὶ τότων. ἐπεὶ δὲ τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀδίκων ἦν ἔπαθε μᾶλλον ἢ ἐποίησεν. καὶ τὸ ἀνέχασθαι ἀδικεύμοα. 
δύο εἴδη (τὰ μὲν γὰρ γεγραμμένα τὼ δ᾽ ἄγραφα), περὶ καὶ τὸ μᾶλλον λόγῳ ἐθέλειν κρίνεσθαι ἢ ἔργῳ. καὶ ἡ 
ὧν μὲν οἱ νόμοι ἀγορεύοσιν εἴρηται, τῶν δ᾽ ἀγρώφων δύο ὶ εἰς δίαιταν μᾶλλον ἣ εἰς δίκην βούλεσθαι ἰέναι" ὁ γὼ 
ἐστὶν εἴδη" ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ μὲν καθ᾽ ὑπερβολὴν ἀρετὴς διαιτητὴς τὸ ἐπιερκὸς ὁρᾷ, ὁ δὲ δικαστὴς τὸν νόμον' κεὶ 

καὶ κακίας, ἐφ᾽ οἷς ὀνείδη καὶ ἔκαινοι καὶ ἀτιμίαι καὶ τότε ἕνοια διαιτητὴς εὑρέθη, ὅπως τὸ ἐπιερεὸς ἰσχώμ τι 

τιμαὶ καὶ δωρεαί, οἷον τὸ χάριν ἔχειν τῷ ποιήσαντι εὖ μὲν ἕν τῶν ἐπιεικῶν διωρίσθω τὸν τρόπον τῦτον. 

καὶ ἀντευποιεῖν τὸν εὖ ποιήσαντα καὶ βοηθητικὸν εἶναι τοῖς ᾿Αδόέαημα δὲ μεῖζον, ὅσῳ ἂν ὠπὸ μείζονος ἦ ἀδε 
φίλοις καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, τὰ δὲ τὸ ἰδίου νόμν καὶ 15 κίας" διὸ καὶ τὰ ἐλάχιστα μέγιςα, οἷον ὃ Ἰπελανύτον 
γεγραμμένου ἔλλειμμα. τὸ γὰρ ἐπιεικὲς δοκεῖ δίκαιον Ἑαλλίςρατος κατηγόρει, ὅτι παρελογίσατο τρία ἡμιωβέ 
εἶναι, ἔςι δὲ ἐπιεικὲς τὸ παρὼ τὸν γεγραμμένον νόμον δ. λια ἱερὰὶ τὶς ναοποιύς" ἐπὶ δικαιοσύνης δὲ τύναντών. ἕξι 

καίον, συμβαίνει δὲ τοῦτο τὰ μὲν ἀκόντων τὰ δὲ ἑκόν-. δὲ ταῦτα ἐκ τῷ ἐνυπάρχειν τῇ δυνάμει" ὁ γὰρ τρία ἡμῶν 
τῶν τῶν νομοθετῶν, ἀκόντων μὲν ὅταν λάθη, ἑκόντων δ᾽ βέλια ἑρὼ κλέψας χὰν ὁτῶν ὠδικήσειεν. ὁτὲ μὲν δὲ ἴω 

ὅταν μὴ δύνωνται διορίσαι, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον μὲν ἢ κα- 3 τὸ μεῖζον, ὁτὲ δ᾽ ἐκ τῷ βλαβυς κρίνεται. καὶ ἵ μά ἐν 
θόλε εἰπεῖν, μὴ ἧ δέ, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. καὶ ὅσα μὴ ἴση τιμωρία, ἀλλὰ πᾶσα ἐλάττων. καὶ ὦ μή ἐςιν ἰεκσκ' 

οῥᾷδιον διορίσαι δὲ ἀπειρίαν, οἷον τὸ τρῶσαι σιδήρῳ πηλῳ χαλεπὸν γὼρ καὶ ἀδύνατον. καὶ οὖ μὴ ἔςι δίκην λαβὼ 
καὶ ποίῳ τινί ὑπολείποι γὰρ ἂν ὁ αἰὼν διαριθμῆντα. ἂν τὸν παθόντα" ἀνίατον γάρ" ἡὶ γὰρ δίκη καὶ κάλασις ἴασε. 

ὗν ἦ ἀδιόριςον, δίῃ δὲ νομοθετῆσαι, ἀναίγκη ἁπλῶς εἰπεῖν, καὶ εἰ ὁ παθὼν καὶ ἀδικηθεὶς αὐτὸς αὐτὸν μεγάλως ἀξ 

ὥςε κἀν δακτύλιον ἔχων ἐπάρηται τὴν χεῖρα ἢ πατάζῃ, 35 λάσεν᾿ ἔτι γὰρ μείζονι ὁ ποιήσας δίκαιος κολασθνει, 
κατὰ μὲν τὸν γεγραμμένον νόμον ἔνοχός ἐςι καὶ ἀδικεῖ, οἷον Σοφοκλῆς ὑπὲρ Εὐκτήμονος συνηγορῶν, ἐπεὶ ὠἀτέγφι 

͵ 
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ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Α. 4316 

ξεν ἑαυτὸν ὑβρισθείς, ὁ τιμήσειν ἔφη ἐλάττονος ἢ ἢ ὁ πα- οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές, ἀλλ᾽ ἀεί ποτε. 
ϑὼν ἑαυτῷ ἐτίμησεν, καὶ ὃ μόνος ἢ πρῶτος ἢ μετ᾽ ὀλίγων ταῦτ᾽ ἦν ἐγὼ ἐκ ἔμελλον ἀνδρὸς ὑδενός. 
κεποίηκεν. καὶ τὸ πολλάκις τὸ αὐτὸ ἁμαρτάνειν μέγα. καὶ ὅτι τὸ δύκαιόν. ἐξιν ἀληθές τι καὶ συμφέρον, ἀλλ᾽ ὁ 
καὶ δι ὃ ὧν ζητηθὴ καὶ εὑρεθῇ τὰ κωλύοντα καὶ ζημιῶντα, τὸ δοκῶν" ὥς οὐ νόμος ὁ γεγραμμένος" οὐ γὰρ ποιεῖ τὸ 
οἷον ἐν ΓΑργει Ὠιμῶται δι᾿ ὃν ὧν νόμος τεθῇ καὶ δὲ ὃς τὸ 5 ἔργον τὸ τῇ νόμν. καὶ ὅτι ὥσπερ ἀργυρογνώμων ὁ. κριτής 
δεσμωτήριον ὠκοδομήθη. καὶ τὸ θηριωδίστερον ἀδίκημα ἐστιν, ὅπως διακρίῃ τὸ κίβδηλον δίκαιον καὶ τὸ ἀληθές. 
μεῖζον. καὶ ὃ ἐκ προνοίας μᾶλλον. καὶ ὃ οἱ ἀκούοντες καὶ ὅτι βελτίονος ἀνδρὸς τὸ τοῖς ἀγράφοις ἃ τοῖς γεγραμ- 
φοβοῦνται μᾶλλον ἢ ἐλεῦσιν. καὶ τὰ μὲν ῥητορικά ἐστι μένοις χρῆσθαι καὶ ἐμμένειν. καὶ εἴ που ἐναντίος νόμῳ 
τοιαῦτα, ὅτι πολλαὶ ἀνήρηκε δίκαια ἢ ὑπερβέβηκεν, οἷον εὐδοκιμῦντι ἢ καὶ αὐτὸς αὐτῷ" οἷον ἐνίοτε ὁ μὲν κελεύει 

ὕρκες διξιὰς πίςεις ἐπιγαμίας" πολλῶν γὰρ ἀδικοιμάτων 10 κύρια εἶναι ἅττ᾽ ἂν συνθῶνται, ὁ δ᾽ ὠπαγορεύει μὴ συν- 
ὑπεροχή. καὶ τὸ ἐνταῦθα ἧ κολάζονται οἱ ἀδικῦντες, ὅπερ τίθεσθαι παρὰ. τὸν νόμον. καὶ εἰ ἀμφίβολος, ὥςε ςρέφειν 
ποΐσιν οἱ ψευδομαρτυρῆντες" “«οῦ γὰρ οὐκ ὧν ἀδικήσειν, καὶ ὁβε. ἐφ᾽ ἐπ Πρ Άν: τὴν ὠγωγὴν ἢ τὸ δίκαιον ἐφαρμό- 

εἶ γε καὶ ἐν τῷ δικαςηρίῳ; καὶ ἐφ᾽ οἷς αἰσχύνη μάλιςα. σει ἢ τὸ συμφέρον, εἶτα τύτῳ χρῆσθαι. καὶ εἰ τὼ μὲν 
καὶ εἰ τῦτον ὑφ᾽ Ὦ εὖ πέπονθεν" πλείω γὰρ ἀδικεῖ, ὅτι τε πράγματα ἐφ᾽ οἷς ἐτέθη ὁ νόμος μηκέτι μέρει, ὃ ὁ δὲ νόμος, 
κακῶς, αοιεῖ καὶ ὅτι ἐκ εὖ. καὶ ὃ παρὰ τὼ ἄγραφα δέ τς Ἐερατεῖν τῦτο δηλῦν καὶ μάχεσθαι ταύτῃ πρὸς τὸν νόμον. 

καια" ἀμείνονος γὰρ μὴ δι᾽ ἀνάγκην δίκαιον εἶναι; τὼ μὲν ἐὰν δὲ ὁ γεγραμμένος ἥ Ζρὸς τὸ πρᾶγμα, τό τε γνώμῃ 
"οὖν γεγραμμένα 2 ἀνάγκης, τὼ δ᾽ ἄγραφα οὔ, ἄλλον τῇ ἀρίςῃ λεκτέον ὅτι ὁ τῷὸ παρὰ τὸν νόμον ἔνεκα δικάζειν 
δὲ τρόπον, εἰ παρὰ τὼ γεγραμμένα " ὁ γὰρ τὰ ᾧο- ἐςίν, ἀλλ᾽ ἦα, ἐὰν ὠγνοήσῃ τί λέγει ὁ νόμος, μὴ ἐπιορκῇ. 
βερὰ ἀδικῶν καὶ τὼ ἐπιζήμια καὶ τὰ μὴ ἐπιζήμια ὠδ- καὶ ὅτι ὁ τὸ ὡπλῶς ἀγαθὸν αἱρεῖται ὑδείς, ἀλλὰ τὸ αὐτῷ. 
κήσεμν ἄν. περὶ μὲν ἦν ἀδικήματος μείζονος καὶ ἐλάτ- Ὁ καὶ ὅτι ὑδὲν διαφέρει ἢ ἥ μὴ κεῖσθαι ἢ μὴ χρῆσθαι. κω 

τονὸς εἴρηται. ὅτι ἐν ταῖς ἄλλαις τέχναις λυσιτελεῖ παρασοφίζεσθαι 
15 Πρὶ δὲ τῶν ἥροΣ καλουμένων τίξεων ἐχόμενόν τὸν ἰατρόν" ὁ γὰρ τοσῦτο βλάπτει ἡ ἁμαρτία τῷ ἰατροῦ 

ἐς, τῶν εἰρημένων ἐπιδραμεῖν" ἴδιαι γὰρ αὗται τῶν δικα- ὅσον τὸ ἐθίζεσθαι ἀπειθεῖν τῷ ἄρχοντι. καὶ ὅτι τὸ τῶν 
νικῶν. εἰσὶ δὲ πώτε τὸν ὠριθμιόν, νόμοι μάρτυρες συνθῆκαι νόμων σοφώτερον ζητεῖν εἶναι, τὔτ᾽ ἐςὶν ὃ ἐν τοῖς ἐπαινυ- 

βάσανοι ὅρκος. πρῶτον μὲν ὃν περὶ νόμων εἴπωμεν, πῶς 25 μένοις νόμοις ἀπαγορεύεται. καὶ περὶ μὲν τῶν νόμων ὅτω 
χρηστέον καὶ προτρέποντα, καὶ ὠποτρέποντα καὶ κατηγο- διωρίσθω" περὶ δὲ μαρτύρων, μάρτυρές εἰσι διττοί, οἱ μὲν 
βῶντα καὶ ἀπολογύμενον. φανερὸν γὰρ ὅτι, ἐὰν μὲν ἐναν- παλαιοὶ οἱ δὲ πρόσφατοι, καὶ τούτων οἱ μὲν μετέχοντες 
τίος ἢ ὁ γεγραμμένος τῷ πράγματι, τῷ κοινῷ νόμῳ χρη- τῷ κινδύνε οἱ δ᾽ ἐκτός. λέγω δὲ παλαιὸς μὲν τός τε ποιη- 
φίν καὶ τοῖς ἐπιεικέσιν ὡς δικαιοτέροις. καὶ ὅτι τὸ γνώμῃ τὰς καὶ ὅσων ἄλλων γνωρίμων εἰσὶ κρίσεις φανεραί, οἷον 
τῇ ἀὠρίςῃ τῦτ᾽ ἐςί, τὸ μὴ παντελῶς χρῆσθαι τοῖς γεγραμὺ- 30 ̓Αθηναῖοι 'Ομήρῳ μάρτυρι ἐχρήσαντο περὶ Σαλαμῖνος καὶ 

ἈᾺ καὶ ὅτι τὸ μὲν ἐπιεριὲς ἀεὶ μένει καὶ ὀὑδέποτε με- ἘἜἘκνέδιοι ἔναγχος Περιάνδρῳ τῷ Κορινθίῳ πρὸς Σιγειεῖς, 
ταβάλλει, ὁδ᾽ ὁ κοινός («τὰ φύσιν γάρ ἐς!» οἱ δὲ γε- καὶ Κλεοφῶν κατὰ Κριτίν τοῖς Ἰξόλωνος ἐλεγείοις ἐχρή- 
γραμμένοι πολλάκις" ὅθεν εἴρηται τὼ ἐν τῇ Σοφοκλέους σατο, λέγων ὅτι πάλαι ἀσελγὴς ἡ οἰκία" ἃ γὰρ ὧν ποτε 

᾿Αντιγόνῃ" ἀπολογεῖται γὰρ ὅτι ἔθαψε παρὰ τὸν τῇ Κρέον. ἐποίησε Σόλων “εἰπεῖν μοι Κριτίῳ πυρρότριχι πατρὸς 
τὸς νόμον, ἀλλ᾽ ὁ παρὰ τὸν ἄγραφον" 35 ὠκύειν." περὶ μὲν ὃν τῶν γενομένων οἱ τοιῦτοι μάρτυρες, 

1. ὅ οπι «4΄. ἢ 2. ἐτίμησεν ἑαντόν 0. 7Χ1Ζ". ᾿ ἀ. ὃν 0.25. ἢ ζητηθῆ καὶ αὐξηϑῆ τοῶγμο Υ᾽, ζητηθείη καὶ εὑρεθείη 4“. ἢ Ὑ. ἢ Ἰκ] τὸ 
ἐκ 0725. 1 9. ἂν εἴρηκεν, Ογλῖδ80. δίκαια, “45. 1 11. ὑπερέχει “4“. 1 12, ψευδομάρτυρες ΟΥ1Ζ", ἢ ἀδικήσειαν Ο, ἀδικήσαιεν 75Ζ", ἢ 413, 
“οἴ γε Ο. ᾿ ἐν οαι ΖΡ. ᾿ τῷ οπι ΧΣλ, 1 1ἡ. ἐφ' 4“, ᾿ 15. καὶ ὅτι] ὅτι τε 07.Ζ". ἢ πεὶ 9.4“. || γραφόμενα 0Ζ5 εἰ με ΣΈ, ἢ δ. 

καιὸς Ο7}ΖΡ, ἢ 24. δὶ οαι Ο 7 οἱ ργ Ζ'. ΠΤ 25. εἴπωμεν περὶ νόμων πᾶς 7152", εἴπωμεν πῶς τοῖς νόμοις Ὁ. ἢ 327. μὲν ροεῖ γὰρ Ζ'. ἢ 

28. κοινῷ χρηςέον καὶ τοῖς ἐπιεικεςέροις καὶ δικαιοτίροις 4“. ἡ 29. τῇ γνώμη τῇ ἀρίςη χρωμένους τῦτ᾽ ἰξὶ τὸ μὴ πάντως Ο71Ζ᾿, ἢ 33, 

τὰ οὐ ΟΥ̓́ΙΖ'. ἢ 84. ἀπολογεῖσθαι γὰρ ἔτι ἔπραξε ΟΥ̓"Ζ᾽, || τὸν οὐχ 77 . 1] τῦ ἹΚρέοντος ουὴ 4“. 
4. τι τὸν 4“. 1 2. ἤμελλον εἰ 8. τε 4“. ΠΠ 9. ἧι “44. ἢ καὶ ογη ΟΥἘΖ'. ἢ ἑαυτῶ Ὁ. ἢ ὁ μὲν ἐνίοτε 071Ζ5, ἢ 12. ἐπὶ ποτέραν 

“45. ἢ 15. τὸν νόμον] αὐτίν ΟΥ̓͂ἘΖΥ, καὶ 11. ὅτι) ἰςὶν ὅτι 071Ζ', ΠΠ18. ἐὰν οπι “4“. ἢ τί] ὅτι ΟΥ1Ζ", ᾿Π ἐπιορκεῖν ΟΥ"ΖΡΑ, ἢ 22. τὸν] 

παρὰ τὸν ΟΥ̓δΖΑ, οἷον τὸν το Κὲ. ἢ τοσύτν Ο, τοσῦτον 75Ζ2. | 23. ὅσω Ο. ἣ 26. διπλοῖ ΟΥἹΖ', ἡ 28. μὲν οα Ο75ΖὙ, ἢ 31. σι- 

“εἷς ΟΥ̓́ΖΡ44“. 11 82. λεόφρων εἰ 84. πυρότριχι Ο715Ζ". 

Ἐεδθε 
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περὶ δὲ τῶν ἐσομένων καὶ οἱ χρησμολόγοι, οἷον Θεμιςο- 
κλῆς, ὅτι ναυμαχητέον, τὸ ξύλινον λέγει τεῖχος. ἔτι καὶ 

αἱ παροιμίαι, ὥσπερ εἴρηται, μαρτύριώ ἐστιν" οἷον εἴ τις 
συμβυλεύει μὴ ποιεῖσθαι φίλον γέροντα, τούτῳ μαρτυρεῖ 
ἡ παροιμία, “ μήποτ᾽ εὖ ἔρδειν γέροντα." 
ἀναιρεῖν ὧν καὶ τὸς πατέρας, “νήπιος ὃς πατέρα κτείνας 
παῖδας καταλείπει." πρόσφατοι δ᾽ ὅσοι γνώριμοί τι κι- 
κρόκασιν" χρήσιμοι γὰρ αἱ τούτων κρίσεις τοῖς περὶ τῶν 
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ἢ ὠκίςες, ἐὰν μὲν αὐτῷ ὑπάρχωσι, πιστας καὶ κυρίας, 
ἐπὶ δὲ τὰ ὠἀμφισβητῦντος τὐναντίον. πρὸς μὲν ἦν τὸ τιςὲς 

ἢ ὠπίςυς κατασκευάζειν ἐδὲν διαφέρει τῆς περὶ τὺς μέρ 
τυρᾶς πρωγματείας" ὁποῖοι γὼρ ἄν τινες ὦσιν οἱ ἐπγε 

καὶ τὸ τὸς υἱὸς ς γρωμμένοι ἢ φυλάττοντες, τύτοις αἱ συνθῆκαι πιςαί ἐἰδυ, 
ὁμολογουμένης δ᾽ εἶναι τῆς συνθήκης, οἰκείας μὲν οὖσι 
αὐξητέον" ἡ γὰρ συνθήκη νόμος ἐςὶν ἴδιος καὶ κατὰ μέ: 

ρὸς, καὶ αἱ μὲν συνθῆκαι ὁ ποίσι τὸν νόμον κύριον, εἱ ἃ 

αὐτῶν ὠμφισβητοῦσιν" οἷον Εὔβουλος ἐν τοῖς δικαςηρίοις νόμοι τὰς κατὰ τὸν νόμον συνθήκας. καὶ ὅλως αὐτὸς 
ἐχρήσατο κατὰ Χάρητος ᾧ Πλάτων εἶπε πρὸς ᾿Αρχίβιον, ιο νόμος συνθήκη τις ἐς, ὥςε ὅςις ἀπιςεῖ ἢ ἀναιρεῖ συ 
ὅτι ἐπιδέδωκεν ἐν τῇ πόλει τὸ ὁμολογεῖν πονηροὺς εἶναι. κην, τὸς νόμες ἀναιρεῖ. ἔτι δὲ πράττεται τὰ πολλὰ τῷ 

καὶ οἱ μετέχοντες τοῦ κινδύνε, ἀν δόξωσι ψεύδεσθαι. οἱ συναλλαγμάτων καὶ τὰ ἑκύσια κατὰ συνθήκας, ὥςε ἀκ 
μὲν ἦν τοῦτοι τῶν τούτων μόνον μάρτυρές εἰσιν, εἰ γέγονεν ρὼν γιγνομένων ἀναιρεῖται ἡ πρὸς ἀλλήλες χρεία τῶν ἐν 
ἢ μή, εἰ ἔςιν ἢ μή, περὶ δὲ τῷ ποῖον ὁ μάρτυρες, οἷον θρώπων. καὶ τἄλλα δὲ ὅσα ἁρμόττει, ἐπιπολῆς ἰδεῖν ἴςε. 

εἰ δίκαιον ἢ ἄδικον, εἰ συμφέρον ἢ ἀσύμφορον" οἱ δ᾽ 15 ὧν δ᾽ ἐναντία ἧ καὶ μετὰ τῶν ἀμφισβητούντων, πρῶτο 
ἄπωθεν καὶ περὶ τούτων πιςότατοι. πιςότατοι δ᾽ οἱ παν μέν, ἅπερ ὧν τις πρὸς νόμον ἐναντίον μαχέσαιτο, ταῦ 
λαιοί: ἀδιώφθοροι γώρ. πιστώματα δὲ περὶ μαρτυριῶν ἁρμόττει" ἄτοπον γὰρ εἰ τοῖς μὲν νόμοις, ὧν μὴ ὑρόνι 
μάρτυρας μὲν μὴ ἔχοντι, ὅτι ἐκ τῶν εἰκότων δεῖ κρίνειν κείμενοι ὦσιν ἀλλ᾽ ἐξαμάρτωσιν οἱ τιθέμενοι, ὑκ οἰόμεδε 
καὶ τῦτ᾽ ἐςὶ τὸ γνώμῃ τῇ ἀρίςῃ, καὶ ὅτι ἐκ ἔςιν ἐξζαπα- δεῖν πείθεσθαι, ταῖς δὲ συνθήκαις ἀναγκαῖον. εἶθ᾽ τι τὸ 
τῆσαι τὰ εἰκότα ἐπὶ ἀργυρίῳ, καὶ ὅτι ἐχ ἁλίσκεται τὰ Ὁ δικαίκ ἐςὶ βραβευτὴς ὁ δικας ἥς" ὕκεν τῦτο σκεπτέον, ἐλλ 

εἰκότα ψευδομαρτυριῶν. ἔχοντι δὲ πρὸς μὴ ἔχοντα, ὅτι “ὡς δικαιότερον. καὶ τὸ μὲν δίκαιον οὐκ ἔς μεταςρέψει 
ὑχ ὑπόδικα τὰ εἰκότα, καὶ ὅτι ὑδὲν ὧν ἔδει μαρτυριῶν, οὔτ᾽ ἀπάτῃ οὔτ᾽ ἀνάγκῃ (πεφυκὸς γάρ ἐς!ν), συνθῆκαι ἃ 
εἰ ἐκ τῶν λόγων ἱκανὸν ἦν ϑεωρῆσαι. εἰσὶ δὲ αἱ μαρτυρίαι γίγνονται καὶ ἐξαπατηθέντων καὶ ἀναγκασθέντων. πρὸς 

αἱ μὲν περὶ αὐτὸ αἱ δὲ περὶ τῷ ὠμφισβητῖντος, καὶ αἱ τότοις σκοπεῖν εἰ ἐναντία ἐς τινι ἢ τῶν γεγραμμόων τῷ 
μὲν περὶ τῷ πράγματος αἱ δὲ περὶ τῷ ἤθυς, ὥςε φανερὸν 15 μὼν ἢ τῶν κοινῶν, καὶ τῶν γεγραμμένων ἢ τοῖς οἰκείοπ 
ὅτι ἐδέποτ᾽ ἔςιν ἀπορῆσαι μαρτυρίας χρησίμης" εἰ μὴ γὰρ τοῖς ἀλλοτρίοις, ἔπειτα εἰ ἄλλαις συνθήκαις ὑστέρα ὃ 

κατὼ τῷ πράγματος ἢ αὐτῷ ὁμολογεμένης ἢ τῷ ἀμφι- προτέραις" ἢ γὰρ αἱ ὕςεραι κύριαι, ἄκυροι δ᾽ αἱ πρότει, 
σβητῆντι ἐναντίας, ὠλλὰ περὶ τῷ ἦδος ἢ αὐτοῦ εἰς ἐπιεί. ἢ αἱ πρότεραι ὀρθαί, αἱ δ᾽ ὕςεραι ἡπατήκασιν, ὁποτέρως 

κειαν ἢ τοῦ ἀμφισβητῖντος εἰς φαυλότητα. τὰ δ᾽ ἄλλα ἀν ἦ χρήσιμον. ἔτι δὲ τὸ συμφέρον ὁρῶν, εἴ πη νατίξ 
περὶ μάρτυρος ἢ φίλε ἢ ἐχθρὰ ἢ μεταξύ, ἢ εὐδοκιμῖντος 80 ται τοῖς κριταῖς, καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα" καὶ γὼρ ταῦτα 

ἢ ὠδοζῶντος ἢ μεταξύ, καὶ ὅσαι ἄλλαι τοιαῦται διαφο- εὐθεώρητα ὁμοίως. αἱ δὲ βάσανοι μαρτυρίαι τοῖς ἐἰτν, 
ραί, ἐκ τῶν αὐτῶν τόπων λεκτέον ἐξ οἴωνπερ καὶ τὰ ἐν- ἔχειν δὲ δοκῦσι τὸ πιςόν, ὅτι ἀνάγκη τις πρόσες σ. ῥα 
θυμήματα λέγομεν. περὶ δὲ τῶν συνθηκῶν τοσαύτη τοῦ χαλεπὸν ἐδὲ περὶ τότων εἰπεῖν τὰ ἐνδεχόμενα, ἐξ ὧν ἰώ 

λόγι χρῆσίς ἐςιν ὅσον αὔξειν ἢ καθαιρεῖν ἢ πις ὡς ποιεν τε ὑπάρχωσιν οἰκεῖαι αὔξειν ἔςιν, ὅτι ἀληθεῖς μόναι τῶι 

ῷ. τεῖχος λίγον “45.  ἀ, συμβυλεύοι 0752:. 6. πατέρας κτείνας νἱὸς “4. 17. καταλείποι ΟΖ», Π] γνώριμοι καὶ κεχρίκακί πὶ 
ΟΤ1Ζ'. ἢ 8. αἱ] κα "ἱ 012", ᾿ τῶν αὐτῶν] τώτων 4“. || 10. ὃ. Ὁ, ἱποογίο “4“. 1] ἀρτίβιον «4“. [ 18. τῶν οπὶ “45. ἢ μόνα Ο.} 
εἰ οαιλ Ο75Ζ'. ᾿ὶ 44. ἢ μή οὔ «4“. ᾿ εἰ οἵα 07Χ5Ζ". ἢ {1 οἱ 7), }} 15. εἰ ἢ “4. 1 ἢ] εἰ ΟΥ̓́Ζ", ᾿ὶ εἢ ἢ ΤΖΡΛ4. 1 16. «τήν 
ΟΥ}Ζ". || τοιούτων ἂν ἀπιςότατοι “““. ἢ δ᾽] γὰρ ΟΥ̓")2:. Ἱ 17. δὲ] γὰρ 7742), οτὰν Ο. ᾿ὶ παρὰ Υ73Ζ". ἢ 19. τὸ] τῇ Ο. ἵὶ ἐκ τὰν 
ΟῬ'ΖΆ. ᾿ 20. καὶ] καὶ ὑχ 44“. "ὶ ψευδομαρτυριῶν τὰ εἰκότα ΟΥ3Ζ», || 22. ὑπῆν ΟΥΔΖ'. ἢ 23. ἣν ἱκανὸν Ο. ἢ 25. ὥς] ζτι 44.} 

26. μὴ) μὲν Ο. 1 27. ὁμολογυμύως Υ,Ζ,, 11 38. ἀλλὰ] εἰ δὲ Ο. ἢ: 29. ἢ οχι ΟΥ4Ζ3. αὶ 88, τῶν οτα Ὁ 732. 1! τῶν λέγων 41 
34. πιροὺς Ζ", πιςὰ ““. 

1. ἂν 072". ᾿ὶ ὑπάρχοι 4“. ἢ 9. τὸν νόμον] νόμους “4. 1Π 10. 3] καὶ 0 74Ζ", || 12. κατὰ] κατὰ τὰς ΟΥ"Ζ'. ἢ 13. ἀνίεται ( 
7:Ζ5". 1 14. ἱποπολῆς Ο, ἐπὶ πολλῆς Ζ'᾿, ἐπὶ πολλοῖς Χ, 1] 16, ἐναντιύμενον εἰ 18. ἐξαπατῶσιν ΟΥ̓́ ΖΡ, ἢ 20. βραβευτής ἐςι ΟΥ̓͂ΖΟῚ 
23. ἐξ ἀπατηθίντων Ζ᾽. 24. τινί ἔςιν ΟΥηΖ", 11 ἢ οτὰ «44. 25. τῶν γεγραμμένων --- 26. ἄλλαις] τοῖς καλοῖς ἢ δικαίοις, ἔτι τε ἃ ὦ» 

λας 078Ζ", ἢ" 27. καὶ γὰρ αἱ] αἱ γὰρ “45. ἢ παρὸν δ᾽ αἱ πρότεραι οπλ “4“. }} 29, δὲ τὶ] τε Ο. ΠΤ πν “4“. ἢ ἐναντιῦνται ΟἿΆ ἢ 83. τὶ 

πιςόν] πίςυν ΟΥ̓Ζ', 1} 33. ὑδὲν περὶ τύτων ἰδεῖν καὶ τὰ ἐνδεχύμενα εἰπεῖν Ο78Ζ’, ᾿ 
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μαρτυριῶν εἰσὶν αὗται" ἐάν τε ὑπεναντίαι ὦσι καὶ μετὰ ναι θέλει εἴτε μοδέτερον" ὧκ γὼρ τῶν εἰρημένων ἀνάγκη 
τῷ ἀμφισβητῶντος, διαλύοι ἄν τις τἀληθῆ λέγων καθ᾿ ὅλν συγκεῖσθαι, ὥςε καὶ τὸς λόγως ἀνώγκη συγκεῖσθαι ἐκ τῶν 
τῷὁ γώνς τῶν βασανων" ὑδὲν γὰρ ἧττον ἀναγκαζόμενοι τὰ εἰρημένων. ἐὰν δὲ ἢ γεγενημένος ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἐναντίος, 

ψευδῆ λέγουσιν ἢ τἀληθῆ, καὶ διακαρτερῖντες μὴ λέγειν ὅτι οὐκ ἐπιορκία" ἑκύσιοι γὰρ τὸ ὠδικεῖν, τὸ δ᾽ ἐπιορκεῖν 

τἀληθῆ, καὶ ῥᾳδίως καταψευδόμενοι ὡς παυσόμενοι θᾶτ- 5 ἀδικεῖν ἐςί͵ τὰ δὲ βίᾳ καὶ ἀπάτῃ ἀκύσια. ἐνταῦθα οὖν 
τον. δεῖ δ᾽ ἔχειν ἐπαναφέρειν ἐπὶ τοιαῦτα γεγενημένα συνακτέον καὶ τὸ ἐπιορκεῖν, ὅτι ἐςὶ τὸ τῇ διανοίᾳ, ἀλλ᾽ ὁ 
παραδείγματα ἃ ἃ ἴσασιν οἷ κρίνοντες. περὶ δ᾽ ὅ; ὅρκων τετρα- τῷ στόματι, ἐὰν δὲ τῷ ἀντιδίκῳ ὁμωμοσμένος, ὅ ὅτι 

χῶς ἔς, διελεῖν" ἢ γὰρ δίδωσι καὶ λαμβάνει, ἢ ἢ ὑδέτερον, πάντα ἀναιρεῖ ὁ ὁ μὴ ἐμμέων οἷς ὦμοσεν" διὰ γὰρ τῦτο 

ἢ τὸ μὲν τὸ δ᾽ ζ, καὶ τύτων ἢ δίδωσι μὲν ὁ λαμβάνει καὶ τοῖς νόμοις χρῶνται ὀμόσαντες. καὶ “ὑμᾶς μὲν ἀξζίῷ- 
ἢ λαμβάνει μὲν δίδωσι δ᾽ ὕ, ἔτι ὄλλως παρὼ ταῦτα, το μεν ἐμμένειν οἷς ὀμόσαντες δικάζετε, αὐτοὶ δ᾽ ὧς ἐμμε- 

εἰ ὀμώμοςαι τος ἢ ὑπ᾽ αὐτῷ ἢ ὑπ᾽ ἐκεῖνο. ὁ δίδωσι μὲν νῦμεν." καὶ ὅσα ἂν ἄλλω αὔξων τις εἴπεμν. “περὶ μὲν ἦν 

ὦν, ὅτι ῥᾳδίως ἐπιορκῦσιν, καὶ διότι ὁ μὲν ὀμόσας ἀκ ἀπο- τῶν ἀτέχνων πίςξεων εἰρήσθω τοσαῦτα. 
δίδωσι, τὸς δὲ μὴ ὀμόσαντος οἴεται καταδικάσειν. καὶ ὡς 
τος ὁ κίνδυνος κρείττων ὁ ἐν τοῖς δικας αἷς" τοῖς μὲν γὰρ ' Β 
«ιςεύει τῷ δ᾽ ὅ, ὁ λαμβάνει δ᾽, ὅτι ἀντὶ χρημάτων ὅρ- (5 " 
κος. καὶ ὅτι εἰ ἦν φαῦλος, κατωμόσατο ἄν" κρεῖττον γὰρ Ἔκ τίνων μὲν ἦν δεῖ καὶ προτρέπειν καὶ ἀποτρέπειν 

ἕνοια τὰ φαῦλον εἶναι. ἢ μηδενός" ὀμόσας μὲν οὖν ἔξει, καὶ ἐπαινεῖν καὶ ψέγειν καὶ κατηγορεῖν καὶ ὠπολογεῖσθαι, 
μὴ ὁμόσας δ᾽ ἡ. οὕτω δὲ δι᾿ ἀρετὴν ὧν εἴη, ἀλλ᾽ οὐ δ'' καὶ ποῖαι δόξαι καὶ προτάσεις χρήσιμοι πρὸς τὰς τούτων 
ἐπιορκίαν τὸ μή" καὶ τὸ τῷ Ξενοφάνες ὡρμόττει, ὅτι οὐκ πίςεις, ταῦτ᾽ ἐςΐν" περὶ γὰρ τότων καὶ ἐκ τότων τὰ ἐνθυ- 
ἴση πρόκλησις αὕτη ἀσεβεῖ πρὸς εὐσεβῆ, ἀλλ᾽ ὁμοία καὶ 0 μήματα, ὡς περὶ ἔκαςον εἰπεῖν ἰδίῳ τὸ γένος τῶν λόγων. 

εἰ ἰσχυρὸς ὠσθενῇ πατάξαι ἢ πληγῆνωι προκαλέσαιτο. εἰ ἐπεὶ δ᾽ ἕνεκα κρίσεώς ἐξιν ἡ ῥητορική (καὶ γὰρ τὼς συμ- 

δὶ λαμβάνει, ὅτι πιςεύει αὐτῷ, ἐκείνῳ δ᾽ ἵ, καὶ τὸ τῷ Ξε- βυλὼς κρίνσι καὶ ἡὶ δίκη κρίσις ἐς 2), ἀνάγκη μὴ μόνον 

γνοφάνυς μεταςρέψαντα φατέον ὕτως ἶσον εἶναι ὧν ὁ μὲν πρὸς τὸν λόγον ὁρᾶν, ὅπως ἀποδεικτικὸς ἔσται καὶ πιςός, 

ἀσεβὴς διδῷ, ὁ δ᾽ εὐσεβὴς ὀμνύῃ" δεινόν τε τὸ μὴ θέλειν ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ποιόν τινα καὶ τὸν κριτὴν κατασκευάζειν" 
αὐτόν, ὑπὲρ ὧν ἐκείνους ἀξιοῖ ὀμόσαντας δικάζειν. εἰ δὲ 25 πολὺ γὰρ διαφέρει πρὸς πίςιν, μάλιςα, μὲν ἐν ταῖς. συμ-- 
δίδωσιν, ὅτι εὐσεβὲς τὸ θέλειν τοῖς θεοῖς ἐπιτρέπειν, καὶ βελαῖς, εἶτα καὶ ἐν ταῖς δίκαις, τὸ ποιόν τινα φαίνεσθαι 

ὅτι ὑδὲν δεῖ αὐτὸν ἄλλων κριτῶν δεῖσθαι" αὐτῷ γὰρ δί- τὸν λέγοντα καὶ τὸ πρὸς αὐτὸς ὑπολαμβάνειν ἔχειν πως 
δωσι κρίνειν. καὶ ὅτι ἄτοπον τὸ μὴ θέλειν ὀμνύναι περὶ αὐτόν, πρὸς δὲ τύτοις ἐὰν καὶ αὐτοὶ διακείμενοί πως τυγ- 

ὧν ἄλλες ἀξιοῖ ὀμνύναι. ἐπεὶ δὲ καθ᾽ ἔκαςον δῆλον πῶς χανωσιν. τὸ μὲν οὖν ποιόν τιν φαίνεσθαι τὸν λέγοντα 
λεκτέον, καὶ συνδυαζόμενον πῶς λεκτέον δῶλον" οἷον εἰ 30 χρησιμώτερον εἰς τὼς συμβουλάς ἐστιν, τὸ δὲ διακεῖσθαί 

αὐτὸς μὲν θέλει λαμβάνειν διδόναι δὲ μή, καὶ εἰ δίδωσι πως τὸν ἀκροατὴν εἰς τὰς δίκας" ὁ γὼρ ταὐτὰ φαίνεται 
μὲν λαμβάνειν δὲ μὴ θέλει, καὶ εἰ λαμβάνειν καὶ διδό- φιλῦσι καὶ μισῦσιν, ἀδ᾽ ὀργιζομένοις καὶ πράως ἔχουσιν, 

4. αὗται οαι Ο75Ζ". Τά. καὶ -- 5. τἀληθῆ οπι Ζ᾽, [[6. ἐπὶ] ἐπὶ τὰ 9. ἢ 7. ροβϑῖ κρύοντες 41“ οἵ τηλγροὸ Χὸ: δεῖ δὲ λέγειν 

ὡς ὑκ εἰσὶν (εἰσὶν οταὰ 715) ἀληθεῖς αἱ βάσανοι" πολλὰ μὲν (μὲν οπα 775) γὰρ παχύφρονες (ςερεὶ 778) καὶ (οἱ καὶ .444) λιθόδερμοι καὶ ταῖς 

ψυχαῖς ὕντες δυνατοὶ γιναίως ἔγκαρτερῦσι ταῖς ἀνάγκαις, οἱ δὲ δειλοὶ καὶ εὐλαβεῖς πρὸ τῷ τὰς ἀνώγκας ἰδεῖν αὐτῶν καταθαρρᾶσιν, ὥςε ὑδίν ἰςι 

“πιζὸν ἐν βασώνοις. ἢ 9. μὲν δῃῖθ ἡ οι 0Ζ6 4“. ἢ 10. ὁ δίδωσι δί Ο γὴ, ὁ δίδωσι δ᾽ « Ζ', ᾿ περὶ Ο7}1Ζ". ᾿ὶ 11. ὕτος] καὶ ὅτος Ο Υὲ 

Ζ.. ὃ εἰ 9. ᾿ ὑφ᾽ αὑτῷ ΟΥ"ΖἈ. ἃ μὴ] χρήματα μὲν ΟΥ̓Ζ᾽, Ἱ 12. διότι) ὅτι Ο 74Ζ5. 1] 13. ὀμόσωντας Ο 75Ζ".44“. ᾿ἰ καταδικάζειν 
οἱ 15. πιςεύειν 4“. ἢ 16, γὰρ} γὰρ ἄν “45. ἢ 17. οὖν] γὼρ Ο75Ζ", Π 18. οὕτω] ὥςε Ο}λΖ", ἢ δὲ] δ᾽ οὐ 4“. ἡ 19. ἁρμόττειν εἰ 20, 

αρόσκλησις εἰ 21. προσκαλίσαιτο Ο 75Ζ", ἢ 23. ἐὰν μὲν ὁ ἀσεβὲς διδῶ, ὁ εὐσεβὴς δ᾽ Ο73Ζ". || 24. ἐδίλειν Ο75Ζ". ᾿ἡὶ 27. κριτῶν} δικα- 
φῶν 4“. ἡ τούτω ἡμὰρ δίδωσι κρίσιν 4“. ἢ 28. περὶ -- 29. ὀμεύναι ογα Ζ'. {[|Ά29. ἀξιῦσιν ,“4“. 1] πῶς} ὅπως ΛΑ“. 

4. ἐθέλει ““. ἢ 2. ἀνώγιη οτὰ «4΄. Π 38. ἐὰν --- ἱναντίος} δῆλον δὲ ἄν ἧι ἡπατημένος ὑπ᾿ αὐτῷ ὁ ἐναντίς Ο 7Χ5Ζ5. 1] ἅ. ἐπιορκήσει ες, ἢ 

ἐκυσίων Ο. ἢ τὸ δ᾽] ἐξέ, τὸ δ᾽ 0773Ζ". κἡὶ Ἴ. ἢ] ὅι ὑπεναντίος καὶ “4“. 8. δ οτὰ .4“. Ἰ 10. οἷς ὧν ὀμόσωτες δικίσητε ΟΥ1ΖΡ, ἢ ἰμ- 

μύνσιν “4. ἢ 41. ἄλλα ὧν ,.0})2᾿. ἢ πεὶ -᾿ 12. τοσαῦτα οτχὰ .«4“. {Π 15. ΒΒ] τρίτον ΝᾺ οἱ Ὑαιοδηυβ 265, φυογὰπ Ν᾽  ἰπ τηδγ- 

δἷης κατὰ λατίνς ἐντεῦθεν ἄρχεται τὸ β' βιβλίον. αἀάῆ!! Ο κατὰ δὲ ἕλληνας ἄρχεται τὸ Ὑ βιβλίον. ἢ 17. ψέγειν καὶ ἐπαινεῖν Ο 75Ζ58 1] 18. 

δόξεις ρυ Ζ". ᾿ἰ 20. ὡς] λέγεται ὡς Ο78ΖἈ, ᾿ 26. καὶ] δὲ καὶ ΟΥ.ΖΡ. 1 27. ἔχειν πως] πὼς διακεῖσθαι “-. Π] 80, ἀδικεῖσθαι ΖὈ οἱ 

ρυ Ζ,, 
Εξε662 
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ἐλλ᾽ ἢ τὸ παράπαν ἕτερα ἢ κατὰ τὸ μέγεθος ἕτερα" τῷ αὐτῷ τι αεπούικεν ἢ ἤμελλεν, καὶ πάσῃ ὀργῇ ἔκεσθαί της 
μὲν γὰρ φιλῦντι, περὶ ὃ ποιεῖται τὴν κρίσιν, ἢ ὑκ ἀδικεῖν ἡδονὴν τὴν, ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ τιμωρήσασθαι" ἠδὶ μὲν 
ἢ μικρὰ δυκεῖ ἀδικεῖν, τῷ δὲ μισῶντι τὐναντίον" καὶ τῷ γὰρ τὸ οἴεσθαι τεύξεσθαι ὧν ἐφίεται, ὑδεὶς δὲ τῶν φα:- 
μὲν ἐπιθυμῖᾶντι καὶ εὐέλπιδι ὄντι, ἐὰν ἢ τὸ ἐσόμενον ἡδύ, νομέων ἀδυνάτων ἐφίεται αὐτῷ, ὁ δ᾽ ὀργιζόμενος ἐφίεται 
καὶ ἔσεσθαι καὶ ἀγαθὸν ἔσεσθαι φαίνεται, τῷ δ᾽ ὠπαθεῖ ς δυνατῶν αὐτῷ, διὸ καλῶς εἴρηται περὶ θυμῦ “ὅςε τολὶ 
καὶ δυσχεραίνοντι τὐναντίον. τῷ μὲν ἦν αὐτὸς εἶναι πιςὺς γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο ἀνδρῶν ἐν ςήθεσσιν ἀέζε. 
τὸς λέγοντας τρία ἐςὶ τὰ αἴτια" τοσαῦτα γάρ ἐς δι ἃ ται." ἀκολυθεῖ γὰρ καὶ ἡδονή τις διά τε τῦτο καὶ διότι 
πιςεύομεν ἔξω τῶν ἀποδείξεων. ἔστι δὲ ταῦτα φρώησις διατρίθυσιν ἐν τῷ τιμωρεῖσθαι τῇ διανοίᾳ" ἡὶ ἦν τότε Ὑ» 
καὶ ἀρετὴ καὶ εὔνοια" διαψεύδονται γὰρ περὶ ὧν λέγυσιν νομώη φαντασία ἡδονὴν ἐμποιεῖ, ὥσπερ ἡ τῶν ἐνυχνίων, 
ἢ συμβουλεύνσιν ἢ διὰ πάντα ταῦτα ἢ διὰ τότων τι" ἢ 10 ἐκεὶ δ' ἡ ὀλιγωρία ἐςὶν ἐνέργεια δόξης περὶ τὸ μηδενὸς ἄζην 
γὰρ δι᾿ ὠφροσύνην ὑκ ὀρθῶς δοζξαζεσιν, ἢ δοξάζοντες ὁρ- φαινόμενον" καὶ γὰρ τὰ κακὰ καὶ τὠγαθὰ ἄξια οἰόμεθα 
θῶς διὰ μοχθηρίαν ὁ τὰ δοκῖντα λέγεσιν, ἢ φρόνιμοι μὲν" σπουδῆς εἶναι, καὶ τὰ συντείνοντα πρὸς αὐτά" ὅτα ὃ μη 
καὶ ἐπιεικεῖς εἰσὶν ἀλλ᾽ ὑκ εὖνοι" διόπερ ἐνδέχεται μὴ τὰ δέν τι ἢ μοιρόν, οὐδενὸς ἄξια ὑπολαμβάνομεν. τρία δ' 
βέλτιστα συμβουλεύειν γιγνώσκοντας. καὶ παρὰ ταῦτα ἐςὶν εἴδη ὀλιγωρίας, καταφρόνησίς τε καὶ ἐπηρεασμὲς καὶ 
ἀδέν, ἀνάγκη ἄρα τὸν ἅπαντα δυκῶντα ταῦτ᾽ ἔχειν εἶναι (5 ὕβρις" ὅ τε γὰρ καταφρονῶν ὀλιγωρεῖ" ὅσα γὰρ οἴοντει 
τοῖς ἀκροωμένοις πιςόν. ὅθεν μὲν τοίνυν φρόνιμοι καὶ σπε- 
δαῖοι φανεῖεν ἄν, ἐκ τῶν περὶ τὰς ἀρετὰς διηρημένων λη- 
“τέον' ἐκ τῶν αὐτῶν γὰρ κἀν ἕτερόν τις κἄν ἑαυτὸν κα- 

 τασκευάσειε τοιοῦτον" περὶ δ᾽ εὐνοίας καὶ φιλίας ἐν τοῖς 

μηδενὸς ἄξια, τότων καταφρονῆσιν, τῶν δὲ μηδενὸς ἀξών 
ὀλιγωρᾶσιν" καὶ ὁ ἐπνρεάζων φαΐνετκι κατα φρονεῖν. ἔστι 
γὰρ ὁ ἐπηρεασμὸς ἐμποδισμὸς ταῖς βωλήσεσιν ἐχ ἦα τι 
αὐτῷ ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐκείνῳ. ἐπεὶ ἦν ἐχ ἵνα αὐτῷ τι, ἐλε 

περὶ τὰ πάθη λεκτέον νῦν. ἔςι δὲ τὰ πάθη, δι’ ὅσα με- 20 γωρεῖ" δῆλον γὰρ ὅτι οὔτε βλάψειν ὑπολαμβανει" ἰφ» 
ταβάλλοντες διαφέρεσι πρὸς τὰς κρίσεις, οἷς ἕπεται λύπη βεῖτο γὰρ ἂν καὶ ἐκ ὠλιγώρει" αὖτ᾽ ὠφελῆσαι ἂν οὐδὲν 
καὶ ἡδονή, οἷον ὀργὴ ἔλεος φόβος καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, ἄξιον λόγου" ἐφρόντιζε γὰρ ἂν ὥστε φίλος εἶναι. καὶ ὁ 
καὶ τὰ τότοις ἐναντία. δεῖ δὲ διαιρεῖν τὰ περὶ ἔκαςον εἰς ὑβρίζων δ᾽ ὀλιγωρεῖ" ἔςι γὰρ ὕβρις τὸ βλάπτειν καὶ χυ- 
τρία" λέγω δ᾽ οἷον περὶ ὀργῆς, πῶς τε διακείμενοι ὀργίλοι πεῖν ἐφ᾽ οἷς αἰσχύνη ἐςὶ τῷ πώσχοντι, μὴ ἵνα τι γένηται 
εἰσί, καὶ τίσιν εἰώθασιν ὀργίζεσθαι, καὶ ἐπὶ ποίοις" εἰ γὼρ 25 αὐτῷ ἄλλο ἢ ὅτι ἐγίνετο, ἀλλ᾽ ὅπως ἡσθῇ" οἱ γὰρ ἄντε 
τὸ μὲν ἣν ἢ τὰ δύο ἔχοιμεν τύτων, ἅπαντα δὲ μή, ἀδύ- ποῖντες οὐχ ὑβρίζεσιν ἀλλὰ τιμωροῦνται. αἴτιον δὲ τῆς 
νάτον ὧν εἴη τὴν ὀργὴν ἐμποιεῖν᾽ ὁμοίῳς δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἡδονῆς τοῖς ὑβρίζουσιν, ὅτι οἴονται κακῶς δρῶντες αὐτοὶ 
ἄλλων. ὥσπερ ἦν καὶ ἐπὶ τῶν προειρημένων διεγράψαμεν ὑπερέχειν μᾶλλον. διὸ οἱ νέοι καὶ οἱ πλούσιοι ὑβρισταί' 
τὰς προτάσεις, ὕτω καὶ ἐπὶ τύτων ποιήσωμεν καὶ διέλω- ὑπερέχειν γὰρ οἴονται ὑβρίζοντες. ὕβρεως δὲ ἀτιμία, ἱ 
μήν τὸν εἰρημένον τρόπον. 30 δ᾽ ἀτιμάζων ὀλιγωρεῖ" τὸ γὼρ μηδενὸς ἄξιον ὑδεμίαν ἔχε 

2 ἜἝΣνω δὴ ὀργὰ ὄρεξις μετὰ λύπης τιμωρίας φαινομέ.ς τιμήν, οὔτ᾽ ὠγαθοῦ οὔτε κακοῦ. διὸ λέγει ὀργιζέμνες 
νης διὰ φαινομένην ὀλιγωρίαν τῶν εἰς αὐτὸν ἢ τῶν αὐτῷ, ᾿Αχιλλεὺς “ἠτίμησεν" ἑλῶν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπε: 
τοῦ ὀλιγωρεῖν μὴ προσήκοντος. εἰ δὴ τοῦτ᾽ ἐστὶν ἡ ὀργή, ρας" καὶ “ ὡσεί τιν᾽ ἀτίμητον μετανάςην," ὡς διὼ ταῦτε 

ἀνάγκη τὸν ὀργιζόμενον ἐργίζεσθαι ὠεὶ τῶν καθ᾿ ἕκαστόν ὀργιζόμενος. προσήκειν δ᾽ οἴονται πολνωρεῖσθαι ὑπὸ τὴν 

τινι, οἷν Κλέωνι ἀλλ᾽ ὧς ἀνθρώπῳ, καὶ ὅτι αὐτὸν ἢ τῶν 35 ἡττόνων κατὼ γόος, κατὰ δύναμιν, κατ᾽ ἀρετήν, καὶ ὅλος 

1. τὸ ροβὲ κατὰ οταὰ .4“. {Γ 3, δοκεῖν 44. Π{ἰ 4. μὶν τα 6. τῦ οἵα Ο. ἢ 4. ὄντι οἵα 773Ζ). ἢ 5. ἀπειϑεῖ ΖΨ. αὶ 7. δὶ τὰ] ἐδ τὶ 

ν, 72Ζ", ἢ 10. δι ἅπαντα “45. 11. δοξαζυσι»] τῦτο δοξάζυσιν 0 7Χ5Ζ5. ἢ 16. τοίνυν] ὅν 44“. ἢ 18, γὰρ τῶν. αὐτῶν “““. ἢ 20. τν οἷα 
“4... } 23. τὰ αηῖα χερὶ οπὰ “44. ῃ 24. ὀργίλως ΖΥ οἵ ρυ ΧΡ. ἡ 29. ἐπὶ] περὶ 4“. ΠΠ 31. δ᾽ ἡὶ 0Ζ", ἢ} 82. αὐτῶν ρν 75. 1 ὃ ὦ 
αὐτὸ τινὰ μὴ προσηκόντως Ο 7752". ἢ 33. εἰ δὴ] ἐπὰ δὲ 072Ζ2, ᾿ὶ ἡ οτχ Ο ΚΖ", τ 

1. ἔμελλε 075Ζ", || 2. τὴν] τῆς 445..} 3. ἀδὲς -- ἀ. ὀργιζόμενος ἐφίεται οταὰ Ζ'. ἢ Α. αὐτῷ οπχ 0 75Ζ3. ἢ 5. αὐτῶ διατί 
ΤΊΖΙΡ ἢ ὥςε Ζ', ἢ 6. ςήθεσιν 44“. 1} 8. ἐγγινομένη οἱ 9. ποιεῖ 0 78ΖἈ, } 10. ἡ οἵα Ο. ᾿ 12. ταῦτα 075Ζ5. ἢ μηδὲν ἃ τάν με 
κρά 075Ζ5. ἡ 13. δ᾽ οπὶ 07}52Ζ". ᾿ 15. ὅσα] ἃ Ο75Ζ5. 1 16. ἄξια] ἄξια εἶναι Ο}5Ζ'. 1 19. ὑχ] μὴ 44“. } 21. ἂν απ ΟἹ" 
Ζ5... οὔτ᾽ ἵν τινι λόγου ἀξίω ὠφελήσειν. ἐσπούδασε γὰρ ἂν ὑπ᾿ αὐτῷ φιλεῖσθαι Ο. 1 23. δ᾽ ὀλιγωρεῖ] ὡσαύτως καταφρονεῖ Ο. ἢ τράττει 

καὶ λέγειν “4. 1 2λ. γίγνηται Α΄, ἢ 25. ἢ ἔτι ἐγίνετο οτὰ οοὐγ ΖΓ , ΠΟ 31. οὔτε κακοῦ οὔτ᾽ ἀγαθοῦ Ο71ΖὙ, ἢ 82. ἀπσύρας οπὶ 4'. Ι 

84. πολυωρῆσθαι Λ“. ᾿ 
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ἐν ᾧ ὧν ταὐτῷ ὑπερέχῃ πολύ, οἷον ἐν χρήμασιν ὁ πλύό- μὴ δοκεῖν" ἐπειδὰν γὰρ σφόδρα οἴωνται ὑπάρχειν ἐν τό- 
σιος πένητος καὶ ἐν τῷ λέγειν ῥητορικὸς ἀδυνάτον εἰπεῖν τοῖς ἐν οἷς σκώπτονται, οὐ φροντίζυσιν. καὶ τοῖς φίλοις 
καὶ ἄρχων ἀρχομών καὶ ἄρχειν ἄξιος οἰόμενος τῷ ἄρχε- μᾶλλον ἢ τοῖς μὴ φίλοις" οἴονται γὰρ προσήκειν μᾶλλον 
σθαι ἀξίι. διὸ εἴρηται “θυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διοτρεφέων πάσχειν εὖ ὑπ᾽ αὐτῶν ἢ μή. καὶ τοῖς εἰθισμένοις τιμῶν ἢ 
βασιλήων" καὶ “ἀλλα γε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον" 5 φροντίζειν, ἐὰν πάλιν μὴ ὅτως ὁμιλῶσιν" καὶ γὰρ ὑπὸ 
ὠγανακτῦσι γὰρ διὼ τὴν ὑπεροχήν. ἔτι ὑφ᾽ ὧν τις οἴεται τότων οἴονται καταφρονεῖσθαι" ταὐτὰ γὰρ ἂν ποιεῖν. καὶ 
εὖ πάσχειν δεῖν" τοι δ᾽ εἰσὶν ὃς εὖ πεποίηκεν ἢ ποιεῖ, ἢ τοῖν μὴ ἀντιποίῶσιν εὖ, μηδὲ τὴν ἴσην ἀνταποδιδῶσιν. καὶ 
αὐτὸς ἢ δὶ αὐτόν τις ἢ τῶν αὐτῷ τις, ἢ βόλεται ἢ ἐβυλήθη. τοῖς τὠναντία ποίῶσιν αὐτοῖς, ἐὼν ἥττες ὦσιν " καταφρονεῖν 

φανερὸν ἦν ἐκ τύτων ἤδη πῶς τ᾽ ἔχοντες ὀργίζονται αὐτοὶ γὰρ πάντες οἱ τοῦτοι φαίνονται, καὶ οἱ μὲν ὡς ἡττόνων οἱ 
καὶ τίσι καὶ διὰ ποῖα. αὐτοὶ μὲν γάρ, ὅταν λυπῶνται" 10 δ᾽ ὡς παρ᾽ ἡττόνων. καὶ τοῖς ἐν μηδενὶ λόγῳ ὥσιν, ἄν τι 
ἐφίεται γάρ τινος ὁ λυπύόμενος᾽ ἐαν τε ἦν κατ᾽ εὐθυωρίαν ὀλιγωρῶσι μᾶλλον" ὑπόκειται γὰρ ἡ ὀργὴ τῆς ὀλιγωρίας 
ὁτῶν ἀντικρόσῃ τις, οἷον τῷ διψῶντι πρὸς τὸ πιεῖν, ἐάν τε πρὸς τὸς μὴ προσήκοντας, προσήκει δὲ τοῖς ἥττοσι μὴ ὀλ»» 
μή, ὁμοίως ταὐτὸ φαίνεται ποιεῖν" καὶ ἐάν τε ἀντιπράττῃ γωρεῖν. τοῖς δὲ φίλοις, ἐάν τε μὴ εὖ λέγωσιν ἢ ποιῶσιν, 
τις ἐάν τε μὴ συμπράττῃ ἐάν τε ἄλλο τι ἐνοχλῇ οὕτως καὶ ἔτι μᾶλλον ἐὰν τἀναντία, καὶ ἐὰν μὴ αἰσθάνωνται 
ἔχοντα, τοῖς πᾶσιν ὀργίζεται. διὸ κάμνοντες, πενόμενοι, 15 δεομένων, ὥσπερ ὁ ᾿Αντιφῶντος Πλήξιππος τῷ Μελεώγρῳ" ἡ 
ἐρῶντες, διψῶντες, ὅλως ἐπιθυμῖῆντες καὶ μὴ κατορθῦντες ἐλυγωρίας γὰρ τὸ μὴ αἰσθάνεσθαι σημεῖον" ὧν γὰρ φρον- 
ἀργίλοι εἰσὶ καὶ εὐκαρόρμητοι, μώλιςα μὲν πρὸς τὸς τοῦ τίζομεν, οὐ λανθάνει. καὶ τοῖς ἐπιχαίρυσι ταῖς ἀτυχίαις 
παρόντος ὀλιγωρῶντας, οἷον κάμνων μὲν τοῖς πρὸς τὴν νό- καὶ ὕλως εὐθυμουμένοις ἐν ταῖς αὐτῶν ἀτυχίαις" ἢ γὼρ 
σον, πενόμενος δὲ τοῖς πρὸς τὴν πενίαν, πολεμῶν δὲ τοῖς ἐχθροῦ ἢ ὀλιγωροῦντος σημεῖον. καὶ τοῖς μὴ φροντίζυσιν, 
πρὸς τὸν πόλεμον, ἐρῶν δὲ τοῖς πρὸς τὸν ἔρωτα" ὁμοίως Ὁ ἐὰν λυπήσωσιν᾽ διὸ καὶ τοῖς κακὰ ἀγγέλλυσιν ὀργίζονται. 
δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις" προωδοποίηται γὰρ ἕκαςος πρὸς τὴν καὶ τοῖς ἢ ἀκούουσι περὶ αὐτῶν ἢ θεωμένοις τὰ αὐτῶν 
ἑκώστι ὀργὴν ὑπὸ τῷ ὑκάρχοντος πάθας. ἔτι δ᾽ ἐὰν τὠ- φαῦλα" ὅμοιοι γάρ εἰσιν ἢ ὀλιγωρῦσιν ἢ ἐχθροῖς" οἱ γὰρ 
ναντία τύχῃ προσδεχόμενος" λυκεῖ γὰρ μᾶλλον τὸ πολὺ φίλοι συναλγῦσιν, θεώμενοι δὲ τὰ οἰκεῖα φαῦλα πάντες 
χαρὰ δόξαν, ὥσπερ καὶ τέρπει τὸ πολὺ παρὰ δόξαν, ἐὰν γές ἀλγῦσιν. ἔτι τοῖς ὀλνγωρῦσι πρὸς πίντε, πρὸς οὺς φιλοτν» 
νηται ὃ βόλεται. διὸ καὶ ὥραι καὶ χρόνοι καὶ διαθέσεις καὶ 25 μᾶνται, πρὸς οὃς θαυμαζυσιν, ὑφ᾽ ὧν βύλονται θαυμαῖζε- 
ἡλικίαι ἐκ τότων φανεραί, ποῖαι εὐκίνητοι πρὸς ὀργὴν καὶ πὸ σθαι, ἢ οὺς αἰσχύνονται, ἢ ἐν τοῖς αἰσχυνομένοις αὐτούς" 

καὶ πότε, καὶ ὅτι ὅτε μᾶλλον ἐν τύτοις εἰσί, μᾶλλον καὶ ἐν τούτοις ἐάν τις ὀλιγωρῇ, ὀργίζονται μᾶλλον. καὶ τοῖς 
εὐκίνητοι. αὐτοὶ μὲν ἦν ὕτως ἔχοντες εὐκίνητοι πρὸς ὀργήν, ὀρ’ εἰς τὼ τοιαῦτα ὀλιγωροῦσιν ὑπὲρ ὧν αὐτοῖς αἰσχρὸν μεὴ 
γίζονται δὲ τοῖς τε καταγελῶσι καὶ χλευαζυσι καὶ σκώπτο- βοηθεῖν, οἷον γονεῖς, τέκνα, γυναῖκας, ἀρχομένες. καὶ τοῖς 
σιν" ὑβρίζεσι γάρ. καὶ τοῖς τὰ τοιαῦτα βλάπτυσιν ὅσα ὅβ- 29 χάριν μὴ ἀποδιδῶσιν" παρὰ τὸ προσῆκον γὰρ καὶ ὀλιγωρία. 
ρεὼς σημεῖα. ἀνάγκη δὲ τοιαῦτα εἶναι ἃ μήτε ἀντὶ τινὸς καὶ τοῖς εἰρωνευομένοις πρὸς σπυδαάζοντας" καταφρονητροὸν 
μύτ᾽ ὠφέλιμα. τοῖς ποΐσιν" ἤδη γὼρ δυκεῖ δι᾽ ὕβριν. καὶ γὰρ ἡ εἰρωνεία. καὶ τοῖς τῶν ἄλλων εὐποιητικοῖς, ἐὰν μὴ 
τοῖς κακῶς λέγεσι καὶ παταφρονῦσι περὶ ἃ αὐτοὶ μάλιξα καὶ αὐτῶν" καὶ γὰρ τῦτο καταφρονητικόν, τὸ μὴ ἀξιοῦν 

σευδάζυσιν, οἷον οἱ ἐπὶ φιλοσοφίᾳ φιλοτιμιόμενοι ἐάν τις εἰς ὧν πάντας καὶ αὐτόν. ποιητικὸν δ᾽ ὀργὰς καὶ ἡ λήθη, οἷον 
τὴν φιλοσοφίαν, οἱ δ᾽ ἐπὶ τῇ ἰδέᾳ ἐάν τις εἰς τὴν ἰδέαν, ὁμοίως 35 καὶ ἡ τῶν ὀνομάτων ὅτως ἴσα περὶ μικρόν" ὀλιγωρίας γὼρ 
δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ταῦτα δὲ πολλῷ μᾶλλον, ἐὰν ὑπο- δοκεῖ καὶ καὶ λήθη σημεῖον εἶναι" δ ἀμέλειαν μὲν γὰρ ἡ 

πτεύσωσι μὴ ὑπάρχειν αὐτοῖς, ἢ ὅλως ἢ μὴ ἰσχυρῶς, ἃ λήθη γίγνεται, ἡ δ᾽ ἀμέλεια ὀλιγωρία ἐςίν. οἷς μὲν οὖν 
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ὀργίζονται καὶ. ὡς ἔχοντες καὶ διὰ ποῖα, ὦμα εἴρηται" καὶ δ᾽ ἐργὴ μετὰ λύπης. καὶ τοῖς αἰσχυνομένοις αὐτούς, 

δῆλον δ᾽ ὅτι δέοι ἂν αὐτὸν κατασκευάζειν τῷ λόγῳ τοιότος καὶ ἔχοντες δὲ ἐναντίως τῷ ὑργίζεσθαι δῆλον ὅτι πρῶαί 
οἷοι ὄντες ὀργίλως ἔχεσιν, καὶ τὸς ἐναντίες τύτοις ἐνόχυς εἰσιν, οἷον ἐν παιδιᾷ, ἐν γέλωτι, ἐν ἑορτῇ, ἐν εὐημερίᾳ, ὃ 
ὄντας ἐφ᾽ οἷς ὀργίζονται, καὶ τοιύτες οἷοις ὀργίζονται. κατορθώσει, ἐν πληρώσει, ὅλως ἐν ἀλυπίᾳ καὶ ἡδονῇ μὲ 

8 ἘἘπὲ δὲ τὸ ὀργίζεσθαι ἐναντίον τῷ πραὔνεσθαι καὶ 5 ὑβριςικῇ καὶ ἐν ἐλπίδι ἐπιεικεῖ, ἔτι κεχρονικότες καὶ μὲ 
ἐργὴ πραότητι, ληπτέον πῶς ἔχοντες πρᾶοί εἰσι καὶ πρὸς ὑπόγνιοι τῇ ὀργῇ ὄντες" παύει γὰρ ὀργὰν ὁ χρόνος. παύε 
τας πράως ἔχουσι καὶ διὰ τίνων πραὔνονται. ἔστω δὴ δὲ καὶ ἑτέρε ὀργὴν μείζω ἡ παρ᾽ ἄλλε ληφθεῖσα τιμωρίς 
πράὔνσις κατάςασις καὶ ἠρέμησις ὀργῆς. εἰ ἦν ὀργίζονται πρότερον" διὸ εὖ. Φιλοκράτης, εἰπόντος τινὸς ὀργιζομόνε ἢ 
τοῖς ὀλιγωρῦσιν, ὀλιγωρία δ᾽ ἐςὶν ἑκόσιον, φανερὸν ὅτι καὶ δήμν “τί οὐκ ἀπολογεῖ;" “ὕπω γέ ἔφη. “ἀλλὰ πότε" 
τοῖς μηδὲν τότων ποῖσιν ἢ ἀκεσίως ποιῶσιν ἢ φαινομένοις τὸ “ὅταν ὦλλον ἴδω διαβεβλημένον" πρῶοι γὰρ γίγνονται, 
τούτοις πρᾷοί εἰσιν. καὶ τοῖς τἀναντία ὧν ἐποίησαν βελο- ὅταν εἰς ἄλλον τὴν ὀργὴν ἀναλώσωσιν, οἷον συνέβη πὶ 
μένοις. καὶ ὅσοι καὶ αὐτοὶ εἰς αὐτὸς τοιῦτοι" οὐδεὶς γὰρ ἘἘργοφίλου" μᾶλλον γὰρ χαλεπαίνοντες ἢ Καλλισῦδα 

αὐτὸς αὐτῷ δοκεῖ ὀλιγωρεῖν. καὶ τοῖς ὁμολογῦσι καὶ με- ἀφεῖσαν διὰ τὸ Καλλισθένους τῇ προτεραίᾳ καταγνῶναι 
ταμελομένοις" ὡς γὰρ ἔχοντες δίκην τὸ λυπεῖσθαι ἐπὶ θάνατον. καὶ ἐὰν ἐλεῶσιν, καὶ ἐὰν μεῖζον κακὸν πεπονθῥ 
τοῖς πεποιημένοις παύονται τὴς ὀργῆς. σημεῖον δὲ ἐπὶ τῆς 16 τες ὦσιν ἢ οἱ ὀργιζόμενοι ἂν ἔδρασαν" ὥσπερ εἰληφίναι γὰρ 

τῶν οἰκετῶν κολάσεως τοὺς μὲν γὰρ ἀντιλέγοντας καὶ οἷονται τιμωρίαν. καὶ ἐὰν ὠδικεῖν οἴωνται αὐτοὶ καὶ δικαίως 
ἀρνουμένυς μᾶλλον κολάζομεν, πρὸς δὲ τὸς ὁμολογῦντας πάσχειν" ὁ γίγνεται γὼρ ἡ ὀργὴ πρὸς τὸ δίκαιον" κὁὶ γὼ 
δικαίως κολάζεσθαι παυόμεθα θυμούμενοι. αἴτιον δ᾽ ὅτι ἔτι παρὰ τὸ προσῆκον οἴονται πάσχειν, ἡ δ᾽ ὀργὴ τῦτο ἦν, 

ἀναισχυντία, τὸ τὰ φανερὰ ἀρνεῖσθαι, ἡ δ᾽ ἀναισιχυντίχ διὸ δεῖ τῷ λόγῳ προκολάζειν" ὠγανακτῶσι γὰρ ἧττον χ’ 
ἐλιγωρία καὶ καταφρόνησις ὧν γᾶν πολὺ καταφρονῖμεν, Ὁ λαζόμενοι καὶ οἱ δόλοι, καὶ ἐὰν μὴ αἰσθήσεσθαι οἴωνται 

οὐκ αἰσχυνόμεθα. καὶ τοῖς ταπεινυμένοις πρὸς αὐτὸς καὶ ὅτι δι᾽ αὐτοὺς καὶ ἀνθ' ὧν ἔπαθον" ἡ γὰρ ὀργὴ τῶν κα 
μὴ ἀντιλέγυσιν" φαίνονται γὰρ ὁμολογεῖν ἥττος εἶναι, οἱ ἕκαςν ἐςιν' δῆλον δ᾽ ἐκ τῷ ὁρισμῷ. διὸ ὀρθῶς πεποίχται 
δ᾽ ἥττος φοβᾶῆνται, φοβόμενος δὲ οὐδεὶς ὀλιγωρεῖ; ὅτι δὲ "φάσθαι ᾿Οδυσσῆα πτολιπόρθιον," ὡς ἃ τετιμωρημόες, ἐ 

πρὸς τὸς ταπεινεμένες παύεται ἡ ὀργή, καὶ οἱ κύνες ὃ- μὴ ἤσθετο καὶ ὑφ᾽ ἵ καὶ ἀνθ᾽ ὅτι. ὥς ε ὅτε τοῖς ἄλλες 

λοῦσιν οὐ δάκνοντες τὸς καθίζοντας. καὶ τοῖς σπυδάζεσι 25 ὅσοι μὴ αἰσθάνονται ὀργίζονται, ὅτε τοῖς τεθνεῶσιν ἔτι, ὡς 
πρὸς τοὺς σπυδάζοντας᾽ δοκεῖ γὰρ σπυδάζεσθαι ἀλλ᾽ οὐ πεπονθόσι τε τὸ ἔσχατον καὶ ὡς ὠἀλγήσυσιν ἐδ᾽ αἰσθηειν 
καταφρονεῖσθαι. καὶ τοῖς μείζω κεχαρισμένοις. καὶ τοῖς μένοις Ὁ οἱ ὀργιζόμενοι ἐφίενται. διὸ εὖ περὶ τῷ ἜἜκτιρος 

διομένοις καὶ παραιτουμένοις' ταπεινότεροι γάρ. καὶ τοῖς ὁ ποιητής, παῦσαι βουλόμενος τὸν ᾿Αχιλλέα τῆς ὀργᾷ 
μὴ ὑβριςαῖς μηδὲ χλευαςαῖς μηδ᾽ ὀλιγώροις, ἢ εἰς μη» τεθνεῶτος, “κωφὴν γὰρ δ γαῖαν ἀεικίζει μενεαίνων" δῆ: 
δώα ἢ μὲ εἰς χρηςὺς μηδ᾽ εἰς τοιέτες οἷοίπερ αὐτοί, ὅλως 30 λον οὖν ὅτι τοῖς καταπραὔνειν βουλομένοις ἐκ τότων τῶν 

δ᾽ ἐκ τῶν ἐναντίων δεῖ σκοπεῖν τὰ πραὐντικώ, καὶ οὃς τόπων λεκτέον, αὐτὸς μὲν παρασκευάζεσι τοιύτος, οἷς δ᾽ 

φοβοῦνται: ἢ αἰσχύνονται" ἕως γὰρ ἂν ὕτως ἔχωσιν, οὐκ ὀργίζονται, ἢ φοβερὰς ἢ αἰσχύνης ἀξίες ἢ κεχαρισμόνυς 

ὀργίζονται" ἀδύνατον γὰρ ἅμα φοβεῖσθαι καὶ ὀργίζεσθαι. ἢ ἄκοντας ἢ ὑπεραλγῆντας τοῖς πεποιημένοις. 
᾿καὶ τοῖς δι᾿ ὀργὴν ποιήσασιν ἢ ἀκ ὀργίζονται ἃ ἧττον ὁρ- Τίνας δὲ φιλῦσι καὶ μισῶσι, καὶ διὰ τί, τὴν φιλίαν 
γίζονται" οὐ γὰρ δι᾿ ὀλιγωρίαν φαίνονται πρᾶξαι" οὐδεὶς 35 καὶ τὸ φιλεῖν ὁρισώμενοι λέγωμεν. ἔςω δὰ τὸ φιλεῖν τὸ 

γὰρ ὀργιζόμενος ὀλιγωρεῖ" ἡ μὲν γὰρ ὀλιγωρία ἄλνπον, βόλεσθαί τινι ἃ οἴται ἀγαθά, ἐκείνα ἕνεκα ἀλλὰ μὲὴ αὐτῇ, 
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καὶ τὸ κατὰ δύναμιν πρακτικὸν εἶναι τούτων. φίλος δ᾽ χειν αὐτοῖς. καὶ τὸς καθαρίες περὶ ὄψιν, περὶ ἀμπεχόνην, 
ἐστὶν ὁ φιλῶν καὶ ἀντιφιλέμενος. οἴονται δὲ φίλοι εἶναι περὶ ὅλον τὸν βίον. καὶ τὸς μὴ ὀνειδιςὰς μήτε τῶν ἁμαρ- 
οἱ ὕτως ἔχειν οἰόμενοι πρὸς ἀλλήλες. τύότων δὲ ὑποκειμές τημάτων μήτε τῶν εὐεργετημάτων" ἀμφότεροι γὰρ ἐλεγ- 
γων ἀνάγκη φίλον εἶναι τὸν συνηδόμενον τοῖς ὠγαθοῖς καὶ κτικοί, καὶ τοὺς μὴ μνησικάκους, μηδὲ φυλακτικοὺς τῶν 
συναλγοῦντα τοῖς λυπηροῖς μὴ διά τι ἕτερον ἀλλὼ δὲ 5 ἐγκλημάτων, ἀλλ᾽ εὐκαταλλάκτες᾽ οἷος γὰρ ἀν ὑπολαμ- 

ἐκεῖνον. γιγνομένων γὼρ ὧν βούλονται χαίρουσι πάντες, βάνωσιν εἶναι πρὸς τοὺς ἄλλους, καὶ πρὸς αὑτὸς οἴονται, 
τῶν ἐναντίων δὲ λυπϑχται, ὥςε τῆς βελήσεως σημεῖον αἱ καὶ τὸς μὴ κακολόγες μηδὲ εἰδότας μήτε τὰ τῶν πλησίον 
λῦπαι καὶ αἱ ἡδοναί. καὶ οἷς δὴ ταὐτὰ ἀγαθὰ καὶ κακά, κακὰ μήτε τὰ αὐτῶν, ἀλλὰ τὠἀγαθα" ὁ γὰρ ἀγαθὸς τῦτο 
καὶ οἱ τοῖς αὐτοῖς φίλοι, καὶ οἱ τοῖς αὐτοῖς ἐχθροί: ταὐτὰ δρᾷ. καὶ τὺς μὴ ἀντιτείνοντας τοῖς ὀργιζομένοις ἢ σπυδά- 
γὰρ τότοις βάλεσθαι ἀναίγκη, ὥςε ἅπερ αὐτῷ καὶ ἄλλῳ το ζυσιν᾽ μαχητικοὶ γὰρ οἱ τοιοῦτοι. καὶ τοὺς πρὸς αὐτοὺς 
βολόμενος, τότῳ φαίνεται φίλος εἶναι. καὶ τὸς πεποιηκό- σπυδαίως πως ἔχοντας, οἷον θαυμαζοντας αὐτὸς καὶ σπυ- 
τας εὖ φιλῦσιν, ἢ αὐτὸς ἢ ὧν κήδονται" ἢ εἰ μεγάλα, ἃ δαίες ὑπολαμβάνοντας καὶ χαίροντας αὐτοῖς, καὶ ταῦτα 
εἰ προθύμως, ἢ εἰ ἐν τοιότοις καιροῖς, καὶ αὐτῶν ἤεκα" ἢ μάλιστα πεπονθότας περὶ ἃ μάλιστα βούλονται αὐτοὶ ἢ 
οὺς ὧν οἴωνται βούλεσθαι ποιεῖν εὖ. καὶ τὸς τῶν φίλων θαυμάζεσθαι ἢ σπουδαῖοι δοκεῖν εἶναι ἢ ἡδεῖς. καὶ τοὺς 
φζλυς καὶ φιλῖντας ὃς αὐτοὶ φιλῦσιν. καὶ τὸς φιλυμώνες ι5 ὁμοίας καὶ ταὐτὰ ἐπιτηδεύοντας, ἐὰν μὴ παρενοχλῶσι μηδὺ 
ὑπὸ τῶν φιλυμένων ἑαντοῖς. καὶ τοὺς τοῖς αὐτοῖς ἐχθρὸς ἀπὸ ταὐτῷ ἢ ὁ βίος" γίγνεται γὰρ ὕτω τὸ κεραμεὺς κε- 
καὶ μισῦντας ὃς αὐτοὶ μισῦσιν, καὶ τοὺς μισυμένες ὑπὸ ραμεῖ, καὶ τοὺς τῶν αὐτῶν ἐπιθυμοῦντας, ὧν ἐνδέχεται 

τῶν αὐτοῖς μισουμένων" πᾶσι γὰρ τούτοις ταὐτὰ ἀγαθὰ ἅμα μετέχειν αὐτός" εἰ δὲ μή, ταὐτὸ καὶ ὅτω συμβαΐ- 
φαίνεται εἶναι καὶ ἑαυτοῖς, ὥςε βύλεσθαι τὰ αὐτοῖς ὠγαθά, νει. καὶ πρὸς οὺς οὕτως ἔχεσιν ὥστε μὴ αἰσχύνεσθαι τὰ 

ὅπερ ἣν τῇ φίλε. ἔτι τὸς εὐποιητικὸς εἰς χρήματα καὶ εἰς Σὺ πρὸς δύζαν, μὴ καταφρονέντες. καὶ πρὸς ὃς αἰσχύνονται 
σωτηρίαν" διὸ τὸς ἐλευθερίες καὶ τὰς ἀνδρείες τιμῶσι καὶ τὰ πρὸς ἀλήθειαν. καὶ πρὸς ὃς φιλοτιμῖνται, ἢ ὑφ᾽ ὧν 
τὸς δικαίες. τοιότας δ᾽ ὑπολαμβάνυσι τὸὴς μὴ ἀφ᾽ ἑτέρων ζηλῦσθαι βύλονται καὶ μὴ φθονεῖσθαι, τότυς ἢ φιλῦσιν ἢ 
ζῶντας" τοιοῦτοι δ᾽ οἱ ὠπὸ τοῦ ἐργάζεσθαι, καὶ τότων οἱ βέλονται φίλοι εἶναι. καὶ οἷς ἂν τὠγαθὰ συμπράττωσιν, 
εἰπὸ γεωργίας καὶ τῶν ἄλλων οἱ αὐτυργοὶ μάλιστα. καὶ ἐὰν μὴ μέλλῃ αὐτοῖς ἔσεσθαι μείζω κακά. καὶ τοῖς ὁμοίως 
τὸς σώφρονας, ὅτι ὑκ ἄδικοι. καὶ τὸς ἀπράγμονας διὰ τὸ 25 καὶ τὸς ἀπόντας καὶ τὸς παρόντας φιλέσιν" διὸ καὶ τοὺς 
αὐτό. καὶ οἷς βελόμεθα, φίλοι εἶναι, ἐὰν φαίνωνται βυ- περὶ τὸς τεθνεῶτας τοιύταος πάντες φιλῦσιν. καὶ ὅλως τὸς 
λόμενοι" εἰσὶ δὲ τοιοῦτοι οἵ τ᾿ ἀγαθοὶ κατ᾽ ἀρετὴν καὶ οἱ σφόδρα φιλοφίλες καὶ μὴ ἐγκαταλείποντας" μάλιςα γὰρ 
εὐδόκιμοι ἢ ἐν ἅπασιν ἣ ἐν τοῖς βελτίςοις ἢ ἐν τοῖς θαυ- φιλῦσι τῶν ἀγαθῶν τὸς φιλεῖν ὠγαϑύς. καὶ τὸς μὴ πλατο 
μαζομένοις ὑφ᾽ αὑτῶν ἢ ἐν τοῖς θαυμάζεσιν αὐτούς. ἔτι τομένες πρὸς ἑαυτός' τοιῦτοι δὲ καὶ οἱ τὰ φαῦλα τὰ ἑαυ- 
τοὺς ἡδεῖς συνδιωγαγεῖν καὶ συνδιημερεῦσαι" τοίστοι δ᾽ οἷ 80 τῶν λέγοντες. εἴρηται γὰρ ὅτι πρὸς τοὺς φίλους τὰ πρὸς 
εὔκολοι καὶ μὴ ἐλεγκτικοὶ τῶν ἁμαρτανομένων καὶ μὴ δόξαν ἐκ αἰσχυνόμεθα" εἰ ἕν ὁ αἰσχυνόμενος μὴ φιλεῖ 
φιλόνεικοι μηδὲ δυσέριδες" πάντες γὰρ οἱ τοῦτοι μαχη- ὁ μὲ αἰσχυνόμενος φιλῦντι ἔοικεν, καὶ τὺς μὴ φοβερός, 
τικοί, οἱ δὲ μαχόμενοι τἀναντία φαίνονται βύλεσθαι. καὶ καὶ οἷς θαρρόμεν" οὐδεὶς γὰρ ὃν φοβεῖται φιλεῖ. εἴδη δὲ 

οἱ ἐκιδέξιοι καὶ τωθάσαι καὶ ὑπομεῖναι" ἐπὶ ταὐτὸ γὰρ φιλίας ἑταιρεία οἰκειότης συγγένεια καὶ ὅσα τοιαῦτα, 
ἀμφότεροι σπεύδουσι τῷ πλησίον, δυνάμενοί τε σκώπτεσθαι 35 ποιητικὰ δὲ φιλίας χάρις, καὶ τὸ μὴ δεηθέντος ποιῆσαι, 
καὶ ἐμμελῶς σκώπτοντες. καὶ τοὺς ἐπαινῆντας τὰ ὑπάρ- καὶ τὸ ποιήσαντα μὴ δηλῶσαι" αὐτοῦ γὰρ οὕτως ἕνεκα 
χοντα ὠγαθά, καὶ τύτων μάλιςα ἃ φοβῦνται μὴ ὑπάρ- φαίεται καὶ ὁ διά τι ἕτερον. περὶ δ᾽ ἔχθρας καὶ τῇ μι- 

4. δύνατον Ο. ᾿ ἀἁ. τὸ Ζ'. ἴ 8. ἥδη ΟΤ71Ζ'. 11. τῦῶτο Κλ. Π 15. φιλζντας] τὸς φιλῦντας 0 7Ζ". ᾿ 18. ἑαυτοῖς Ο7λΖῥ, καὶ 
μισουμένοις «4-. ἢ 20. εἰς ροϑῖ καὶ οπι 9. 75Ζ6. ἢ 21. τὺς αἰίθγα τ) οπὶ “45. ᾿ 22. ἑτέρου ΟΖ", ᾿ 25. τὸ αὐτό] ταῦτα 4“. | 28. πᾶσιν 
εἰ 29. ὑπ’ αὐτῶν ΟΥ5Ζ». || 29. ἢ οπι 9 75Ζ". ἢ οἷς ΟὙ5Ζ"44“. καὶ αὐτοί .4“. 1} 30. συνδιώγειν ΟΥ75Ζ", 1] 832. φιλόνικοι 775." 84. τῷ 

βᾶσαι Ζ', τῶ παῖσαι ΑΙ" εἴ ὃς Κλ, 1} καὶ] καὶ τῷ Ζ"44“, καὶ τὸ ΚΡ, |] ταυτὰ ΟΥ̓́ΙΖ', ἢ 317. ἃ μάλιςα «4. 
4. καθαρείς 07}5Ζ", ἢ ἀ.. μνησικακῦντας «4“. ἢ 5. ὑπολάβωσιν ΟΥ̓5Ζ". ἢ 6. αὐτὸς] τὺς αὐτὸς Ο. ἡ 8. τῦτο] ταῦτα 4“. 11 9. ἢ] 

ἢ τοῖς Ο75Ζ", ᾿ 10 οἱ 11. ἑαυτοὺς ν4“. Π 11, σανδαίως πως] ὡσαύτως Ο73Ζ". || 20. μὴ οτὰ Ὁ. 1 καταφρονῖντας Α“, | 23. συμ- 

πραχτῶσιν «(ς, ΠΠ27.. ἐγκαταλιπόντας 4“. ΠΠ γὰρ] δὲ «44, ἢ 28. φίλους ἀγαθὸς Ο, φιλαγάθους “«4«. Π 29. ἑαυτ2ν] αὐτῶν 4“, ἢ 33. οἷ] 
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σεῖν φανερὸν ὡς ἐκ τῶν ἐναντίων δεῖ θτωρεῖν. ποιητοιὰ δ᾽ 

ἔχθρας ὀργή, ἐπηρεασμός, διαβολή. ὀργὴ μὲν ἦν ἐςὶν ἐκ 
τῶν πρὸς ἑαυτόν, ἔχθρα δὲ καὶ ἄνευ τῶν πρὸς ἑαυτόν" ἐὰν 

᾿ γὰρ ὑπολαμβάνωμεν εἶναι τοιόνδε, μισῦμεν. καὶ ἡ μὲν ὀργὴ 

ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Β. 

ὑβριζομόη δύναμιν ἔχασα" δῆλον γὰρ ὅτι προαιρεῖται 
μέν, ὅταν ὑβρίζηται, ἀεί, δύναται δὲ νῦν. καὶ φόβος 
τῶν δυναμένων τι ποιῆσαι" ἐν παρασχευῇ γὰρ ἀνάγκη 
εἶναι καὶ τὸν τοίστον. ἐπεὶ δ᾽ οἱ πολλοὶ χείρες καὶ ἧττα 

ἀεὶ περὶ τὼ καθ᾿ ἕκαςα, οἷον Καλλίῳ ἢ Σωκράτει, τὸ δὲ 5 τὰ κερδαίνειν καὶ δειλοὶ ἐν τοῖς κινδύνοις, φοβερὸν ὡς ἐπὶ 
μῖσος καὶ πρὸς τὼ γένη" τὸν γὰρ κλέπτην μισεῖ καὶ τὸν 
συκοφάντην ἅπας. καὶ τὸ μὲν ἰατὸν χρόνῳ, τὸ δ᾽ ἀνία- 
τον. καὶ τὸ μὲν λύπης ἔφεσις, τὸ δὲ κακῶ" αἴσθεσθαι γὼρ 
βύλεται ὁ ὀργιζόμενος, τῷ δ᾽ ὑδὲν διαφέρει, ἔστι δὲ τὰ 

τὸ πολυ τὸ ἐπ᾿ ἄλλῳ αὐτὸν εἶναι, ὥςε οἱ συνειδότες τε: 

ποιηκότι τι δεινὸν φοβεροὶ ἢ κατειπεῖν ἢ ἐγκαταλιπῶ, 
καὶ οἱ δυνάμενοι ὠδικεῖν τοῖς δυναμένοις ἀδικεῖσθαι" ὑς 
γὰρ ἐπὶ τὸ πολὺ ἀδικοῦσιν οἱ ἄνθρωποι, ὅταν δύνωνται 

μὲν λυπηρὰ αἰσϑητὰ πάντα, τὰ δὲ μάλιςα κακὰ ἥκιςα 10 καὶ οἱ ἠδικημένοι ἢ νομίζοντες ἀδικεῖσθαι" ἀεὶ γὰρ τηρῖσι 
αἰσθητά, ἀδικία καὶ ἀφροσύνη" ὑἐδὲν γὰρ λυπεῖ ἡ παρε- 
σία τῆς κακίας. καὶ τὸ μὲν μετὼ λύπης, τὸ δ᾽ ὁ μετὰ 
λύπης" ὁ μὲν γὼρ ὀργιζόμενος λυπεῖται, ὁ δὲ μισῶν οὔ, 
καὶ ὁ μὲν πολλῶν ὧν γενρμένων ἐλεήσειεν, ὁ δ᾽ ὑδενός" ὁ 

μὲν γὰρ ἀντιπαθεῖν βέλεται ᾧ 

καιρόν. καὶ οἱ ἡδροικότες, ἐὰν δύναμιν ἔχωσι, φοβερά 
δεδιότες τὸ ὠντιπαθεῖν' ὑπέκειτο γὰρ τὸ τοιοῦτο φοβερέ. 
καὶ οἱ τῶν αὐτῶν ἀνταγωνισταί, ὅσα μὴ ἐνδέχεται ἅμα 

ὑπάρχειν ἀμφοῖν' ἀεὶ γὰρ πολεμῶσι πρὸς τὸς τοιούτους, 
ᾧ ὀργίζεται, ὁ δὲ μυὴ εἶναι. ις καὶ οἱ τοῖς κρείττοσιν αὐτῶν φοβεροί" μᾶλλον γὰρ ἂν ἃ; 

φανερὸν ὄν ἐκ τότων ὅτι ἐνδέχεται ἐχθρὸς καὶ φίλης καὶ ναιντο βλάπτειν αὐτούς, εἰ καὶ τὸς κρείττες. καὶ ὃς φε 

ὄντας ἀποδεικνύναι καὶ μὴ ὄντας ποιεῖν καὶ φάσκοντας βῦνται οἱ κρείττες αὐτῶν διὰ ταὐτό, καὶ οἱ τὸς κρείττοι 
διαλύειν, καὶ δι᾿ ὀργὴν ἢ δι ἔχθραν ἀμφισβητῆντας ἐφ’ αὐτῶν ἀνῃρηκότες. καὶ οἱ τοῖς ἥττοσιν αὐτῶν ἐπιτιθέμενοι" 
ὁπότερ' ὧν προαιρῆταί τις ἄγειν. ποῖα δὲ φοβοῦνται καὶ ἢ γὼρ ἤδη φοβεροὶ ἢ αὐξηθέντες, καὶ τῶν ἠδροιμέων κὰ 
τίνας καὶ πῶς ἔχοντες, ὧδ᾽ ἔςξαι φανερόν. ἃ ἐχθρῶν ἢ ἀντιπάλων οὐχ, οἱ ὀξύϑυμοι καὶ παρρησιαζαν, 

8. ἘἜνω δὴ φόβος λύπη τις αὶ ταραχὴ ἐκ φαντασίας ἀλλ᾽ οἱ πρᾶοι καὶ εἴρωνες καὶ πανῦργοι" ἄδηλοι γὰρ 
μέλλοντος κακοῦ φθαρτικᾷ ἢ λυπηρν" οὐ γὰρ πάντα τὰ ἐγγύς, ὥς᾽ ὑδέποτε φανεροὶ ὅτι πόρρω. πάντα δὲ τὰ ὡ» 
κακὼ φοβῦνται, οἷον εἰ ἔςαι ἄδικος βραδύς, ἀλλ᾽ ὅσα 

λύπας μεγάλας ἢ φθορὰς δύναται, καὶ ταῦτ᾽ ἐὰν μὲὴ 
βερὰ φοβερώτερα, ὅσα, ὧν ἁμάρτωσιν, ἐπανορθώσασθαι 
μὴ ἐνδέχεται, ἀλλ᾽ καὶ ὅλῳς ὠδύνατα, ἃ μὴ ἐφ᾽ ἱαντὸς 

πόρρω ἀλλὰ σύνεγγυς φαίνηται ὥστε μέλλειν. τὰ γὰρ 5 ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς ἐναντίοις, καὶ ὧν βοήθειαι μή εἰσιν ἢ μὲ 
. πόρρω σφόδρα ὁ φοβένται" ἴσασι γὰρ πάντες ὕτι ἀπο- 

θανῖνται, ἀλλ᾽ ὅτι ῶε ἐγγύς, οὐδὲν φροντίζυσιν. εἰ δὴ ὁ 
᾿ φόβος τοῦτ᾽ ἐςίν, ἀνάγκη τὰ τοιαῦτα φοβερὰ εἶναι ὅσα 
φαίνεται δύναμιν ἔχειν μεγάλην τῷ φθείρειν ἢ βλάκτειν 

ῥᾷδιαι. ὡς δ᾽ ἁπλῶς εἰπεῖν, φοβερώ ἐςν ὅσα ἐφ᾽ ἱτέων 
γιγνόμενα ἢ μέλλοντα ἐλεεινώ ἐςιν. τὰ μὲν ἦν φοβιρέ, 

καὶ ἃ φοβᾶῆνται, σχεδὸν ὡς εἰπεῖν τὼ μέγιςα ταῦτ᾽ ἐςδ" 
ὡς δὲ διακείμενοι αὐτοὶ φοβοῦνται, νῦν λέγωμεν. εἰ δ 

βλάβας εἰς λύπην μεγώλην συντεινύσας. διὸ καὶ τὼ σὴ 380 ἐξιὶν ὁ φόβος μετὰ προσδοκίας τῷ πείσεσθα τι φθαρτικὰ 
μεῖα τῶν τοιότων φοβερά" ἐγγὺς γὰρ φαίνεται τὸ φοβε- 
ρόν' τῦτο γάρ ἐςι κίνδυνος, φοβερῷ πλησιασμός. τοιαῦτα 
δὲ ἔχθρα τε καὶ ὀργὴ δυναμένων ποιεῖν τι" δῆλον γὰρ ὅτι 
βέλονται, ὥςε ἐγγύς εἰσι τῷ ποιεῖν. καὶ ἀδικία δύναμιν 

᾽ -» ΠῚ 
πάθος, φανερὸν ὅτι ἀδεὲς φοβεῖται τῶν οἰομένων μαδὶν ὦ 

παθεῖν, οὐδὲ ταῦτα ἃ μὴ οἴονται παθεῖν, ὑδὲ τέτως ὑφ᾽ 
- ..:Ψ}} γΔὰ ᾿ὰ Ὗ Ν Ψ ν , ὧν μὴ οἷονται, οὐδὲ τότε ὅτε μὴ οἷονται. ἀνάγκη τοῦυν 

φοβεῖσθαι τὸς οἰομένες τι παθεῖν ἄν, καὶ τὸς ὑπὸ τέτων 

ἔχεσα" τῷ προαιρεῖσθαι γὰρ ὁ ἄδικος ἄδικος. καὶ ἀρετὴ 35 καὶ ταῦτα καὶ τότε. ὑκ οἴονται δὲ παθεῖν ὧν οὔτε οἱ ὃ 
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ΡΗΤΟΡΙΚΗ͂Σ ΒΒ. 

εὐτυχίαις μεγάλαις ὄντες καὶ δοκῦντες, διὸ ὑβρις αἱ καὶ 
ὀλέγωροι καὶ θρασεῖς (ποιεῖ δὲ τοιούτους πλοῦτος ἰσχὺς 

πολυφιλία δύναμις), οὔτε οἱ ἤδη πεπονθέναι πάντα νο- 

μῖίζοντες τὰ δεινὰ καὶ ἀπεψυγμίνοι πρὸς τὸ μέλλον, 
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ρέχοντες φοβεροί εἰσιν" ταῦτα δ᾽ ἐστὶ πλῆθος χρημάτων 
καὶ ἰσχὺς σωμάτων καὶ φίλων καὶ χώρας καὶ τῶν πρὸς 
πόλεμον παρασκευῶν, ἢ πασῶν ἢ τῶν μεγίςων. καὶ ἐὰν 

μὴ ἡδικηκότες ὦσιν ὴ μηδένα ἢ μὴ πολλὺς ἢ μὲὴ τοιντος 

ὥσπερ οἱ ἀποτυμπανιίζόμενοι ἤδη" ἀλλὰ δεῖ τινὰ ἐλπίδα 5 περὶ ὧν φοβῶνται. καὶ ὅλως ἄν τὰ πρὸς θεὸς αὐτοῖς κα- 

ὑπεῖναι σωτηρίας, περὶ Ὁ ἀγωνιῶσιν. σημεῖον δέ" ὁ γὰρ λῶς ἔχῃ, τά τε ἄλλα καὶ τὼ ἀπὸ σημείων καὶ λογίων" 
φόβος βελευτικὴς ποιεῖ, καΐτοι ὑδεὶς βελεύεται περὶ τῶν ϑθαρρωλέον γὰρ ἡ ὀργή, τὸ δὲ μὴ ἀδικεῖν ἀλλ᾽ ἀδικεῖσθαι 

ἀνελπίςων. ὥςε δεῖ τοιύτος παρασκευάζειν, “ὅταν ἦ βέλ. ὀργὴς ποιητικόν, τὸ δὲ θεῖον ὑπολαμβάνεται βοηθεῖν τοῖς 

τιον τὸ φοβεῖσθαι αὐτός, ὅτι τοιῶτοί εἰσιν οἷοι παθεῖν" καὶ ὠδικουμένοις. καὶ ὅταν ἐπιχειροῦντες ἢ μηδὲν ὧν παθεῖν 
γὰρ ἄλλοι μείζας ἔκαθον' καὶ τὸς ὁμοίες δεικνύναι πά- 10 μηδὲ πείσεσθαι ἢ κατορθώσειν οἴωνται. καὶ περὶ μὲν τῶν 
σχοντας ἢ πεπονθότας, καὶ ὑπὸ τοιότων ὑφ᾽ ὧν ἐκ ᾧοντο, 

καὶ ταῦτα καὶ τότε ὅτε οὐκ ᾧοντο. ἐπεὶ δὲ περὶ φόβου 
φανερὸν τί ἐςι, καὶ τῶν φοβερῶν, καὶ ὡς ἕκαςοι ἔχοντες 

διδίασι, φανερὸν ἐκ τύτων καὶ τὸ θαρρεῖν τί ἐς ι, καὶ περὶ 

φοβερῶν καὶ θαρραλέων εἴρηται. 
Ποῖα δ᾽ αἰσχύνονται καὶ ἀναισχυντοῦσιν, καὶ πρὸς 6 

τίνας καὶ πῶς ἔχοντες, ἐκ τῶνδε δῆλον. ἔςω δὴ αἰσχύνη 

λύπη τις ἢ ταραχὴ περὶ τὰ εἰς ἀδοξίαν φαινόμενα φέρειν 

ποῖα θαρραλέοι καὶ πῶς διακείμενοι θαρραλέοι εἰσίν" τό (5 τῶν κακῶν, ἢ παρόντων ἢ γεγονότων ἢ μελλόντων, ἡ δ᾽ 
τε γὰρ θάρσος, ἐναντίν τῷ φόβῳ καὶ τὸ θαρραλέον τῷ 
φοβερῷ" ὥςε μετὰ φαντασίας ἡ ἐλπὶς τῶν σωτηρίων ὡς 
ἐγγὺς ὄντων͵ τῶν δὲ φοβερῶν ἡ μὴ ὄντων ἢ πόρρω ὄντων. 
ἔςι δὶ θαρραλέα τώ τε δεινὰ πόρρω ὄντα καὶ τὰ θαρρα- 

ἀναισχυντίᾳ ὀλιγωρία τις καὶ ἀπάθεια περὶ τὰ αὐτὰ 
ταῦτα. εἰ δή ἐστιν αἰσχύνη ἡ ὁρισθεῖσα, ἀνάγκη αἰσχύ- 

γεσθαι ἐπὶ τοῖς τοιότοις τῶν κακῶν ὅσα αἰσχρὰ δοκεῖ εἶναι 
ἢ αὐτῷ ἢ ὧν φροντίζει" τοιαῦτα δ᾽ ἐςὶν ὅσα ἀπὸ κακίας 

λέα ἐγγύς. καὶ ἐπανορθώσεις ἐὰν ὦσι καὶ βοήθειαι, ἃ 0 ἔργα ἐςΐν, οἷον τὸ ὠποβαλεῖν ὠσπίδα ἢ φυγεῖν" ἀπὸ δει- 

πολλαὶ ἢ μεγάλαι ἢ ἄμφω, καὶ μήτε ἠδικημένοι μήτε 
᾽ ΄, ᾿ ᾽ ᾿,] ν Φ ΄ Ά Ν ἠδικηκότες ὦσιν, ἀνταγωνιςαί τε ἢ μὴ ὦσιν ὅλως, ἢ μὴ 
ἔχωσι δύναμιν, ἢ δύναμιν ἔχοντες ὦσι φίλοι ἢ πεποιη- 

, νὰ , ἌΝ ΄ Ψ᾿ φΦ ΓΒ κότες εὖ ἢ πεπονθότες. ἢ ἐὰν πλείος ὦσιν οἷς ταὐτὰ συμ- 

λίας γάρ. καὶ τὸ ὠποστερῆσαι παρακαταθήκην" ἀπ᾽ ἀδὶ- 
κίας γάρ. καὶ τὸ συγγενέσθαι οἷς οὐ δεῖ ἢ ὅπν οὐ δεῖ ἢ 
ὅτε μὴ δεῖ" ὠπ᾽ ἀκολασίας γάρ. καὶ τὸ κερδαίνειν ἀπὸ 

Ἄ Ἄ μικρῶν ἢ ἀπ᾽ αἰσχρῶν ἢ ἀπ᾽ ἀδυνάτων, οἷον πινήτων ἢ 
φέρει, ἢ κρείττως, ἢ ἄμφω. αὐτοὶ δὲ ὕτως ἔχοντες θαρ- 25 τεθνεώτων' ὅθεν καὶ ἡὶ παροιμία, τὸ κἂν ἀπὸ νεκρὰ φέρειν" 
ραλέοι εἰσίν, ἐὼν πολλὰ κατωρθωκέναι οἴωνται καὶ μὴ πε- 

χονθέναι, ἢ ἐὰν πολλάκις ἐληλυθότες ὦσιν εἰς τὰ δεινὰ 

καὶ. διαπεφευγότες" διχῶς γὰρ ἀπαθεῖς γίγνονται οἱ ἄν- 
θρωποι, ἢ τῷ μὴ πεπειρᾶσθαι ἢ τῷ βοηθείας ἔχειν, ὧσ- 

ἀπὸ αἰσχροκερδείας γὰρ καὶ ἀνελευθερίας. καὶ τὸ μὴ 
βονθεῖν δυνάμενον εἰς χρήμωτα, ἢ ἧττον βονθεῖν. καὶ τὸ 

βοηθεῖσθαι παρὰ τῶν ἧττον εὐπόρων. καὶ δανείζεσθαι ὅτε 
δόξει αἰτεῖ, καὶ αἰτεν ὅτε ἀπαιτεῖν, καὶ ἀπαιτεῖν ὅτε 

γ -“ Υ 

περ ἐν τοῖς κατὰ θάλατταν κινδύνοις οἷ τε ἄπειροι χειμῶ- 30 αἰτεῖν, καὶ ἐπαινεῖν ἵνα δόζη αἰτεῖν, καὶ τὸ ἀποτετυχη- 
νὸς βαρρᾶσι τὰ μέλλοντα καὶ οἱ βοηθείας ἔχοντες διὰ τὴν 
ἐμπειρίαν. καὶ ὅταν τοῖς ὁμοίοις ἦ μὴ φοβερόν, μηδὲ τοῖς 
“͵ Ἂ» ν » [2 - ὅττοσι καὶ ὧν κρείττους οἴονται εἶναι" οἴονται δέ, ὧν κε- 

κρατήκασιν ἢ αὐτῶν ἢ τῶν κρειττόνων ἢ τῶν ὁμοίων. καὶ 

κότα μηδὲν ὅττον' πάντα γὰρ ἀνελευθερίας ταῦτα σημεῖα. 
τὸ δ᾽ ἐπαινεῖν παρόντα κολακείας, καὶ τὸ τἀγαϑὰ μὲκ 
ὑπεριπαινεῖν τὰ δὲ φαῦλα συναλείφειν, καὶ τὸ ὑπεραλ- 
γεν ὠλγοῦντι παρέντα, καὶ τἄλλα πάντα ὅσα τοιαῦτα" 

ἐὰν ὑπάρχειν αὑτοῖς οἴωνται πλείω καὶ μείζω, οἷς ὑπε- 35 κολακείας γὰρ σημεῖα. καὶ τὸ μὴ ὑπομένειν πόνες ἃς οἱ 

4. καὶ δοκῶντες οα) ΟΖ, ἢ 2. θαρσεῖς Τδ. Ἡ 5. ἀποτυπανιίζόμενοι 4“. ἢ 10, τὸς Βίπο ἰογιία πιρηυβ 775, ἢ ὁμοῖνεἾ τοιύτως “4, ἢ 
15. καὶ] εἰσὶ καὶ “ἱς. Πὶ 46. ἐναντίω Ζ᾽, τὸ ἐναντίον .«4-. ἢ τῷ φόβῳ καὶ τὸ θαρραλέον οπὶ 0 7δΖἈ,4“.ὄ ἢ 17. ὥςεἢ ὡς “41. Π ὡς] Ἰςξὶν ὡς 
ΟΥ!Ζ', ᾿ὶ 19. ὄντα δεινὰ πέρρω Ζ᾽. ἢ 21. ἄμφω] καὶ ἄμφω δ, ἢ 2λ. εὖ] ὦσιν εὖ 0775Ζ 5. 11 οἷς] εἰς 025, ἡ 26 εἰ 35. ὧν 4“. ἢ 
27. ὦσιν ροεῖ 28. δικπεφενγότες 44“. ἢ 91. καὶ οἿ οἵ τε ΟΥ̓ Ζ'. ἢ 32. μὴ ἢ ΟΥ"ΖΞ'. - 

2. χώρα: καὶ φίλων ΟΥ̓"Ζ". Π 8. καὶ ἢ Ζ4. ὁ, ἢ ροεῖ ὦσιν οπὶ 4“. Π] τοιύτυ.] τύτυς ἢ 44“. ῃ 5. ἂν πρὸς τοὺς θεσὺς 4“, ἢ 6. 
ἀπὸ τῶν σημείων καὶ τῶν λογίων Κὴ, Κ 8. τοῖς ἀδικουμένοις βοηθεῖν Κό, 9. προεπιχειροῦνττες ΟΥ}ΖὈ. 13 εἰ 17. δ] δ᾽ Ο75Ζ'. ἢ 

4. ἢ] καὶ ΟΥ̓́ Ζ', καὶ 46. τὰ οπν Ο7}5Ζ". Π΄ 48. ἐπὶ] μὲν ἐπὶ 075Ζ". ἢ ἃ δικεῖ αἰσχρὰ εἶναι αὐτῷ ΟιΖ). 1 19. φῆ δι ἀεὶ ἢ 
20. τὸ ἀποβαλεῖν] ἀποβάλλειν ΟΖ. 11 21. ἀπ᾽] ἢ ἀδικῆσαι. ἀπ᾿ 44’, 1 22. ὅπν] ὅ “445. ἢ ὅτε μὴ δεῖ οτὰλ “44. ἢ 24. ἀπ᾿ ῥγίο- 
ΤῈΠι ὁτὴ .4΄. αὶ 25. κἂν οπι .4ς, ἢ 26. αἰσχροκερδίας Ζ'.44, | 28. ἀπόρων Ζ'. ἢ 32, παρόντας Α΄. ἢ 34. ἀλγοῦντι παρόντα] ἐπ᾿ 

ἀλγοῦντει Ο}ἘΖ'. 
: Ε{ΠῚ 
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πρεσβύτεροι ἃ οἱ τρυφῶντες ἢ οἱ ἐν ἐξυσίᾳ μᾶλλον ὄντες 
ἢ ὕλως οἱ ἀδυνατώτεροι" πάντα γὰρ μαλακίας σημεῖα. 

καὶ τὸ ὑφ᾽ ἑτέρα εὖ πάσχειν, καὶ τὸ πολλάκις, καὶ ἃ εὖ τοὺς μὴ συγγνωμονικοὺς τοῖς φαινομένοις ἁμαρτάνειν" ἃ 
ἐποίησεν ὀνειδίζειν" μικροψυχίας γὰρ πάντα καὶ ταπεινός γάρ τις αὐτὸς ποιεῖ, ταῦτα λέγεται τοῖς πέλας ὁ νεμεσᾶν, 
τητος σημεῖα. καὶ τὸ περὶ αὐτῷ πάντα λέγειν καὶ ἐπαγ- 5 ὥςε ἃ μὴ ποιεῖ, δῆλον ὅτι νεμεσᾷ. καὶ τὸς ἐζαγγιλτοοὺς 
γέλλεσθαι, καὶ τὸ τἀλλότρια αὐτῷ φάσκειν" ἀλαζονείας πολλοῖς" ὑδὲν γὰρ διαφέρει μὴ δοκεῖν ἢ μὴ ἐζαγγόλλιν. 
γάρ. ὑμοίως δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων ἑκάςης τῶν τῷ ἥθυς ἐξαγγελτικοὶ δὲ οἷ τε ἠδικημένοι διὰ τὸ παρατηρεῖν χαὶ 
κακιῶν τὰ ἔργα καὶ τὰ σημεῖα καὶ τὰ ὅμοια" αἰσχρὼ οἱ κακολόγοι" εἴπερ γὰρ καὶ τοὺς μὴ ἁμαρτάνοντας, ἔτι 
γὰρ καὶ αἰσχυντικά, καὶ ἐπὶ τούτοις τὸ τῶν καλῶν ὧν μᾶλλον τοὺς ὡμαρτάνοντας. καὶ οἷς ἡ διατριβὴ ἐπὶ ταῖς 
πάντες μετέχουσιν ἢ οἱ ὅμοιοι πάντες ἢ οἱ πλεῖστοι, μὴ το τῶν πέλας ἁμαρτίαις, οἷον χλεναςαῖς καὶ κωμῳδοπονῖ' 
μετέχειν. ὁμοίους δὲ λέγω ὁμοεθνεῖς, πολίτας, ἥλικας, κακολόγοι γάρ πὼς οὗτοι καὶ ἐξαγγελτικοί. καὶ ἐν ἐἧ 

αὐτοῖς, διὰ τὸ ἐν ὀφθαλμοῖς ἀμφότερα. καὶ τὸς μὲ τεὶ 
ταὐτὰ ἐνόχας" δῆλον γὰρ ὅτι τἀναντία δυκεῖ τέτοις, καὶ 

συγγενεῖς, ὅλως τὸς ἐξ ἴστ᾽ αἰσχρὸν γὰρ ἤδη τὸ μὴ με- 
τέχειν, οἷον παιδεύσεως ἐπὶ τοσῦτον καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. 

πάντα δὲ ταῦτα μᾶλλον, ὧν δι᾽ ἑαντὸν φαίνηται" ὕτω γὰρ 

μηδὲν ἀποτετυχήκασιν᾽ ὥσπερ γὰρ θαυμαζόμενοι διάκεν- 
ται" διὸ καὶ τὸς πρῶτον δεηθέντας τι αἰσχύνονται ὡς ὑδὸ 
πὼ ἡδοξηκότες ἐν αὐτοῖς. τοίδτοι. δ᾽ οἵ τε ἄρτι βιλόμοιι 

ἤδη ἀπὸ κακίας μᾶλλον, ἂν αὐτὸς ἢ αἴτιος τῶν ὑπαρ- 15 φίλοι εἶναι (τὰ γὰρ βέλτιςα τεθέανται, διὸ εὖ ἔχει ἡ ἢ 
ζαντων ἢ ὑπαρχόντων ἢ μελλόντων. πάσχοντεξ δὲ ἢ πες Ἑὐριπίδε ἀπόκρισις πρὸς τὸς Ἰξυρακοσίις) καὶ τῶν πάλι 
πονθότες ἢ πεισόμενοι τὰ τοιαῦτα αἰσχύνονται ὅσα εἰς γνωρίμων οἱ μηδὲν συνειδότες, αἰσχύνονται δ᾽ οὐ μώνν 

ἀτιμίαν φέρει καὶ ὀνείδη". ταῦτα, δ᾽ ἐςὶ τὰ εἰς ὑπηρετήσεις αὐτὰ τὰ ῥηθέντα αἰσχυντηλὰ ἀλλὰ καὶ τὰ σημεῖα, οἷν 
ἢ σώματος ἢ ἔργων αἰσχρῶν, ὧν ἐςὶ τὸ ὑβρίζεσθαι. καὶ ὁ μένον ἀφροδισιάζοντες ἀλλὰ καὶ τὰ σημεῖα αὐτῷ, χαὶ 
τὰ μὲν εἰς ἀκολασίαν καὶ ἑκόντα καὶ ἄκοντα, τὰ δ᾽ εἰς Ὦ ὁ μόνον ποιῖντες τὰ αἰσχρά, ἀλλὰ καὶ λέγοντες. ἐμοῖς 
βίαν ἄκοντα" ἀπὸ ἀνανδρίας γὰρ ἢ δειλίας ἡ ὑπομονὴ δὲ οὐ τοὺς εἰρημένους μόνον αἰσχύνονται, ἀλλὰ καὶ τοὶ 
καὶ τὸ μὴ ἀμύνεσθαι. ἃ μὲν οὖν αἰσχύνονται, ταῦτ᾽ ἐξὶ δηλώσοντας αὐτοῖς, οἷον θεράποντας καὶ φίλυς τέτων. ὅλως 

καὶ τὼ τοιαῦτα" ἐπεὶ δὲ περὶ ἀδοξίας φαντασία ἐστὶν ἡ δ᾽ ὑκ αἰσχύνονται ὅθ᾽ ὧν πολὺ καταφρονῦσι τῆς δόξης τὶ 
αἰσχύνη, καὶ ταύτης αὐτῆς χάριν ἀλλὰ μὴ τῶν ἀποβαι- ἀληθεύειν (οὐδεὶς γὰρ παιδία καὶ θηρία αἰσχύνεται) οἶτι 
νόντων, ὑδεὶς δὲ τῆς δόξης φροντίζει ἀλλ᾽ ἢ διὰ τὸς δυζά- Ὁ ταὐτὰ τοὺς γνωρίμους καὶ τοὺς ὠγνῶτας, ἀλλὰ τὸς μὸ 
ζοντας, ἀνάγκη τότες αἰσχύνεσθαι ὧν λόγον ἔχει. λόγον γνωρίμες τὰ πρὸς ἀλήθειαν δοκοῦντα τοὺς δὲ πωδν τὲ 
δ᾽ ἔχει τῶν θαυμαζόντων, καὶ οὃς θαυμάζει, καὶ ὑφ᾽ ὧν πρὸς τὸν νόμον. αὐτοὶ δὲ ὧδε διακείμενοι αἰσιχυνθεῖν ὧν, 
βόέλεται θαυμάζεσθαι, καὶ πρὸς ὃς φιλοτιμεῖται, καὶ ὧν πρῶτον μὲν εἰ ὑπάρχοιεν πρὸς αὐτοὺς ἔχοντες οὕτω τοὺς 
μὴ καταφρονεῖ τῆς δύζης. θαυμαζεσθαι μὲν ἦν βέλονται οἷες ἔφωμεν εἶναι ὃς αἰσχύνονται. ἧσαν δ᾽ ὗτοι ἢ θαυμα’ 
ὑπὸ τούτων καὶ θαυμάζεσι τότες ὅσοι τι ἔχυσιν ἀγαθὸν 3 ζόμενοι ἢ θαυμάζοντες ἢ ὑφ᾽ ὧν βύλονται θαυμαζισθαι, 

τῶν τιμίων, ἢ παρ᾽ ὧν τυγχάνυσι δεόμενοι σφόδρα τινὸς ἢ ὧι ἢ ὧν δίέονταί τινα χρείαν ὧν μὴ τεύξονται ἄδοξοι ἵντε, 
ἊΝ Σν “ φ »» »" ν ὧν ἐκεῖνοι κύριοι, οἷον οἱ ἐρῶντες" φιλοτιμοῦνται δὲ πρὸς 
τοὺς ὁμοίες, φροντίζυσι δ᾽ ὡς ἀληθευόντων τῶν φρονίμων, 

τοίστοι δ᾽ οἴ τε πρεσβύτεροι καὶ οἷ πεπαιδευμένοι. καὶ τὰ 

καὶ ὅτοι ἢ ὁρῶντες, ὥσπερ Ἱκυδίας περὶ τῆς Ξάμν κλορν 
χίας ἐδημηγόρησεν (ἀξίου γὰρ ὑπολαβεῖν τοὺς ᾿Αθηναῖοι 

περιεςάναι κύκλῳ τὺς Ἕλληνας, ὡς ὁρῶντας καὶ μὴ μὲ 
ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ τὰ ἐν φανερῷ μᾶλλον" ὅθεν καὶ ἡ πω- 35 νον ὠκυσομένες ἃ ἂν ψηφίσωνται), ἢ ὧν πλησίον ὧσν ἐ 

ροιμία, τὸ ἐν ὀφθαλμοῖς εἶναι αἰδῶ. διὰ τοῦτο τοὺς ἀεὶ τοιοῦτοι, ἢ μέλλωσιν αἰσθήσεσθαι. διὸ καὶ ὁρᾶσθαι ἀτν- 

παρεσομένους μᾶλλον αἰσχύνονται καὶ τοὺς προσέχοντας χοῦντες ὑπὸ τῶν ζηλούντων ποτὲ οὐ βέλονται" θαυμαςεὶ 

4. οἱ ογὰ 4“. "ἢ οἱ οἵα 0.Ζ".4“. ΠΠ ὄντες οπὶ 0. 75Ζ". 3. 4] ὃ 4“. ᾿ 5. πώτα οἵα 077.52Ζ5. ' 6. ἀλαζονία ΟΥ̓́ΖἈ. 1 1. πὲ 
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γὰρ οἱ ζηλωταί, καὶ ὅταν ἔχωσιν ἃ καταισιχυνῦσιν ἔργα στους" ἢ γὰρ ὅτι αὐτῶν ἕνεκα ὑπηρετῦσιν ἃ ὑπηρέτησαν 
καὶ πρώγματα ἢ αὑτῶν ἢ προγόνων ἢ ἄλλων τινῶν πρὸς (τῦτο δ᾽ ἐκ ἦν χάριῷ,, ἃ ὅτι ἀπὸ τύχης συνέπεσεν αὶ συνη- 

νὃς ὑπάρχει αὐτοῖς ἀγχιστεία τις. καὶ ὅλως ὑπὶρ ὧν νωγκάσθησαν, ἢ ὅτι ὠπέδωκαν ἀλλ᾽ ̓ς ἔδωκαν, εἶτ᾽ εἰδύτες 

αἰσχύνονται αὐτοί: εἰσὶ δ᾽ οὗτοι οἱ εἰρημένοι καὶ οἱ εἰς εἴτε μή" ἀμφοτέρως γὰρ τὶ ἀντὶ τινός, ὥς᾽ οὐδ᾽ οὕτως ἂν 
αὐτὸς ἀναφερόμενοι, ὧν διδάσκαλοι ἢ σύμβευλοι γεγόνασι, 5 εἴη χάρις, καὶ περὶ ἁπάσας τὼς κατηγορίας σκεπτέον ἡ 
ἡ ἐὰν ὦσιν ἕτεροι ὅμοιοι, πρὸς οὺς φιλοτιμοῦνται" πολλὰ γὰρ χάρις ἐστὶν ἢ ὅτι τοδὶ ἢ τοσονδὶ ἢ τοιονδὶ ἢ ποτὰ ἢ 
γὰρ αἰσχυνόμενοι διὰ τὸς τοιότος καὶ ποιῶσι καὶ ὁ ποιῶσιν. ποῦ. σημεῖον δέ, εἰ ἔλαττον μὴ ὑπηρέτησαν, καὶ εἰ τοῖς 
καὶ μέλλοντες ὁρᾶσθαι καὶ ἐν φανερῷ ἀναςρέφεσθαι τοῖς ἐχθροῖς ἢ ταὐτὰ ἢ ἴσα ἢ μείζω" δῆλον γὰρ ὅτι οὐδὲ 
συνειδότιν αἰσιχυντηλοὶ μᾶλλόν εἰσιν. ὅθεν καὶ ᾿Αντιφῶν ταῦτα ἡμῶν ἕνεκα. ἢ εἰ φαῦλα εἰδώς" οὐδεὶς γὰρ ὁμο- 
ὁ ποιητὴς μέλλων ὠποτυμπανίζεσθαι ὑπὸ Διονυσίς εἶπεν, 9 λογεῖ δεῖσθαι φαύλων. καὶ περὶ μὲν τὸ χαρίζεσθαι κα 
ἰδὼν τοὺς συναπφθνήσκειν μέλλοντας ἐγκαλυπτομόνες ὡς ἀχαρις εῖν εἴρηται" πεῖα δ᾽ ἐλεεινὰ καὶ τας ἐλεοῦσι, καὶ 
ἤισαν διὰ τῶν πυλῶν, “τί ἐγκαλύπτεσθε" ἔφη" “ἢ μὴ πῶς αὐτοὶ ἔχοντες, λέγωμεν. 
αὖριόν τις ὑμᾶς ἴδῃ τότων;" περὶ μὲν ἵν αἰσχύνης ταῦτα" Ἕςω δὴ ἔλεος λύπη τις ἐπὶ φαινομένῳ κακῷ φθαρ-8 
περὶ δὲ ἀναισχυντίας δῆλον ὡς ἐκ τῶν ἐναστίων εὐπο- τικῷ καὶ λυπηρῷ τοῦ ἀναξίου τυγχάνειν, ὃ κἄν αὐτὸς 
εὔσομεν. ᾿ 15 πρησδυκήσειεν ὧν παθεῖν ἢ τῶν αὐτῷ τινά, καὶ τῦτο, ὅταν 

1 τῦι δὲ χάριν ἔχουσι καὶ ἐπὶ τίσιν ἢ πῶς αὐτοὶ πλησών φαίνηται" δῆλον γὰρ ὅτι ἀνάγκη τὸν μέλλοντα 
ἔχοντες, ὁρισαμένοις τὴν χρῖριν δῆλον ἔςαι. ἔςω δὴ χάρις, ἐλεήσειν ὑπάρχειν τοῦτον οἷον οἰεσβαι παθεῖν ἄν τι κακὸν 
καθ᾿ ἣν ὁ ἔχων λέγεται χάριν ὑπυργεῖν δεομένῳ μὴ ἀντὶ ἢ αὐτὸν ἢ τῶν αὐτοῦ τινά, καὶ τοιῦτο κακὸν οἷον εἴρηται 
τινός, μηδ᾽ να τι αὐτῷ τῷ ὑπνργῶντι, ἀλλ᾽ ἵνα ἐκείνῳ τι' ἐν τῷ ὅρῳ ἢ ὅμοιον ἢ παραπλήσιον, διὸ ὅτε οἱ παντελῶς 
μεγάλη δ᾽ ὧν ἢ σφόδρα δεομένῳ, ἢ μεγάλων καὶ χαλφ- Ὁ ὠπολωλότες ἐλεῦσιν (δὲν γὼρ ὧν ἔτι παθεῖν οἴονται" πε- 
κῶν, ἃ ἐν καιροῖς τοιντοις, ἢ μιάνος, ἢ πρῶτος, ἢ μάλιςα. πόνθασι γάρ) ὅτε οἱ ὑπερευδαιμονεῖν οἰόμενοι, ἀλλ᾽ ὑβρί- 

διήτεις δ᾽ εἰσὶν αἱ ὀρέξεις, καὶ τούτων μάλιστα αἱ μετὼ ἵουσιν' εἰ γὰρ ἅπαντα οἴονται ὑπάρχειν τἀγαθώ, δῆλον 
λύπης τὸ μὴ γιγνομέντ᾽ τοιαῦται δὲ αἱ ἐπιθυμίαι, οἷον ὁ ὅτι καὶ τὸ μὴ ἐνδέχεσθαι παθεῖν μηδὲν κακόν" καὶ γὼρ 
ζρως. καὶ αἱ ἐν ταῖς τοῦ σώματος κακώσεσι καὶ ἐν κιν- τῶτο τῶν ἀγᾳθῶν. εἰσὶ δὲ τοΐτοι οἷοι νομίζειν παθεῖν ὧν 
δύνοις" καὶ γὰρ καὶ κινδυνεύων ἐκιθυμεῖ καὶ ὁ λυπούμενος. 25 οἵ τε πεπονθότες ἤδη καὶ διαπεφευγότες, καὶ οἱ πρεσβύ- 
διὸ οἱ ἐν πενίᾳ παρις μενοι καὶ φυγαῖς, κἂν μικρὰ ὑπη- τεροι καὶ διὰ τὸ φρονεῖν καὶ δι᾿ ἐμπειρίαν, καὶ οἱ ἀσθενεῖς, 
βετήσωσιν, διὰ τὸ μέγεθος τῆς δεήσεως καὶ τὸν καιρὸν κε- καὶ οἱ δειλότεροι μᾶλλον, καὶ οἱ πεκαιδευμώσαι" εὐλόγις οἱ 
χαρισμένοι, οἷον ὁ ἐν Λυκείῳ τὸν φορμὸν δούς. ἀνώγκη γάρ: καὶ αἷς ὑπάρχεσι γονεῖς ἢ τέμνα ἢ γυναῖκες" αὐτῷ 
ἦν μάλιςα μὲν εἰς ταὐτὰ ἔχειν τὴν ὑπυργίαν, εἰ δὲ μή, τε γὰρ ταῦτα, καὶ οἷα παθεῖν τὰ εἰρημένα. καὶ οἱ μήτε 
εἰς ἴσα ἢ μείζω, ὥετ' ἐπεὶ φανερὸν καὶ ὅτε καὶ ἐφ᾽ οἷς 30 ἐν ἀνδρίας πάθει ὄντες, οἷον ἐν ὀργὴ ἃ θάρρει (ἀλόγιστα 
γἴγνεται χάρις καὶ πῶς ἔχυσι, δῆλον ὅτι ἐκ τούτων πα- γὰρ τοῦ ἐσομένον ταῦτα) μήτ᾽ ἐν ὑβριςικῇ διαθέσεϊ (καὶ 

ρασκευαστέον, τοὺς μὲν δεικνύντας ἢ ὄντας ἢ γεγενημέ- γὰρ τοι ἀλόγιξφοι τὸ πείξεσθαί τι), ἀλλ᾽ οἱ μεταξὺ τύτων. 
ποὺς ἐν τοιαύτῃ δεήσει καὶ λύπῃ, τὸς δὲ ὑπηρετηκότας ἐν μήτ᾽ αὖ φοβύμενοι σφόδρα' ὁ γὼρ ἐλεῦσιν οἱ ἐκπεπληγ- 
τοιαύτῃ χρείῳ τοιοῦτόν τι ἢ ὑπηροτῆντας. φανερὸν δὲ καὶ μένοι διὼ τὸ εἶναι πρὸς τῷ οἰκείῳ κάθα. κἂν οἴωνταί τινος 
ἴθεν ἀφαιρεῖσθαι ἐνδέχεται τὴν χρίριν καὶ ποιεῖν ἀὠχαρί- 35 εἶναι ἐπιεικεῖς" ὁ γὼρ μηδένα οἰόμενος πάντας οἰήσεται 

4. καταισχώτωσιν 4“. Ὁ 3, τις αὐτοῖς ἀγχιφείς 4“, ἢ ἃ. ωἰσχννοῦνται 44. ἢ 5. ὧν) ἃ ὃν “4. ἢ 6. ἢ] κα 072Ζ), ἢ Τ. οὐ οτα 
ΖἍ4. 1 9. αἰσχινντηρὸὶ 44“. ἢ 10. ἀποτυπανίζεσθαι “4. ἢ 13. ἡμᾶς ΟΥέ, ἢ 1λ εὑρήσομεν 4“. ἢ 18. ὑχνργεῖν δεομένῳ} ἔχειν ὑπυργία ὃδεο- 
μένων 44, ἵ 19. τι ἐκείνω «44. ἢ 20. δωμένων ΟΥ̓Ζ,. "ἢ 82. εἰσὶ διορέξος “4. 1 233. τοῦ μεταγνγνομένυν 92Ζ5. ἢ ὁ οτὰ .4“.ὄ ἢ 24. αἱ 
οἵα Θ75Ζ". 1 2317. τῶρ οἵα 75. 1 αἰτήσεως ΟἼἘΖ᾽, ἢ κεχαρισμένον «(α, 1 29, ταῦτα «Α-, τοιαῦτα ΟΥ9Ζ", 1 30. ὅτε] οἷν 4. 
82. δεικγύσταε Ο75Ζ", 1 33. τῇ αὐτῇ 44“. ἡ1͵ λύπη καὶ δεήσει τὸς δὲ ὑπημτᾶσαι Ο75Ζ9. ᾿ Μ] ἐν τῆι “4, " 84. ἢ σὰ 67 
25... ͵ 

2. συνέπεσον Ὁ. ᾿ ἠναγκάσθησαν ΟΥ̓́ΖΡ, {[ 3. ἀλλ᾽ οτχ ΟΖ», ἢ εἰδὼς εἴτε μὴ εἰδώς 44“. Κ ἃ. τι τὸ 44’, 1 6. τοσόνδε αὶ τοιότῶν 
“«{΄. ἢ 1. ὑπηρέτησε ΟΥΖ᾿. ἢ 8. ταῦτα Ο. ἃ 415. ἂν οα ΟΖ. ἵ τύτων “45. ἢ 17. οἰήσεσθαι ΟΖ", ᾿ 20. ἔτι] ὅτω μὲ 7). 

»“ἔωτται ΟΥΖ". κα 23. μηδὸ] τι Ο7.Ζ᾽. ἢ 25. τε ον ΟΖ", ἢ 21. οἱ ρεῖυσ οχῃ 9Ζ" εἰ »ν 775. Ε 28. ἢ τέκνα] καὶ τέινν Ο 
752Ζ". 1 28. τε οἵαὰ 07}}2Ζ", ἱ τὸ] διὰ τὰ ΟΥ"Ζ",. καὶ οἱ οτα “44. Ε 832. οἣ ἀὰ 9 εἰ ρκ Ζ᾽. ᾿ὶ 35. εἶναι τῶν ἱἐπινικῶν “4΄. 
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ἀξίς εἶναι κακῦ. καὶ ὅλως δὴ ὅταν ἔχη ὕτως ὥς᾽ ἀνα- τὼ γεγονότα, ἄρτι ἢ μέλλοντα διὰ ταχέων ἐλεεινότερα ἐϊὶ 
μνησθῆναι τοιαῦτα συμβεβηκότα ἢ αὐτῷ ἢ τῶν αὐτῇ, ἢ τὸ αὐτό, καὶ τὰ σημεῖα καὶ τὰς πράξεις, οἷον ἐσϑῆτάς τι 

ἐλπίσαι γενέσθαι ἢ αὐτῷ ἢ τῶν αὐτῷ. ὡς μὲν ἦν ἔχοντες τῶν πεπονθότων καὶ ὅσα τοιαῦτα, καὶ λόγους καὶ ὅσα 
ἐλεῦσιν, εἴρηται, ἃ δ᾽ ἐλεῦσιν, ἐκ τῇ ὁρισμῷ δῆλον' ὅσα τε ἄλλα τῶν ἐν τῷ πάθει ὄντων, οἷον ἤδη τελευτώντων. καὶ 

γὰρ τῶν λυπηρῶν καὶ ὀδυνηρῶν φθαρτικά, πεντα ἐλεειναί, 5 μάλιςα τὸ σπουδαΐες εἶγαι ἐν τοῖς τοιότοις καιροῖς ὄντας 
καὶ ὅσα ἀναιρετικα, καὶ ὅσων ἡὶ τύχη αἰτία κακῶν μέγε- ἐλεεινόν" ἅπαντα γὼρ ταῦτα διὰ τὸ ἐγγὺς φαίνεσθαι μᾶλ- 
θος ἐχόντων. ἔστι δ᾽ ὀδυνηρὰ μὲν καὶ φθαρτικὰ θάνατοι λον ποιεῖ τὸν ἔλεον, καὶ ὡς ἀναξίας ὄντος καὶ ἐν ὀφθαλ- 
καὶ αἰκίαι σωμάτων καὶ κακώσεις καὶ γῆρας καὶ νόσοι μοῖς φαινομένε τῷ πάθυς. 
καὶ τροφῆς ἔνδεια, ὧν δ᾽ ἡ τύχη αἰτία κακῶν, ἀφιλία, ᾿Αντύκειται δὲ τῷ ἐλεεῖν μάλιςα μὲν ὃ καλῦσι νεμε9 
ὀλιγοφιλία (διὸ καὶ τὸ διεσπάσθαι ἀπὸ τῶν φίλων καὶ τὸ σᾶν᾽ τῷ γαρ λυπεῖσθαι ἐπὶ ταῖς ἀναξίαις καχοπραγίως 
συνήθων ἐλεεινόν), αἶσχος, ἀσθένειω, ἀναπηρία. καὶ τὸ θεν ἀντικείμενόν ἐστι τρόπον τινὰ καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἤβυς τἱὶ 
προσῆκεν ἀγαθόν τι πρᾶξαι, κακόν τι συμβῆναι. καὶ τὸ λυπεῖσθαι ἐπὶ ταῖς ἀναξίαις εὐπραγίαις. καὶ ἄμφω τὸ 
πολλάκις τοῦτον. καὶ τὸ πεπονθότος γενέσθαι τι ἀγαθόν, πώθη ἦθες χρηςϑ" δεῖ γὰρ ἐπὶ μὲν τοῖς ἀναξίως πράττοι 
οἷον Διοπείθει τὰ παρὰ βασιλέως τεθνεῶτι κατεπέμφθη. κακῶς συνάχθεσθαι καὶ ἐλεεῖν, τοῖς δὲ εὖ νεμεσᾶν᾽ ἀδε 

καὶ τὸ ἢ μηδὲν γεγενῆσθαι ὠγαθόν, ἢ γενομένων μὲὴ εἶναι (5 κον γὰρ τὸ παρὰ τὴν ἀξίαν γιγνόμενον, διὸ καὶ τοῖς θεοὶ 
ἀπόλαυσιν. ἐφ᾽ οἷς μὲν ἦν ἐλεῦσι, ταῦτα καὶ τὼ τοιαῦτά ἀποδίδομεν τὸ νεμεσᾶν, δόξειε δ᾽ ὧν καὶ ὁ φθόνος τῷ 
ἐςιν" ἐλεῦσι δὲ τούς τε γνωρίμυς, ἐὰν μὴ σφόδρα ἐγγὺς ἐλεεῖν τὸν αὐτὸν ἀντικεῖσθαι τρόπον ὡς σύνεγγυς ὧν καὶ 
ὦσιν οἰκειότητι" περὶ δὲ τότες ὥσπερ περὶ αὐτὸς μέλλον. ταὐτὸν τῷ νεμεσᾶν, ἔςι δ᾽ ἕτερον" λύπη μὲν γὰρ ταρε- 
τας ἔχουσιν. διὸ καὶ "Αμασις ἐπὶ μὲν τῷ υἱεῖ ὠγομάῳ χώδης καὶ ὁ φθόνος ἐςὶ καὶ εἰς εὐπραγίαν, ἀλλ᾽ οὐ τῷ 
ἐπὶ τὸ ἀποθανεῖν ὑκ ἐδάκρυσεν, ὡς φασίν, ἐπὶ δὲ τῷ φίλῳ Ὁ ἀναξίου ἀλλὰ τοῦ ἴσα καὶ ὁμοίν. τὸ δὲ μὴ ὅτι αὐτῷ π 
προσαιτοῦντι" τοῦτο μὲν γὰρ ἐλεεινόν, ἐκεῖνο δὲ δεινόν. τὸ συμβήσεται ἕτερον, ἀλλὰ δι’ αὐτὸν τὸν πλησίον, ἅπαγν 
γὰρ δεινὸν ἕτερον τοῦ ἐλεεινῇ καὶ ἐκκρυς κὸν τὸ ἐλέκ καὶ ὁμοίως δεῖ ὑπάρχειν" οὐ γὰρ ἔτι ἕξαι τὸ μὲν νέμεσις τὶ 
πολλάκις τῷ ἐναντίῳ χρήσιμον. ἔτι ἐλεῦσιν ἐγγὺς. αὐτοῖς δὲ φθόνος, ἀλλὰ φόβος, ἐὰν διὰ τοῦτο. ἡ λύκη ὑπάρχ! 
τὸ δεινξ ὄντος. καὶ τὸς ὁμοίως ἐλεῦσι κατὰ ἡλικίας, κατὰ καὶ ἡ ταραχή, ὅτι αὐτῷ τι ἔξαι φαῦλον ὠπὸ τῆς ἐκών 
ἤθη, κατὰ ἕξεις, κατὰ ἀξιώματα, κατὰ γένη" ἐν πᾶσι ς εὐπραξίας. φανερὸν δ᾽ ὅτι ἀκολουθήσει καὶ τὰ ἐναντία 
γὰὼρ τότοις μᾶλλον φαίνεται καὶ αὐτῷ ἀν ὑκάρξαι" ὅλως πάθη τύτοις" ὁ μὲν γὰρ λνπύμενος ἐπὶ τοῖς ἀναξίως κα’ 
γὰρ καὶ ἐνταῦθα δεῖ λαβεῖν, ὅτι ὅσα ἐφ᾽ αὐτῶν φοβῆν- κοπραγοῦσιν ἡσθήσεται ἢ ἄλυπος. ἔσται ἐπὶ τοῖς ἐναντίως 

ται, ταῦτα ἐπ᾽ ἄλλων γιγνόμενα ἐλεοῦσιν. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς κακοπραγοῦσιν" οἷον τὸς πατραλοίας καὶ μιαιφόνος, ὅτω 
φαινόμενα τὰ πάθη ἐλεεινά ἐςι, τὰ δὲ μυριοςὸν ἔτος γε- τύχωσι τιμωρίας, οὐδεὲς ὧν λνπηθείς χρηστός" δεῖ γὼ 

᾿ γόμενα ἢ ἐσόμενα οὔτ᾽ ἐλπίζοντες ὅτε μεμνημένοι ἢ ὕλως 3) χαΐῴειν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις, ὡς δ᾽ αὕτως καὶ ἐπὶ τοῖς ὦ 
οὐκ ἐλεῦσιν ἢ οὐχ, ὁμοίως, ἀνάγκη τὸς συνωπεργαζομέγυς πράττυσι κατ᾽ ἀξίαν' ἄμφω γὰρ δίκαια, καὶ ποιεῖ χρέ 
σχήμασι καὶ φωναῖς καὶ ἐσθῆτι καὶ ὅλως τῇ ὑποκρίσει ρεὶῖν τὸν ἐπιεικᾷ" ἀνάγκη γὰρ ἐλπίζειν ὑπάρξαι ἄν, ἅτε 
ἐλεεινοτέρος εἶναι" ἐγγὺς γὰρ ποιοῦσι φαΐεσθαι τὸ κακὸν τῷ ὁμοίῳ, καὶ αὐτῷ, καὶ ἔστι τοῦ αὐτοῦ ἤθους ἅταντό 
πρὸ ὑμμάτων ποιοῦντες, ἢ ὡς μέλλον ἢ ὡς γεγονός. καὶ ταῦτα, τὼ δ᾽ ἐναντίᾳ τοῦ ἐναντία" ὁ γὰρ αὐτός ἐςιν ἐπε 

4. ἦναι τῷ κακῇ Ο. ἢ ἔχῃ οπι Ὁ 752Ζ", ΠΠ| 2. ἢ ἱλπίσαι -- 3. αὑτῷ οτχ Ζ". ἵ 3. ἢ δια αὐτῷ οπιὶ .4“. ἢ 5. γὰρ ἐκ τῶν ΟΤ"Ζ,1 
8. σωμάτων καὶ] καὶ σωμάτων ΟὟ Ζ". 1] 10. διὸ οπλ «4“. }} διφσκᾶσθαι 44“. 11. ἀναπειρίω “«4-. ἢ 13. πεπονθὸς γυέσθαι τὸ 4. 
44. τεθνεῶτι) ὅτι τεϑνεῦτι ΟΥ̓ Ζ". Π| 15. ὃ Ῥοβὶ τὸ οὐχ 0. 752", ἡ 17. ὧν. 44. ἢ 18. οἰκειότητος Ο75Ζ": ᾿" 19. καὶ] καὶ ὁ Ας| 3 

θανεῖν 775. 1 23. ἐγγὺς ροδὶ 24. δεινῷ Χ, 1 23. αὐτοῦ ΟΧλΖῥ. ἢ δά, ἡλικίαν 4“. [[ καὶ τὼ 0752", χυὶ οἴἴαπι 235. κατὼ “{π] καὶ τὲ 

γί. ἢ 21. καὶ ἐνταῦθα οἵὰ 0. 7Χ5Ζ". ἰ ἐπ᾿ αὐτῶν Ο ΚἈΖ'. Ι 239. εἰσι ΣιΖ544, || 32. αἰσθήσει “. 1 33, ἐλφινοτέρυς οὐ 84. αὔλλντε 

ἢ ὡς γεγονότος Α-, 
4. τὰ ογὰ «“4“. ἢ ἄρτι] ἄρχοντι Ο. ἢ 2. τὸ αὐτό] τῦτο 44“. ΠΠ τε οἵὰ Ο 32", || 3. καὶ λόγους] ἢ λόγους Ο, ἢ καὶ ὅσα ἄλλα οα ΟἹ 

ΖΞ", ἢ 6. ὑλεεινόν οπλ “{ς, ἢ 1. ἀναξίνς τε ὅτας γΖ} οἱ ρὲ Ο. ᾿ 10. τὸ Ζ᾿, ἢ 43. μὲν οπι ΟΖ", αὶ 44. συνέχεσθαι Ζ'. ἢ καὶ ἰλεὺ 
οἵα Ο. ἢ εὖ οαι 0. 75Ζ᾽ οἱ ρὺ .4“..}} 16. τῷ ἐλεεῖν Ἄχὰ Ζ4.." 17. σύνεγγύς τε καὶ ταὐτὸν ὃν Ο715Ζ",. ἢ 18. γὰρ οχὰ 0Ζ" εἰ ργ 7} 
20. ἰσν] ἀξία σοττ ““-. ἢ 21. δὲ αὐτῷ τῷ πιαῦρο Ο. || πᾶσιν οἱ 22. φθόνος τὸ. δὲ νέμεσις εἰ 23, ὧν δι’ αὐτὸ τῦτο ὑπέρχν ἡ λύπη [ 
Ζ5.}1 24. ἀτὸ] ὅτι ἀπὸ Ζ". ᾿ 35. εὐπραγίας 0.}52Ζ", ἢ 236. ἀναξίοις δἰ. 37. ἐναντίοις Ο712Ζ", ἢ 80. ὕτως ΖῈ, 1 88. ἑαυτῷ ΟΥ"2.. 
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χαιρέκακος καὶ φθονερός" ἐφ᾽ ᾧ γάρ τις λυπεῖται γιγνο- 
μένῳ καὶ ὑπάρχοντι, ἀναγκαῖον τῦτον ἐπὶ τῇ ςερήσει καὶ 
τῇ φθορᾷ τῇ τότε χαίρειν. διὸ κωλυτικὰ μὲν ἐλέα πάντα 
ταῦτα ἐστί, διαφέρει δὲ διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίαφ" ὥστε 

4381 

εἰ δὲ μή, κἀν ὁπωσὸν ὁ ἥττων τῷ κρείττονι, οἷν εἰ ὁ μυσι- 

κὸς τῷ δικαίῳ" βέλτιον γὰρ ἡ δικαιοσύνη τῆς μυσικῆς. οἷς 
μὲν οὖν νεμεσῶσι καὶ δι᾽ ὦ, ἐκ τούτων δῆλον" ταῦτα γὰρ 
καὶ τὰ τοιαῦτά ἐςιν. αὐτοὶ δὲ νεμεσητικοί εἰσιν, ἐὰν ἄξιοι 

κρὸς τὸ μὲὴ ἐλεεινὰ ποιεῖν ἅπαντα ὁμοίως χρήσιμα. πρῶ- 5 τυγχάνωσιν ὄντες τῶν μεγίςων ὠγαθῶν καὶ ταῦτα κεκτη- 
τὸν μὲν οὖν περὶ τοῦ νεμεσᾶν λέγωμεν, τίσι τε νεμεσῶσι μένοι" τὸ γὰρ τῶν ὁμοίων ἠξιῶσθαι τοὺς μὴ ὁμοῖος οὐ δίν 
καὶ ἐπὶ τίσι καὶ πῶς ἔχοντες αὐτοί, εἶτα μετὰ ταῦτα καίον. δεύτερον δ᾽, ὧν ὄντες ὠγαθοὶ καὶ σπκυδαῖοι τνυγχά- 
περὶ τῶν ἄλλων. φανερὸν δ᾽ ἐκ τῶν εἰρημένων" εἰ γάρ νωσιν" κρίνυσί τε γὰρ εὖ, καὶ τὰ ἄδικα μισῦσιν. καὶ ἐὰν 
ἐστι τὸ νεμεσᾶν λυπεῖσθαι ἐπὶ τῷ φαινομέῳ ἀναξίως φιλότιμοι, καὶ ὀρεγόμενοι τινῶν πράξεων, καὶ μάλιςα περὶ 
εὐπραγεῖν, πρῶτον μὲν δῆλον ὅφι ἐχ οἷόν τ᾽ ἐπὶ πῶσι τοῖς ι0 ταῦτα φιλότιμοι ὦσιν ὧν ἕτεροι ἀνάξιοι ὄντες τυγχάνουσιν. 
ὠγαθοῖς νεμεσᾶν" ὁ γὰρ εἰ δύεαιος ἢ ὠνδρεῖος, ἢ εἰ ἀρε- 
τὴν λήψεται, νεμεσήσει τούτῳ (οὐδὲ γὰρ οἱ ἔλεοι ἐπὶ τοῖς 

ἐναντίοις τούτων εἰσίν), ἀλλ᾽ ἐπὶ πλούτῳ καὶ δυνάμει καὶ 
τοῖς τοιούτοις, ὅσων ὡς ὠπλῶς εἰπεῖν ἄξιοί εἰσιν οἱ ἀγαθοὶ 

καὶ ὅλως οἱ ἀξιῶντες αὐτοὶ αὐτὸς ὧν ἑτέρες μὴ ἀξῶσι, νε- 
μεσητικοὶ τάτοις καὶ τότων. διὸ καὶ οἱ ἀνδραποδώδεις καὶ 
φαῦλοι καὶ ἀφιλότιμοι οὐ νημεσητικοί" οὐδὲν γώρ ἐςιν οὗ. 
ἑαυτὰς οἴονται ἀξίες εἶναι, φανερὸν δ᾽ ἐκ, τύτων ἐπὶ ποίοις 

καὶ οἱ τὰ φύσει ἔχοντες ἀγαθά, οἷον εὐγένειαν καὶ κάλλος ι5 ἀτυχοῦσι καὶ κακοπρωγοῦσιν ἢ μὴ τυγχάνουσι χαίρειν ἢ 
καὶ ὅσα τοιαῦτα. ἐπειδὴ δὲ τὸ ὠρχαῖον ἐγγύς τι φαίνεται 

“ ΄ 2 “ ων ἊΝ Η ,ὔ 2" τοῦ φύσει, ἀναΐγκοι τοῖς ταὐτὸ ἔχουσιν ἀγαθόν, ἐὰν νεωστὶ 
ἔχοντες τυγχάνωσι καὶ διὰ τοῦτο εὐπρωγῶσι, μῶλλον νε- 
μέσαν" μάλλον γὙαρ λυπουσιν οἱ νεωστί πλουτοῦντες τῶν 

ἀλύπως ἔχειν δεῖ" ἐκ γὰρ τῶν εἰρημένων τὰ ἀντικείμενα 
ἐςι δῆλα, ὥς᾽ ἐὰν τούς τε κριτὰς τοιούτες. παρασκενάσῃ 
λόγος, καὶ τοὺς ἀξιοῦντας ἐλεεῖσθαι, καὶ ἐφ᾽ οἷς ἐλεεῖσθαι, 

δείξῃ ἀναξίως μὲν ὄντας τυγχάνειν ἀξίες δὲ μὴ τνγχανειν, 
πάλαι καὶ διὰ γένος" ὁμοίως δὲ καὶ ἄρχοντες καὶ δυνά- Ὁ ἀδύνατον ἐλεεῖν. 

Ψ -" -» 
μένοι καὶ πολύφιλοι καὶ εὔτεκνοι καὶ ὁτιοῦν τῶν τοιούτων. 

Ἀ -" Υ ᾿ ς 
κἂν διὰ ταῦτ᾽ ἄλλο τι ὠγαθὸν γίγνηται αὐτοῖς, ὡσαύτως" 

Ν » - ,ν "“ μ ΄ Υ 
καὶ γάρ ἐνταῦθα μᾶλλον λυποῦσιν οἱ νεόπλυτοι ἄρχοντες 

Ἀ Ν » νῸᾷ.ε» , ε ’΄ Δ Η “ 
διὼ τὸν πλῦτον ἢ οἱ ἀρχαιόπλντοι. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 

Δῆλον δὲ καὶ ἐπὶ τίσι φϑονοῦσι καὶ τίσι καὶ πῶς 10 
ἔχοντες, εἴπερ ἐστὶν ὁ φθόνος λύπη τις ἐπὶ εὐπραγίᾳ φα;- 
νομένῃ τῶν εἰρημένων ἀγαθῶν περὶ τοὺς ὁμοίους, μὴ ἵνα τι 
αὑτῷ, ἀλλὰ δι’ ἐκείνυς" φθονήσυσι μὲν γὰρ οἱ τοιοῦτοι οἷς 

" ᾿ ᾿ 
ἄλλων. αἴτιον δ᾽ ὅτι οἱ μὲν δοκῦσι τὰ αὐτῶν ἔχειν οἱ δ᾽ Ν᾽ 25 εἰσί τινες ὅμοιοι ἢ φαίνονται. ὁμοίες δὲ λέγω κατῶὼ γένος, 
τὸ γὰρ ἀεὶ ὕτω φαινόμενον ἔχειν ἀληθὲς δοκεῖ, ὥς: οἱ ἔτε- κατὰ συγγένειαν, καθ᾽ ἡλικίαν, καθ᾽ ἔξιν, κατὰ δόξαν, 

᾽ Ν .-ΝὋ"ἪἫ ν᾿ Ὁ " ᾽ -" ᾽ ΩΣ ᾿Ὶ ἥν τς 4. “,,.Ά} 7 Ν Α ,ὔ 

ρϑι οὐ τὰ αὑτῶν ἔχειν. καὶ ἐπεὶ ἕκαςον τῶν ἀγαθὼν ὁ τὸ κατὰ τὼ ὑπάρχοντα. καὶ οἷς μικρᾷ ἐλλείπει τὸ μὴ πάντα 
τυχόντος ἄξιον, ἀλλά τις ἐςὶν ἀναλογία καὶ τὸ ἁρμόττον, 

-“ ,ὔ 
οἷον ὕπλων κάλλος οὐ τῷ δικαίῳ ἁρμόττει ἀλλὰ τῷ ἀν- 

ὑπάρχειν. διὸ οἱ μεγάλα, πράττοντες καὶ οἱ εὐτυχοῦντες 
φβθονεροί εἰσιν" πάντας γὰρ οἷονται τὼ αὐτῶν φέρειν. καὶ 

δρείω, καὶ γάμοι διαφέροντες ὁ τοῖς νεωςὶ πλυτῦσιν ἀλλὰ 30 οἱ τιμώμενοι ἐπί τινι διαφερόντως, καὶ μάλιστα ἐπὶ σοφίῳ 
-», ᾽ [.} “ 

τοῖς εὐγενέσιν. ἐὰν ἵν ἀγαθὸς ὧν μὴ τῷ ὡρμόττοντος τυγ- 
χανῃ, νεμεσητόν. καὶ τὸν ἥττω τῷ κρείττονι ἀμφισβητεῖν, 

, ᾿ς ΝΥ ΩΣ Ἂς ,» ἊΨ [2 »»νν 

μάλιστα μὲν οὖν τοὺς ἐν τῷ αὐτῷ" ὅθεν καὶ τοῦτ᾽ εἴρηται, 

ἢ εὐδαιμονίᾳ. καὶ οἱ φιλότιμοι φθονερώτεροι τῶν ἀφιλοτί- 

μων. καὶ οἱ δοξόσοφοι" φιλότιμοι γὰρ ἐπὶ σοφίῳ. καὶ 

ὅλως οἱ φιλόδοξοι περί τι φθονεροὶ περὶ τοῦτο. καὶ οἱ μι» 
Αἴαντος δ᾽ ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο" κρόψυχοι" πάντα γὰρ μεγώλα δοκεῖ αὐτοῖς εἶναι. ἐφ᾽ οἷς 

Ζεὺς γάρ οἱ νεμέσασχ᾽, ὅτ᾽ ἀμείνονι φωτὶ μαάχοιτος 35 δὲ φθονέσιν, τὰ μὲν ὠγαθὰ εἴρηται" ἐφ᾽ ὅσοις γὰρ φιλοδὸὺ- 

8. τῇ δηῖθ φθορᾷ οπι «4. ἢ ἐλένς 0725, ἢ ἀ. τοοὶβ ὥστε δΥ}]1ἴγαὰπὶ τε οοστ “4 Ἰοοο ῥ]αγίαπι οαραςρ. {ΠΟ 6. τε οὶ ΟΥὉ 
Ζ5.} 1. ὅπως, ΟΥ̓́ῚΖ'. 11. .] ὑδὲς Ο 7ΧνΖ", ᾿ 11. ἢ ἀνδρεῖος] καὶ ἀνδρεῖος “4“. 1 εἰ οπὶ ρτ 4“. } 12. νεμεσᾷ ΟΥ̓́"Ζ'. 1] οἱ οτὰ 
“«{44.}λ.14.. Ἰσων)] οἷς ΟΖ5. ΠΤ ὡς] ὑχ, Ζ5. ἀνάξιοί Ο. ἢ οἱ οαι Ο 71Ζ". ᾿ὶ ἀγαθοῖς Ο. ἢ 15. οἣ ὦ 0.} 18. καὶ] ἢ “45. 1 20. γένους 

7Ζ1ΖΥ4“. ᾿ὶ 23. πλουτοῦσιν Ο. ἢ 21. διὰ] καὶ διὰ 0 75Ζ". 1 29. ὅπλων ὅπλα ὧν Μ«. ΠΠ 30. ἁρμόττοντες “45. ἡ πλυσίοις “44. ἢ 31. 
ξαν] ἀν .4-. ἢ 32. καὶ οπι 6Ζ᾽ εἰ ρον Χῆ. ἢ τῷ οἱ 33. οὖν οπι Ο ΚΖ", ἢ 35. νεμίσασκε ΛΑ“, νεμίσησ᾽ Ο 7ΖΞ5. 

4, καὶ ἐὰν ΚΑ. Π ὁ κρείττων τῷ ἥττονι γ᾽ “44. ΠΠ 2. βελτίων ΟΥΖ3. ἢ οἷς] τοῖς ρτ 4“. }} 8. διατί “44. 1 ταῦτά τε γὰρ ΟΥ̓͂ΣΑ. ἢ 
5. ὄντες οαὶ ΟΥῖΖϑ, ἢ ταντὰ 77}, ἱ 6. ἀξᾷσθαι ΟΥῆΖΨῥι || 8. τε οπι 0Ζ" εἰ ρν Χϑ. {τὸ ἄδικον ΟΖ εἰ ρυ ΧΡ. 9. ποαγμάτων 
“«{-. ἢ 10. τυγχάνωσι ΚιΖΨ, ἢ 12, καὶ δῃῖ6 οἱ οαι 0 7Χ5Ζ5, {[{13. ἐςι τοιῦτον ὕ αὐτὸς Ο0}5ΖΆ. 1 11. δῆλά ἰςιν ΟΥ̓́ΙΖ', |] 19. δείξει 

Ο. Ἰ μὲν οι .4“. ᾿ 26, ἡλικίας εἰ ἕξεις “4“. 1} 28. οἱ ροβὶ καὶ οἵὰ Ὁ 75Ζ5. ἢ 33. οἱ ὅλως ΟΥ̓Ζ'. ᾿] οἱ ροδὲ καὶ οτι “4“.ὄ Π 34. αὐτοῖς 
δυκεῖ μεγάλα ΟΥ)}Ζ', ἢ 35. οἷς 4. 
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ζοῦσι καὶ φιλοτιμοῦνται ἔργοις ἢ κτήμασι καὶ ὀρέγονται μὲν εἶναι τὸς ἀξίντας αὐτὸς ὠγαθῶν ὧν μὴ ἔχνειν' ὑδὲς 
δύξης, καὶ ὅσα εὐτυχήματά ἐςι, σχεδὸν περὶ πάντα φθό- γὼρ ἀξιοῖ τὰ φαινόμενα ἀδύνατα, δὲὸ αἱ νέοι καὶ οἱ με. 
νος ἐστί, καὶ μάλιστα ὧν αὐτοὶ "ἢ ὀρέγονται ἢ οἴονται δὲν γαελόψυχοι τοιοῦτοι. καὶ οἷς ὑπάρχει τοιαῦτα ἀγαβὰ ἃ 
αὑτοὺς ἔχειν, ἢ ὧν τῇ κτήσει μυιρῷ ὑπερέχουσιν ἢ μικρῷ τῶν ἐντίμων ἀξιά ἐςὶιν ὠνδρῶν᾽ ἔςι γὰρ ταῦτα πλῆτες κὼ 

ἐλλείπυσιν. φανερὸν δὲ καὶ οἷς φθονῦσιν' ἅμα γὼρ εἴρηται" 5 πολυφιλία, καὶ ἀρχαὶ καὶ σα τοιαῦτα" ὡς γὰρ προσῆκω 

τοῖς γὰρ ἐγγὺς καὶ χρόνῳ καὶ τόπῳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ δόξῃ αὐτοῖς ὠγαθοῖς εἶναι, ὅτι προσῆκε τοῖς ὠγαθῶς ἔχωσι, ἵν 
φθονοῦσιν. ὅθεν εἴρηται “τὸ συγγενὲς γὰρ καὶ φθονεῖν ἐπί. λοῦσι τὰ τοιαῦτα τῶν ὠγαθῶν. καὶ οὖς οἱ ἄλλοι ἀξιοῦευ, 
ξαται" καὶ πρὸς ὃς φιλοτιμῦνται" φιλοτιμῖνται μὲν γὰρ καὶ ὧν πρόγονοι ἢ συγγενεῖς ἢ οἰκεῖοι ἢ τὸ ἔθνος ἢ ἡ πόλη 

πρὸς τὸς εἰρημώνς, πρὸς δὲ τὸς μυριοςὸν ἔτος ὄντας ἢ πρὸς ἔντιμοι, ζηλωτωκοὶ περὶ ταῦτα" οἰκεῖν γὰρ οἶονται αὐτὸ 
τοὺς ἐσομένυς ἢ τεθνεῶτας οὐδείς, οὐδὲ πρὸς τὰς ἐφ᾽ Ἥρα- ὁ εἶναι, καὶ ἄξιοι τότων. εἰ δ᾽ ἐξὶ ζηιλωτὰ τὰ ἔντιμα ὠγοέ, 
κλείαις ςήλαις. οὐδ᾽ ὧν πολὺ οἴονται παρ᾽ αὐτοῖς ἢ παρὰ ἀνάγκη τάς τε ἀρετὰς εἶναι τοιαύτας, καὶ ὅσα τοῖς ἄλλικ 
τοῖς ἄλλοις λείπεσθαι, οὐδ᾽ ὧν πολὺ ὑπερέχειν, ὡσαύτως ὠφέλιμα καὶ εὐεργετικά" τιμῶφι γὼρ τοῦς εὐεργετοῦντοι 
καὶ πρὸς τότυς καὶ περὶ τὰ τοιαῦτα. ἐπεὶ δὲ πρὸς τὸς ἀν- καὶ τὸς ἀγαθάς. καὶ ὅσων ἀγαθῶν ἀπόλαυσις τοῖς πλασίν 

ταγωνιςὰς καὶ ἀντεραςὡς καὶ ὅλως τοὺς τῶν αὐτῶν ἐφιε- ἐςΐν, οἷον πλῦτος καὶ κάλλος μᾶλλον ὑγιείας. φανερὸν ἃ 
μόυς φιλοτιμῖνται, ἀνάγκη μάλιςα τούτοις φθονεῖν" ὅθεν 15 καὶ οἱ ζηλωτοὶ τίνες οἱ γὰρ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα κεχῖε- 

εἴρηται “καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ" καὶ τοῖς ταχὺ οἱ ἢ μόλις μένοι ζηλωτοί, ἔς: δὲ ταῦτα τὼ εἰρημένα, οἷον ἀνδρίω τε 
τυχόντες ἢ μὴ τυχόντες φθονῦσιν. καὶ ὧν ἢ κεκτημένων ἢ φία ἀρχή" οἱ γὰρ ἄρχοντες πολλοιὴς δύνανται εὖ τιιῶ 
κατορθέντων ὄνειδος αὐτοῖς" εἰσὶ δὲ καὶ οὗτοι ἐγγὺς καὶ ςρατηγοί, ῥήτορες, πάντες οἱ τὼ τοιαῦτα δυνάμενοι. καὶ 
ὅμοιοι" δῆλον γὰρ ὅτι παρ᾽ αὐτὸς ὁ τυγχάνυσι τῇ ἀγαθῇ, οἷς πολλοὶ ὅμοιοι βούλονταμ εἶναι, ἢ πολλοὶ γνώριμοι, κ᾿ 

ὥςε τῦτο λυπῶν ποιεῖ τὸν φθόνον. καὶ τοῖς ἢ ἔχυσι ταῦτα Ὁ φίλοι πολλοί, ἃ οὖς πολλοὶ θαυμάζυσιν, ἢ ὃς αὐτοὶ ῥαυ- 
ἃ κεκτημένοις ὅσα αὐτοῖς προσῆκεν ἢ κῴιτηντό ποτε' διὲ μαζουσιν. καὶ ὧν ἔπαινοι καὶ ἐγκώμια λέγονται ἢ ὑεὶ 
προσβύτεροι νεωτέροις. καὶ οἱ πολλὰ δαπανήσαντες εἰς ποιητῶν ἢ λογογράφων. καταφρονεῦςι δὲ τῶν ἐναντίων 
ταὐτὸ τοῖς ὀλίγω φθονῆσιν. δῆλον δὲ καὶ [ἐφ᾽ οἷς χαίρεσιν ἐναντίον γὰρ ζήλῳ καταφρόνησίς ἐξτι, καὶ τὸ ζηλοῦν τῷ 
οἱ τοῦτοι καὶ ἐπὶ τίσι καὶ πῶς ἔχοντες" ὡς γὰρ ὧς ἔχοντες καταφρονεῖν. ἀνώγκη δὲ τοὺς ὕτως ἔχρντας ὥςε ζηλῶν 

λυκῦνται, ὕτως ἔχοντες ἐπὶ τοῖς ἐναντίοις ἡσθήσονται. ὥς ε 25 τινας ἢ ζηλοῦσθαι, κταφρονητικὸς εἶναι τότων τε χαὶ δὶ 

ἂν αὐτοὶ μὲν καρασκευασθῶσιν ὕτως ἔχειν, οἱ δ᾽ ἐλεεῖσθαι τούτοις ὅσοι τὰ ἐναντία κακὰ ἔχουσι τῶν ὠγαθὼν τῶν ἵν 
ἃ τυγχρίνειν τινὸς ὠγαθοῦ ὠξιούμενοι ὦσιν οἷοι οἱ εἰρημένοι, λωτῶν. διὸ πολλάκις καταφρονοῦσι τῶν εὐτυχῴντων, ἴτω 
δῆλον ὡς ὑ τεύξονται ἐλέν παρὰ τῶν κυρίων. ἄνευ τῶν ἐντίμων ὠγαθῶν ὑπάρχῃ αὐτοῖς ἡ τύχα. δ᾽ 

41 Πῶς δ᾽ ἔχοντες ζηλοῦσι καὶ τὰ ποῖα καὶ ἐπὶ τίσιν, μὲν ὃν τὼ πάθη ἐγγίγνεται καὶ διαλύεται, ἐξ ὧν αἱ πίφοι 

ἐνθένδ᾽ ἐστὶ δῆλον. εἰ γάρ ἐστι ζῆλος λύπη τις ἐπὶ φαινο- 3) γίγνονται, περὶ αὐτῶν εἴρηται, 
μένῃ παρυσίῳ ὠγαθῶν ἐντίμων καὶ ἐνδεχομένων αὐτῷ λα- Τὼ δὲ ἤθη πεῖοί τινες κατὰ τὰ κάθη καὶ τὰς ἔζικ!] 

βεῖν περὶ τὸς ὁμοίως τῇ φύσει, ὑχ ὅτι ἄλλῳ ἀλλ᾽ ὅτι ἐχὶ καὶ τὼς ἡλριίας καὶ τὰς τύχας, διέλθωμεν μετὰ τοῦτα 

καὶ αὐτῷ ἐςίν' διὸ καὶ ἐπιεροίς ἐςὶν ὁ ζῆλος καὶ ἐπιεικῶν, λέγω δὲ πάθη μὲν ὀργὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὰ τοιαῦτα, τι 
τὸ δὲ φθονεῖν φαῦλον καὶ φαύλων" ὁ μὲν γὰρ αὐτὸν πῳ- ὧν εἰρήκαμεν πρότερον, ἔξας δὲ ἀρετὼς καὶ κακίας" ἐγ 
«ρασκευάζει διὰ τὸν ζῆλον τυγχάνειν τῶν ὠγαθῶν, ὁ δὲ τὸν 35 ται δὲ περὶ τούτων πρότερον, καὶ ποῖα προαιρῆνται ἕκαςν, 
πλησίν μὴ ἔχειν διὰ τὸν φθόνον" ἀνάγκη δὴ ζοιλωτικοὺς καὶ ποίων πρακτικοί, ἡλικίαι δ᾽ εἰσὶ νεότης καὶ ἀκμὴ κιὶ 

4. ὃ κτήμασι οπι 0 752Ζ". " ἀ, τῇ] αὐτοὶ τῇ Ο775Ζ5. Π 1. καὶ γὰρ «4-. Π 8. φιλοτιμεῖται ΟΡ, φιλοτιμᾶται Ζ", ἢ μὲν οἵα 4.1 
44. ἃ] καὶ 4“. 1 13. τύτως καὶ] τὸς 4“. ἢ ἐπειδὴ δὲ Ζ'. αὶ 41λ. τῶν οἷα Ο. ὃ 15. τούτοις μάλιςᾳ Ο75Ζ". 1 διόπερ «(“. 46. κὼ 

τοῖς -- 17. φθονοῦσιν ροεὶ 23. φθοῶσιν «45. ἔ 16. ἢ μόλις] μήπω 4“, ἢ 17. μὴ] οἱ μὴ 7", μὴ φυϊάδιν οουτ, ἢ ἢ ροϑὶ ὅν οἱ 18. τὰ 

αἰίογαπι οτὰ 0 Χ5Ζ". 1 21. 7σα] ἃ ΟΥ̓Ζ'". ᾿ἱ ἱκέκχτηντο ΟΥ̓́ΣΖ', ἢ 22. πρεσβύτεροί γε νεντέροις ΟΥ̓ Ζ΄. 24. ἐκ] μὲ ΟΥ2..1} 
258. ἱναντίως “45. 26, μὲν οχῃ Ο. ἢ 27. οἶδι οπὶ «4“. ἢ οἱἢ καὶ οἱ Ο. 1 29. ἔχκσιν οἱ ζηλοῦντες Ὁ 75Ζ3. ἢ τὰ] πρὶ οοιτ 7.,1 30. 

ὅϑεν Ο. Ἷ 32. τὸς ὁμοίως τῇ φύσει!) τις ἐπιφαινομέη ρν Ο. " 84. γὰρ ογῃ 2). ἢ ἑαυτὸν Υ5Ζ", ἑαυτῶ Ο. ἃ 36. μὴ ἔχεν] κωλύει 

οὐ Σ:Ζ". ᾿ δὲ 0Ζ". 
2. οἱ μοδῖ καὶ οπλ Ὁ. 1 8. ἔθος Ο. αὶ 11. τε οπχ 25. ἢ 20. ἢ οὖς αὐτὰ θαυμάζουσιν οπι Ὁ. ἴ 29, ἰξ] καὶ ἐξ ΖΞ, 11 81. κατὰ] 

κατά τε οοἵσ Χ, καὶ 0Ζ", ἢ 84. ἕξεις -- 35. πρότερον οτα Ο. ἢ 85. δὲ] καὶ 07Ζ". 
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γῆρας." τύχρν δὲ λέγω εὐγένειαν καὶ πλῦτον καὶ δυνάμεις τὸ χαίρειν τῷ συζῆν καὶ μήπω πρὸς τὸ συμφέρον κρίνειν 
καὶ τἀναντία τότοις καὶ ὅλως εὐτυχίαν καὶ δυστυχίαν. οἱ μηδίν, ὥςε μηδὲ τὸς φίλους. καὶ ἅπαντα ἐπὶ τὸ μᾶλλον 

μὲν ἕν νέοι τὰ ἤθη εἰσὶν ἐπιθυμητοιοί, καὶ οἷοι ποιεῖν ὧν ὧν καὶ σφοδρότερον ὡμαρτάνεσι παρὰ τὸ Χιλώνειον" πάντα 
ἐπιθυμήσωσιν. καὶ τῶν περὶ τὸ σῶμα ἐπιθυμιῶν μάλιστα γὰρ ἄγαν πρώττουσιν" φιλοῦσί τε γὰρ ἄγαν καὶ μισοῦσιν 
ἀκολουθητικοῖ εἰσι ταῖς περὶ τὰ ἀφροδίσια, καὶ ἀκρατεῖς ς ἄγαν καὶ τἄλλα πάντα ὁμοίως. καὶ εἰδίναι πάντα οἴονται 
ταύτης. εὐμετάβολοι δὲ καὶ ἁψύκοροι πρὸς τὸς ἐπιθυμίας, καὶ διισχυρίζονται" τοῦτο γὰρ αἴτιόν ἐστι καὶ τοῦ πάντα 
καὶ σφόδρα μὲν ἐπιθυμοῦσι, ταχέως δὲ παύονται" ὀξεῖαι ἄγαν. καὶ τὰ ἀδικήματα ἀδικῦσιν εἰς ὕβριν καὶ ὦ κακυρ- 
γὰρ αἱ βυλήσεις καὶ ὁ μεγάλαι, ὥσπερ αἱ τῶν καμνόντων γίαν. καὶ ἐλεητικοὶ διὰ τὸ πάντας χρηστοὺς καὶ βελτίους 
δίψαι καὶ πεῖναι. καὶ θυμικοὶ καὶ ὀξύϑυμοι καὶ οἷοι ἀκο- ὑπολαμβάνειν" τῇ γὼρ αὐτῶν ἀκακίᾳ τὸς πέλας μετρῦσιν, 
λυθεῖν τῇ ὁρμῇ. καὶ ἥττες εἰσὶ τῷ θυμδ" διὰ γὰρ φιλοτι- το ὥστ᾽ ἀνάξια πάσχειν ὑπολαμβάνυσιν αὐτός. καὶ φιλογές 
μίαν οὐκ ἀνέχονται ὀλιγωρόμενοι, ὠλλ᾽ ἀγανακτῆσιν, ὧν λωτες, διὸ καὶ εὐτράπελοι" ἡ γὰρ εὐτραπελία πεκαιδευ- 

οἴωνται ἀδικεῖσθαι. καὶ φιλότιμοι μέρ εἰσι, μᾶλλον δὲ φι- μένη ὕβρις ἐςίν. τὸ μὲν Ἐν τῶν νέων τοίτόν ἐςιν ἦθος. 

λόνικοι" ὑπεροχῆς γὰρ ἐπιθυμεῖ ἡ νεότης, ἡ δὲ νίκη ὑπε- Οἱ δὲ πρεσβύτεροι καὶ παρηκμακότες σχεδὸν ἐκ τῶν 19 
ροχή τις. καὶ ἄμφω ταῦτα μᾶλλον ἢ φιλοχρήματοι" φι- ἐναντίων τύτοις τὰ πλεῖςα ἔχεσιν ἤθη" διὰ γὰρ τὸ πολλὰ 
λοχρήματοι δὲ ἥκιστα διὰ τὸ μήπω ἐνδείας πεκειρᾶσθαι, ι5 ἔτη βεβιωκέναι καὶ πλείω ἐξηπατῆσθαι καὶ ἡμαρτηκέναι, 

ὥσπερ τὸ Πιττακῦ ἔχει ἀπόφθεγμα εἰς ᾿Αμφιάραον. καὶ καὶ τὰ πλείω φαῦλα εἶναι τῶν πραγμάτων, οὔτε διαβε- 
οὐ κακοήθεις ἀλλ᾽ εὐήθεις διὼ τὸ μήπω τεθεωρηκέναι πολ- βαΐνται οὐδέν, ἧττόν τε ἄγαν ἅπαντα ἢ δεῖ. καὶ οἷονται, 

λὼς πονηρίας. καὶ εὔπιςοι διὰ τὸ μήπω πολλὰ ἐξζηπατῇ- ἴσασι δ᾽ ἐδὲν. καὶ ἀμφισβητῦντες προς θέασιν ἀεὶ τὸ ἴσως 
σθαι. καὶ εὐέλπιδες" ὥσπερ γὰρ οἱ οἰνωμένοι, ὕτω διάθερ- καὶ τάχα, καὶ πάντα λέγυσιν ὕτω, παγίως δ᾽ οὐδίν. καὶ 
μοί εἰσιν οἷ νέοι ὑπὸ τῆς φύσεως" ἅμα δὲ καὶ διὰ τὸ μήπω Ὁ κακοήθεις εἰσίν" ἔστι γὰρ κακοήθεια τὸ ἐπὶ τὸ χεῖρον ὑπο- 
πολλὰ ὠποτετυχηκέναι. καὶ ζῶσι τὰ πλεῖστα ἐλπίδι" ἡ λαμβανειν πάντα. ἔτι δὲ καχύποπτοί εἰσι διὰ τὴν ὠπιςίαν, 

μὲν γὰρ ἐλπὶς τὸ μέλλοντός ἐςιν ἡ δὲ μνήμη τοῦ παροι- ἅπιςοι δὲ δι᾽ ἐμπειρίαν. καὶ ὅτε φιλῖσι σφόδρα οὔτε μι- 
χομένου, τοῖς δὲ νέοις τὸ μὲν μέλλον πολὺ τὸ δὲ παρελη- σοῦσι διὰ ταῦτα, ἀλλὰ κατὼ τὴν Βίαντος ὑποθήκην καὶ 
λυθὸς βραχύ" τῇ γὰρ πρώτη ἡμέρᾳ μεμνῆσθαι μὲν οὐδὲν φιλῦσιν ὡς μισήσοντες καὶ μισῦσιν ὡς φιλήσοντες. καὶ μι» 

οἴονται, ἐλπίζειν δὲ πάντα. καὶ εὐεξαπάτητοί εἰσι διὼ τὸ )» κρόψνχοι διὰ τὸ τεταπεινῶσθαι ὑπὸ τοῦ βίου" οὐδενὸς γὰρ 
εἰρημένον" ἐλπίζεσι γὰρ ῥᾳδίως. καὶ ὠνδρειότεροι' θυμώδεις μεγάλε ἀδὲ περιττῇ, ἀλλὰ τῶν πρὸς τὸν βών ἐπιθυμοῦσιν. 
γὰρ καὶ εὐέλπιδες, ὧν τὸ μὲν μὴ φοβεῖσθαι τὸ δὲ θαρρεῖν καὶ ἀνελεύθεροι" ἣν γάρ τι τῶν ἀναγκαίων ἡ οὐσία, ἅμα 
ποιεῖ" ὅτε γὰρ ὀργιζόμενος οὐδεὶς" φοβεῖται, τό τε ἐλπίζειν δὲ καὶ διὰ τὴν ἐμπειρίαν ἴσασιν ὡς χαλεπὸν τὸ κτήσασθαι 
ἰγαθόν τι θαρραλέον ἐστίν. καὶ αἰσιχυντηλοί" οὐ γάρ πω καὶ ῥῴδιον τὸ ὠποβαλεῖν. καὶ δειλοὶ καὶ πάντα προφοβη- 
καλὰ ἕτερα ὑπολαμβάνεσιν, ἀλλὰ πεκαίδευνται ὑπὸ τοῦ 30 τριοί" ἐναντίως γὰρ διάκεινται τοῖς νέοις" κατεψνγμένοι 
νόμν μόνον. καὶ μεγαλόψυχοι" ὅτε γὰρ ὑπὸ τῇ βίου πω γάρ εἰσιν, οἱ δὲ θερμοί. ὥστε προωδυποΐηκε τὸ γῆρας τῇ 
τεταπείωνται, ἀλλὰ τῶν ἀναγκαίων ἄπειροί εἶσιν, καὶ τὸ δειλίᾳ" καὶ γὰρ ὁ φόβος κατάψυξίς τις ἐς ἐν. καὶ φιλό- 
ἀξιοῦν αὐτὸν μεγάλων μεγαλοψυχία" τοῦτο δ᾽ εὐέλπιδος. ζωοι, καὶ μάλις ἐπὶ τῇ τελευταίῳ ἡμέρᾳ διὰ τὸ τῷ ἀπόν- 
καὶ μᾶλλον αἰἱρᾶνται πράττειν τὰ καλὰ τῶν συμφερόντων’ τος εἶναι τὴν ἐπιθυμίαν, καὶ οὗ δὲ ἐνδκεῖς, τούτον μάλιςα 
τῷ γὰρ ἤθει ζῶσι μᾶλλον ἢ τῷ λογισμῷ, ἔστι δ᾽ ὁ μὲν 3ς ἐπιθυμεῖν. καὶ φίλαυτοι μᾶλλον ἢ δεῖ" μικροψυχία γάρ 
λογισμὸς τῇ συμφέροντος ἡ δὲ ἀρετὴ τοῦ καλῇ. καὶ φι- τις καὶ αὕτη. καὶ πρὸς τὸ συμφέρον ζῶσιν, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς 
Ἀόφιλοι καὶ φιλέταιροι μᾶλλον τῶν ἄλλων ἡλικιῶν διὰ τὸ καλόν, μᾶλλον ἢ δεῖ, διὰ τὸ φίλαντοι εἶναι" τὸ μὲν 

1. καὶ υἱναπηχὰθ οπὶ 0 7’ Ζ᾿. || 3. ὧν] ἃ “444. 5. ταῖς] τῆς ΚηΖΡ, 1 Υ. μὴ] μὲν αὐτὸ ᾿γ ΚΡ. ἢ ταχὺ Ο75Ζ". ΠΤ 10. ὀργῆι κ4-. ἢ 

12. φιλόνεικοι ΣΕ Ζῥ, ΠΠ 20. μὴ “4-. ΠΠ 25. δὰ οἷόν τεῦ ἢ 31. ὕπω τεταπείνωνται “Με οἱ γα 'ΤΡ, ποτε ταπεινῦῖγται ΟΖ, ποτε ταπενῦται ὉΓ 
7755. 1 33. μεγάλων αὑτὸν 75Ζ", μεγάλων ἑαυτὲν Ο. 35. ἔτι 0Ζ5.44“. 1} 36. ροβῖ φιλόφιλοι “’ καὶ φίλοι. ᾿]ὶ 37. φιλεταῖροι Ο. 

4. τὸ χαίρειν] τῷ χαίρειν Ζ5. ἢ 3. χειλώνειον «44. ἢ ἡ, τε οὐχ .4“.ὄ ΠΠ 5. καὶ εἰδίνα!] ὃ καὶ εἰδέναι ΟΥ5Ζ",. 1 ἅπαντα 4“. 1 7. καὶ 

δοῖο ὁ στὰ .Χ4΄5. 1] 8. ἐλεκτικοὶ ΖΥ οἱ ργ ΣῈ, ἐλεγχτικὸὶ Ὁ εἰ οοΥγ Κδ. δ 11. φιλωτράπελοι Α“. ἢ 12. ἥθός ἰςιν ὉΡ͵|ΖἈ". ἢ 15. βι- 

Θιωκέναι .-- 16. οὔτε δια οὐχ Ὁ. ἢ 15. ἐξημαρτηκέναι “44. ἢ 11. ἅπαντα ἄγαν δ, ἢ 18. ἀμφιδοξῶντες 44. Π ἀὰ οπι ΧΡ. ἢ 21. ἅπαντα 
«01:Ζ3. ὶ ταχύπσπτοι Ο. 26. τῶν οτι Ο. ᾿ περὶ 025. 29. προβητικοί Ο. 1} 831. οἷ οὐ ΧΡ, ἢ 32. τίς οἵα 4". ἢ 33. μάλιςα]) 

“αᾶλλον 4“. ἢ 84. δὲ οἵα 07Χ5Ζ". ἵ 35. ἐπιθυμῦσι καὶ φιλαίτιοι Ω.Χ5Ζ 



1390 ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Β. 

γὰρ συμφέρον αὐτῷ ἀγαθόν ἐςι, τὸ δὲ καλὸν ἁπλῶς. καὶ συμφέρον, ἀλλὰ πρὸς ἄμφω. καὶ οὔτε πρὸς φειδὲ εἶτι 
ἀναίσχυντοι μᾶλλον ἢ αἰσιχυντηλοί" διὰ γὼρ τὸ μὴ ᾧρον-. πρὸς ἀσωτίαν, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἁρμόττον. ὁμοίως δὲ καὶ 

τίζειν ὁμοίως τῷ καλῷ καὶ τὸ συμφέροντος ὀλιγωρῦσι τοῦ πρὸς θυμὸν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν. καὶ σώφρονες μετ᾽ ἀνδρίας 

δυκεῖν. καὶ δυσέλπιδες διὰ τὴν ἐμπειρίαν' πὰ γὰρ πλείω καὶ ἀνδρεῖοι μετὰ σωφροσύνης. ἐν γὼρ τοῖς νέοις καὶ τος 

τῶν γιγνομένων φαῦλώ ἐστιν ἀποβαίνει γοῦν τὰ πολλὰ 5 γέρουσι διήρηται ταῦτα "" εἰσὶ γὰρ οἱ μὲν νέοι ἀνδρεῖοι καὶ 

ἐπὶ τὸ χεῖρον" καὶ ἔτι διὰ τὴν “δειλίαν. καὶ ζῶσι τῇ μνήμη ἀκόλαστοι, οἱ δὲ πρεσβύτεροι σώφρονες καὶ δειλοί, ὡς ἃ 
μᾶλλον ἢ τῇ ἐλπίδι" τῇ γὰρ βίν τὸ μὲν λοιπὸν ὀλίγον τὸ καθόλου εἰπεῖν, ὅσα μὲν διήρηται ἡ νεότης καὶ τὸ γῆρα! 

δὲ παρεληλυθὸς πολύ, ἔςι δὲ ἡ μὲν ἐλπὶς τὸ μέλλοντος ἡ τῶν ὠφελίμων, ταῦτα ἄμφω ἔχουσιν, ὅσα δ᾽ ὑπερβάλλυση » ἔξ μ ω δὲ ὡ 
“- ᾽ Ἀ ᾿ 

δὲ μνήμη τῶν παροιχομένων. ὅπερ αἴτιον καὶ τῆς ἀδολε- ἢ ἐλλείπεσι, τούτων τὸ μέτριον καὶ τὸ ἁρμόττον. ἀκμάζει 
͵7 ἜΝ “Ἢ ν Ν ΄, . ς,͵, δὲ ΑΙ ὲ » ΟἿΑ »“" ,ὔ » » »" , 

σχίας αὐτοῖς" διατελῦσι γὰρ τὰ γενόμενα Ἀέγοντες" ἀνα- 0 δὲ τὸ μὲν σῶμα ἀπὸ τῶν τριάκοντα ἐτῶν μέχρι τῶν πίπι 
, .-»»»Ψ ν ε Ὑ κ« ,», , .κ“ Ν νεν - , μιμνησκόμενοι γὰρ ἥδονται. καὶ οἱ θυμοὶ ὀξεῖς μέν εἰσιν. καὶ τριάκοντα, ἡ δὲ ψυχὴ περὶ τὰ ἑνὸς δεῖν πεντήκοντα, 

ἀσθενεῖς δέ, καὶ αἱ ἐπιθυμίαι αἱ μὲν ἐκλελοίπασιν αἱ δὲ περὶ μὲν οὖν νεότητος καὶ γήρως καὶ ἀκμῆς, ποίων ἡὰν 
᾽ »“, 7 " δ χ γ ᾿ Ν " ᾽» » ἢ “ 

ἀσθενεῖς εἰσίν, ὥστε οὔτ᾽ ἐπιθυμητικοὶ οὔτε πρακτικοὶ κατὰ δκαςόν ἐς ν, εἰρήσθω τοσαῦτα. 
τὰς ἐπιθυμίας, ἀλλὰ κατὼ τὸ κέρδος. διὸ καὶ σωφρονικοὶ Περὶ δὲ τῶν ἀπὸ τύχης γιγνομένων ἀγαθῶν, δὲ᾽ ὅτε! 

φαίνονται οἱ τηλικῦτοι" αἴ τε γὰρ ἐπιθυμίαι ὠἀνεήκασι, καὶ ις αὐτῶν καὶ τὰ ἤθη ποιὰ ἅττα συμβαίνει τοῖς ἀνθρώτον, 
δουλεύουσι τῷ κέρδει. καὶ μᾶλλον ζῶσι κατὰ λογισμὸν ἢ. λέγωμεν ἐφεξῆς. εὐγενείας μὲν οὖν ἦθός ἐςι τὸ φιλοτιμέ; 

δ »ἊῪΓ. - Χ Ν ᾿Ὶ »“" μ᾿ ᾿ " ᾿ ᾿ Ψ' - , σ κατὰ τὸ ἦθος" ὁ μὲν γὰρ λογισμὸς τῷ συμφέροντος τὸ δ᾽ τερον εἶναι τὸν κεκτημένον αὐτήν᾽ ἅπαντες γάρ, ὅταν 
ἦθος τῆς ἀρετῆς ἐς ΐν. καὶ τἀδικήματα ἀδικῶσιν εἰς κωκυρ-. ὑπάρχη τι, πρὸς τῶτο σωρεύειν εἰώθασιν, ἡ δ᾽ εὐγένεια ὃ- 

γίαν, ἐκ εἰς ὕβριν. ἐλεητικοὶ δὲ καὶ οἱ γέροντές εἰσιν, ἀλλ᾽ τιμότης τις προγόνων ἐστίν. καὶ καταφρονητικὸν καὶ τὸν 
οὐ διὰ ταὐτὸ τοῖς νέοις" οἱ μὲν γὰρ διὰ φιλανθρωπίαν, οἷο ὁμοίων ἐστὶ τοῖς προγόνοις τοῖς αὐτῶν, δὶότι πόρρω ταῦτὸ 

δὲ δι’ ἀσθένειαν" πάντα γὰρ οἴονται ἐγγὺς εἶναι αὐτοῖς μᾶλλον ἢ ἐγγὺς γιγνόμενα ἐντιμότερα καὶ εὐαλαζένευτα. 
παθεῖν, τοῦτο δ᾽ ἣν ἐλεητικέν, ὅθεν ὀδυρτικοί εἰσι, καὶ οὐκ ἔς! δὲ εὐγενὲς μὲν κατὰ τὴν τοῦ γένες ὠρετήν, γενναῖον ἃ 

εὐτράπελοι ἀδὲ φιλογέλοιοι" ἐναντίον γὰρ τὸ ὀδυρτικὸν τῷ κατὰ τὸ μὴ ἐξίστασθαι τῆς φύσεως" ὅπερ ὡς ἐπὶ τὸ τοὺ 

φιλογέλωτι. τῶν μὲν ἕν νέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων τὰ ἤδη οὐ συμβαίνει τοῖς εὐγενέσιν, ἀλλ᾽ εἰσὶν οἱ πολλοὶ εὐτελεῖς 
“ “΄]ὩΦ,}} ὶ ᾽ Υ͵ Α͂ ᾿ γῳ , ν Ν" Ψ. Ἔ ᾽ - ᾽ »Ἢ Γ Η ᾿ 

τοιαῦτα ὥστ᾽ ἐπεὶ ἀποδέχονται πάντες τοὺς τῷ σφετέρῳ 2ς φορὰ γὰρ τίς ἐστιν ἐν τοῖς γένεσιν ἀνδρῶν ὥσπερ ἐν τιὸ 
ἤθει λεγομένους λόγους καὶ τοὺς ὁμοίους, οὐκ ἄδηλον πῶς κατὰ τὰς χώρας γιγνομένοις, καὶ ἐνίοτε ἂν ἢ ἀγα τὶ 
χρώμενοι τοῖς λόγοις τοιοῦτοι φανοῦνται καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ γένος, ἐγγίνονται διά τινος χρόνυ ἄνδρες περιττοί, κάτιπι 

λόγοι. πάλιν ἀναδίδωσιν. ἐξίσταται δὲ τὰ μὲν εὐφυῶ γόν ὦ ' 
44 Οἱ δὲ ἀκμαΐζοντες φανερὸν ὅ ὅτι ἀπά ον τύτων τὸ ἦθος: μανικώτερα ἤθη, οἷον οἱ ἀπ᾽ ᾿Αλκιβιάδου καὶ οἱ ἀπὲ Δι» 

ἔσονται, ἑκατέρων ὠφαιροῦντες τὴν ὑπερβολήν, καὶ οὔτε 30 τὥσίν τῷ προτέρα, τὰ δὲ ςάσιμα εἰς ἀβελτερίαν καὶ τγωδρ»- 

σφόδρα θαρρῦντες (θρασύτης γὰρ τὸ τοιῶτον) ὅτε λίαν φο- τητα, οἷον οἱ ἀπὸ Κίμωνος καὶ Περικλέως καὶ Σωκράτος. 

βόμενοι, καλῶς δὲ. πρὸς ἄμφω ἔχοντες, ὅτε πᾶσι πις εὐον- Τῷ δὲ πλούτῳ ἃ ἕπεται ἤθη, ἐπιπολῆς ἐστὶν ἰδ" 

τες οὔτε πᾶσιν ἀπιςῦντες, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἀληθὲς κρίνοντες ἅπασιν" ὑβρισταὶ γὰρ καὶ ὑπερήφανοι, πασχοντές τι ὑπὶ 

μᾶλλον. καὶ ὅτε πρὸς τὸ καλὸν ζῶντες μόνον ἦτε πρὸς τὸ τῆς κτήσεως τοῦ πλούτου" ὥσπερ γὰρ ἔχοντες ἅταπε 

1. κὐτῶν «4. ἢ 8. τῷ ροεῖ καὶ οπὶ .4“, ἢ τὸ “44. ἢ ἅ. διά τε τὴν Ο 752". Ἰ πλεῖξα τῶν πραγμάτων 0 75Ζ", ἢ 5. γη ΠΡ Δι 

Ἴ. λοιπὸν μέλλον Ο}16Ζ". ἢ 11. εἰσὶν ροβὲ 17. δέ 4“, 1 12. αἱ ροϑὶ καὶ οπι “4“. 1 13, εἰσίν οι ΟΥ̓ Ζ". ἢ πρακτοιὴ ὕτ᾽ ἐσιιμε 
τικοὶ “44, ἢ 14. καὶ οτὰ «4΄. ἢ 15. ἀνείκαςοι Ὁ. 1 18. κακνργίαν] ἀδικίαν Ὁ 7,6 Ζ", Π| 19. ἰλεγκτυκοὶ Ο. ᾿ἱ 20. ταυτὰ .44.1 22. απ: 
τικοί ΧΆ, ἐλεγκτιιόν Ο. 23. φιλόγελοι 4“. 1} 27. φαίνονται Ο71ΖΡ, || 32. ἄλλως «4-. ᾿ δὲ οπὶ 07.425. ἢ πιςεύοντες οὔτε πκᾶσο οΒ' 
Ζ5. 1 84. μόνον Ο7.2Ζ". "ἢ καὶ -- δι. ἄμφω οτχὰ ΟΖ αἱ ργ 75. 

2. τὸ οπὶ Ζ" εἰ Ῥτ ΣῈ, 11 8. ἄμφω οἵὰ ΟΖ' εἰ ργ 76. || 10. πίστε] καὶ πέντε Ο71ΖΡ, ἢ 11. τιὰ τὰ ἑνὸς δι] ἑὴν δή 44} 
12. καὶ ἀκμῆς} τῶν ἀκμῆς Ο. 11 18, ἐςιν ἕκαςον ΟΥ5Ζ6, 1} 1λ. δι᾽) καὶ 444. } 47, πάγτες 0752". ἢ 18. ἐπτιμοτέρα Ζ,.} 19. τι 5 
“45. " καταφρονητικοί 99. οἱ σοῦ Κλ, καταφρονητική Ζ᾿. ἢ 20. ἐστὶ οτχι 0 ΚΧ8Ζ, ἢ τοῖς αἰΐογαπι ὁπ “4“. ἢ διὼ τὸ ταῦτα πόρρν ΟΖ". } 
21, καὶ] εἶναι καὶ ΟΥ1Ζ'. 23. τῆς] ἐκ τῆς ΟΥ1ΖἘ, "1 ὡς οχᾳ 075Ζ'. 1" 235. τίς οταὰ 0Ζ" εἰ ρν Κγό. ἢ ἐς] ἐςι καὶ ΟΣΖ!. Ι 
426. καὶ οτα Ο75Ζ", 1] τὸ ἀγαθόν Ο. 1} 38. ἐξίξανται 6.5. 1} εὐφνὴ ΟΥ̓ ΖΕ, || 30, ἀβελτερίαν καὶ οπι 0. 7Χ5Ζ 4, ἢ 32. εἱ οἵα 44. ι. 

33. τὸ χα Ο7ΧέΖ". 



ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Β. 

τὠγαθὰ οὕτω διώκεινται" ὁ γὰρ πλοῦτος οἷον τιμή τις τῆς 
»ν Ψ'. Υ ἀξίας τῶν ἄλλων, διὸ φαίνεται ὥνια ἅπαντα εἶναι αὐτοῦ.. 

καὶ τρυφεροὶ καὶ σαλάκωνες, τρυφεροὶ μὲν δὶὰ τὴν τρυφὴν 
καὶ τὴν ἔνδειξιν τῆς εὐδαιμονίας, σαλώκωνες δὲ καὶ σόλοι- 
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τεροι μὲν οὖν καὶ ἀλογιστότεροι διὰ τὴν εὐτυχίαν εἰσίν, ἂν 
δ᾽ ἀκολουθεῖ βέλτιστον ἦθος τῇ εὐτυχίᾳ, ὅτι φιλόθεοί εἰσι 
καὶ ἔχεσι πρὸς τὸ θεῖόν πως, πιςεύοντες διὰ τὰ γιγνόμενα, 
ὠγαθὰ ὠπὸ τῆς τύχης. περὶ μὲν ἦν τῶν καθ᾽ ἡλικίαν καὶ 

κοι διὼ τὸ πάντας εἰωθέναι διατρίβειν περὶ τὸ ἐρώμενον καὶ ς τύχην ἠθῶν εἴρηται" τὰ γὰρ ἐναντία τῶν εἰρημένων ἐκ τῶν 
θαυμαζόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν, καὶ τῷ οἴεσθαι ζηλοῦν τὸς ἄλλους ἐναντίων φανερά ἐστιν, οἷον πένητος καὶ ἀτυχοῦς ἦθος καὶ 
ἃ καὶ αὐτοί, ἅμα δὲ καὶ εἰκότως τῦτο πάσχεσιν" πολλοὶ 
γάρ εἰσιν οἱ δεόμενοι τῶν ἐχόντων, ὅθεν καὶ τὸ Σιμωνίδου 
εἴρηται περὶ τῶν σοφῶν καὶ πλεσίων πρὸς τὴν γυναῖκα τὴν 

ἀδυνάτου. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἡ τῶν πιθανῶν λόγων χρῆσις πρὸς κρίσιν ἐς 18 
(σφὶ ὧν γὰρ ἴσμεν καὶ κεκρίκαμεν, ὑδὲν ἔτι δεῖ λόγω, ἔςι 

Ἱέρωνος ἐρομένην πότερον γενέσθαι κρεῖττον πλούσιον ἢ σο- 10 δί, ὧν τε πρὸς ἕνα τις τῷ λόγῳ χρώμενος προτρέπῃ ἢ 
φόν' πλέσιον εἰπεῖν" τὺς σοφὺς γὰρ ἔφη ὁρᾶν ἐπὶ ταῖς τῶν 

πλουσίων θύραις διατρίβοντας. καὶ τὸ οἴεσθαι ἀξίους εἶναι 
ἄρχειν" ἔχειν γὼρ οἴονται ὧν ἕνεκεν ἄρχειν ἄξιον. καὶ ὡς 

ἐν κεφαλαίῳ, ἀνοήτε εὐδαίμονος ἦθος ὁ πλῦτός ἐς ιν. δια- 

ὠποτρέπῃ, οἷον οἱ νυθετῶντες ποιῶσιν ἢ πείθοντες (οὐδὲν γὰρ 

ἧττον κριτής ὁ εἷς’ ὃν γὰρ δεῖ πεῖσαι, ὅτός ἐςιν ὡς ἁπλῶς 
εἰπεῖν κριτήξ), ἐάν τε πρὸς ὠμφισβητῆντα ἐάν τε πρὸς ὑπό- 
θεσιν λέγῃ τις, ὁμοίως" τῷ γὰρ λόγῳ ἀνάγκη, χρῆσθαι καὶ 

» 

φέρει δὲ τοῖς νεωςὶ κεκτημένοις καὶ τοῖς πάλαι τὰ ἤθη τῷ 15 ἀναιρεῖν τἀναντία, πρὸς ἃ ὥσπερ ἀμφισβητῆντα τὸν λόγον 
ἅπαντα μᾶλλον καὶ φαυλότερα τὼ κακὰ ἔχειν τοὺς νεο- ποιεῖται. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν τοῖς ἐπιδεικτικοῖς" ὥσπερ γὰρ 
πλούτους" ὥσπερ γὰρ ὠπαιδευσία, πλύτε ἐςὶ τὸ νεόπλυτον πρὸς κριτὴν τὸν θεωρὸν ὁ λόγος συνέστηκεν. ὅλως δὲ μόνος 
εἶναι. καὶ ἀδικήματα ἀδικῶσιν ἡ κακυργικά, ἀλλὰ τὰ μὲν ἐστὶν ὡπλῶς κριτὴς ἐν τοῖς πολιτικοῖς ἀγῶσιν ὁ τὰ ζητού- 
ὑβρις κα τὼ δὲ ἀκρατευτικαΐ, οἷον εἰς αἰκίαν καὶ μοιχείαν. μενα κρίνων" τῶ τε γὰρ ἀμφισβητούμενα ζητεῖται πῶς 

Ὁμοίως δὲ καὶ κερὶ δυνάμεως σχεδὸν τὼ πλεῖστα 20 ἔχει, καὶ περὶ ὧν βουλεύονται. περὶ δὲ τῶν κατὰ τῶς πο- 
φανεραί ἐστιν ἤθη" τὰ μὲν γὰρ τὰ αὐτὰ ἔχει ἡ δύναμις λιτείας ἠθῶν ἐν τοῖς συμβελεντικοῖς εἴρηται πρότερον. ὥς ε 
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τῷ πλύτῳ τὰ δὲ βελτίω" φιλοτιμότεροι γὰρ καὶ ἀνδρωδέ- 
στεροί εἰσι τὰ ἤθη οἱ δυνάμενοι τῶν πλουσίων διὼ τὸ ἐφίε- 
σθαι ἔργων ὅσα ἐξουσί᾽ αὐτοῖς πράττειν διαὶ τὴν δύναμιν. 

διωρισμένον ἂν εἴη πῶς τε καὶ διὰ τίνων τὸς λόγυς ἠθροὺς 
ποιητέον. ἐπεὶ δὲ περὶ ἕκαςον μὲν γένος τῶν λόγων ἕτερον 
ἦν τὸ τέλος, περὶ ἁπάντων δ᾽ αὐτῶν εἰλημμώαι δόξαι καὶ 

καὶ σπυδαστικώτεροι διὰ τὸ ἐν ἐπιμελείᾳ εἶναι, ἀνωγκαζό- 25 προτάσεις εἰσίν, ἐξ ὧν τὰς πίςεις φέρυσι καὶ συμβελεύον- 
μενοι σκοπεῖν τὰ περὶ τὴν δύναμιν. καὶ σεμνότεροι ἢ 

βαρύτεροι" ποιεῖ γὰρ ἐμφανεστέρους τὸ ἀξίωμα, διὸ με- 

τριάζυσιν" ἔς δὲ ἡ σεμνότης μαλακὴ καὶ εὐσχήμων βα- 

τες καὶ ἐπιδεικνύμενοι καὶ ἀμφισβητοῦντες, ἔτι δ᾽ ἐξ ὧν 
ἠθικὸς τὲς λόγες ἐνδέχεται ποιεῖν, καὶ περὶ τότων διώρις αι, 
λοιπὸν ἡμῖν διελθεῖν περὶ τῶν κοινῶν" πᾶσι γὰρ ἀναγκαῖον 

ρύτης. κἀν ἀδικῶσιν, ὁ μικραδικηταί εἰσιν ἀλλὰ μεγαλά- τὰ περὶ τοῦ δυνατῷ καὶ ὠδυνάτε προσχρῆσθαι ἐν τοῖς λό- 
δίκοι. ἡ δ᾽ εὐτυχία κατά τε μόρια τῶν εἰρημένων ἔχει τὰ 30 γοις, καὶ τὸς μὲν ὡς ἔςαι τὸς δὲ ὡς γέγονε πειρᾶσθαι δὲι- 
ΥΔ.. ,.} Ν »Ἣ ᾽΄ « δ “ , ΄ ᾿ δὲ ) ΠΝ ν ς ,ὔ 2 ) »“ ΄΄ ᾿ ἤθη" εἰς γὰρ ταῦτα συντείνυσιν αἱ μέγισται δοκοῦσαι εἶναι κνύναι. ἔτι δὲ περὶ μεγέθες κοινὸν ὡπάντων ἐςὶ τῶν λόγων 

᾿ δὰ ᾿) ᾽ ΝΣ. Ν ΝΣ »“Ἢ “ Ν ,ὔ »“ »“ 2 ,’ 
εὐτυχίαι, καὶ ἔτι εἰς εὐτεκνίαν καὶ τὰ κατὰ τὸ σῶμα χρῶνται γὰρ πάντες τῷ μεν καὶ αὔξειν καὶ συμβυλεύον- 
ἷφ ν .-.» ἢ . « ΄ λιν ν.» »“ Ἄ ΄, 
ἀγαθὰ παρασκευάζει ἡ εὐτυχία πλεονεκτεῖν. ὑπερηφανώ- τες ἢ ὠποτρέποντες καὶ ἐπαινῦντες ἢ ψέγοντες καὶ κατη- 

4. γὰρ] δὲ Χ1ΖΡ, ἢ τῆς) σι τῆς ΟΤΊ ΖΡ, ΠΠ 2. ἄλλων διαφαύνεται 4“, ἢ πάντα ὦνια 0 7Χ8Ζ 5. Ἷ 8. διά τε τὴν 75ΖὉ, |Π 6. τῷ] τὸ 
Χ144.. 1 1. ταῦτα ΟΥγ2ΖὈ, καὶ 8. εἰσιν οα 0 75Ζ5. "ἢ 9. γυναῖκα τὴν] γυναῖκα τῇ Ο75Ζ". 11. πλούσιον εἰκεῖν οἵα ΟΖ" εἰ ρμγ 7". ἢ 
γὰρ σοφοὺς Ο75Ζ". ἢ ἔφη ροεῖ 12. θύραις 07Χ15Ζ5, οπλῖθ80 διατρίβοντας. ΠΟ 13. ἕνεκα ἄξιον ἄρχειν 012Ζ5. ἃ 14. ἦθος πλοῦτός 44“. ἢ 
415. τοῖς τε πεωςὶ 7Ζ6, [[ τῷ} τὸ ΟΖ". ᾿ἰ 416. φαυλότερον “(ς. 19. ἀκρατιύματα 0,25. [ 20. καὶ οι 0 Χ8Ζ". αὶ 21. τὰς αὐτὰς ἔχει 
δυνάμεις 4“. ἢ 22. δὶ] δὲ καὶ ΟΤΆ. || φιλότιμοι Ο 75Ζ". ᾿Π φιλανδρωδέςεροί 4“. ἡ 23. εἰσι οτα Ο }ὲΖἈ, ἢ] 26. 3] ἢ βραδύτεροι ἢ 4“. ἢ 
217. σιμνοτέρους «4“. ἢ 29. μικραδικητικοί Ο ΚΧλΖὌ, 1] 830. εὐτυχία τὰ μόρια ἔχει τῶν εἰρημένων τὰ Ο Υ"Ζ", [ 31. μέγισται οἵα 07Χ75Ζ". ἵ 

32. τὰ οἵα ΟΖ" εἰ ργ 7, 
2. βέλτιον 07 4Ζ". 1 ἀ. ἀγαθὰ οτὰ “45. ὑπὸ ΟΧ5Ζ144“. ἵ 5. τὰ] τὰ μὲν Κλ, 1 17. ἀδυναμία 25 δἰ ρν ΚΡ, 1 9. δεῖται Ο, 

δῆται τῷ 75Ζ". ἢ 10. χρώμενος τῷ λόγῳ ΟΖ". 1 ἢ ἀποτρέπῃ οπι ΟΖ" εἰ ρν 7». ἢ 12. ὃ] ἐξὶν Ο Υ5Ζ", ἢ γὰρ ογὰ «4“. ἢ εἰκεῖν 
ἁπλῶς «4΄. 13. πρὸς ἀμφ.} εἰς ἀμφ. 4“. 1 117. δὴ Ο. 1 μόνος ὡς ἁπλῶς ἐςὶ κριτὴς ὁ ἐν τοῖς πολιτικοῖς ἀγῶσι τὰ ΟΥἘΖδ, 1 22. διωρι- 

σμένων Ο. ᾿Π τε οἵὰ “4“. ᾿ὶ τὸς λόγνς τὺς ἡθικὺὶς ποιήσομεν Ο75Ζδ, || 23. ἕτερόν τι τὸ τίλος ἦν ΟΥ̓́Ζ᾽. 24. καὶ οχὰ .4“. 1} 26. ἐπιδει- 

κνύστας ΟΥ̓ΖΡ, ἢ 27. τὸς λόγνς οπι Ο. || 29. τὰ] τὸ Α{΄, 11 31. πάντων Ο71Ζ5. ἢ 33. ἢ ἀπ. καὶ προτρέποντες καὶ ἀπ. ΟΥΈΧ,, 

ΕΥΤΤ 
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γοροῦντες ἢ ἀπολογόμεναι. τούτων δὲ διορισθέντων περί τε ὅλον τῶν δυνατῶν γενέσθαι, καὶ τὸ εἶδος, καὶ εἰ τὸ εἶς; 
ἐνθυμημάτων κοινῇ πειραθῶμεν εἰπεῖν, εἴ τι ἔχομεν, καὶ καὶ τὸ γένος, οἷον εἰ πλοῖον γενέσθαι δυνατόν, καὶ τριήρη, 
περὶ παραδειγμοίτων, ὅπως τὰ λοιπὰ προσθέντες ἀποδῶμεν καὶ εἰ τριήρη, καὶ πλοῖον. καὶ εἰ δάτερον τῶν πρὸς ἀλ- 
τὴν ἐξ ὠρχῆς πρόθεσιν. ἔστι δὲ τῶν κοινῶν τὸ μὲν αὐξεῖν ληλα πεφυκότων, καὶ θάτερον, οἷον εἰ διπλάσιον, καὶ 

οἰκειότατον τοῖς ἐπιδεικτικοῖς, ὥσπερ εἴρηται, τὸ δὲ γεγονὸς 5 ἥμισυ, καὶ εἰ ἥμισν, καὶ διπλάσιον. καὶ εἰ ἄνευ τέχνα 
τοῖς δικανικοῖς (περὶ τούτων γὰρ ἡ κρίσις), τὸ δὲ δυνατὸν καὶ παρασκευῆς δυνατὸν γενέσθαι, μᾶλλον διὰ τέχνης καὶ 
καὶ ἐσόμενον τοῖς συμβυλευτικοῖς. ᾿ ἐπιμελείας δυνατόν" ὅθεν καὶ ᾿Αγαάθωνι εἴρηται 

49 Πρῶτον μὲν οὖν περὶ δυνατῇ καὶ ἀδυνάτε Ἀέγωμεν. καὶ μὴν τὰ μῶ γε τῇ τύχῃ πράσσειν, τὰ δί 
"ἂν δὴ τοὐναντίον ἤ δυνατὸν ἢ εἶναι ἢ γενέσθαι, καὶ τὸ ἡμῖν ἀνάγκῃ καὶ τέχνῃ προσγίγνεται. 
ἐναντίον δόξειεν ἂν εἶναι δυνατόν, οἷον εἰ δυνατὸν ἄνθρω- (9 καὶ εἰ τοῖς χείροσι καὶ ἥττοσι καὶ ὠφρονεστέροις δυνατί, 

πὸν ὑγιασθῆναι, καὶ νοσῆσαι" ἡνγὰρ αὐτὴ δύναμις τῶν καὶ τοῖς ἐναντίοις μᾶλλον, ὥσπερ καὶ ᾿Ισοκράτης ἔφη ἂν 

ἐναντίων, ἧ ἐναντία. καὶ εἰ τὸ ὅμοιον δυνατόν, καὶ τὸ νὸν εἶναι εἰ ὁ μὲν Ἑὔύθυνος ἔμαθεν, αὐτὸς δὲ μὴ δυνήσιτω 

ὅμοιον. καὶ εἰ τὸ χαλεπώτερον δυνατόν, καὶ τὸ ῥᾷον. καὶ εὑρεῖν. περὶ δὲ ἀδυνάτον δῆλον ὅτι ἐκ τῶν ἐναντίον. τὰ 

εἰ τὸ σπουδαΐον καὶ καλὸν γενέσθαι δυνατόν, καὶ ὅλως εἰρημένοις ὑπάρχει. εἰ δὲ γέγονεν ἢ μὴ γέγονεν, ἐκ τῦνδι 

δυνατὸν γενέσθαι" χαλεπώτερον γὰρ καλὴν οἰκίαν ἢ οἰκίαν 15 σκεπτέον. πρῶτον μὲν γάρ, εἰ τὸ ἧττον γίγνεσθαι πιφυ- 

εἶναι. καὶ ἧ ἡ ἀρχὴ δύναται γενέσθαι, καὶ τὸ τέλος" ὑδὶν κὸὺς γέγονεν, γεγενὸς ἂν εἴη καὶ τὸ μᾶλλον. καὶ εἰ τὶ 

γὰρ γίγνεται οὐδ᾽ ἄρχεται γίγνεσθαι τῶν ἀδυνάτων, οἷον ὕςερον εἰωθὸς γίγνεσθαι γέγονεν, καὶ τὸ πρότερον γέγονπ, 
τὸ σύμμετρον τὴν διάμετρον εἶναι οὔτ᾽ ὧν ἄρξαιτο γίγνε- οἷον εἰ ἐπιλίληςαι, καὶ ἔμαθέ ποτε τῦτο. καὶ εἰ ἐδύνατι 

σϑαι ὅτε γίγνεται. καὶ οὗ τὸ τέλος, καὶ ἡ ἀρχὴ δυνατή καὶ ἄβύλετο, κέπραχεν" πάντες γάρ, ὅταν δυνάμενοι βε 
ἅπαντα γὰρ ἐξ ἀρχῆς γίγνεται. καὶ εἰ τὸ ὕςερον τῇ ὑσίᾳ τὸ ληθῶσι, πράττεσιν" ἐμποδὼν γὰρ ὑδὶν. ἔτι εἰ ἐβώλαετο κὶ 
ἢ τῇ γινέσει δυνατὸν γενέσθαι, καὶ τὸ πρότερον, οἷον εἰ μηδὲν τῶν ἔξω ἐκώλυεν, καὶ εἰ ἐδύνατο καὶ ὠργίζετο, καὶ 

ἄνδρα γενέσθαι δυνατόν, καὶ παῖδα" πρότερον γὰρ ἐκεῖνο εἰ ἐδύνατο καὶ ἐπεθύμει" ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ πολύ, ὧν ἐέ 
γίγνεται" καὶ εἰ παῖδα, καὶ ἄνδρα" ἀρχὴ γὰρ ἐκείνη. καὶ γονται, ἀν δύνωνται, καὶ ποιῶσιν, οἱ μὲν φαῦλοι δὲ ἀκρ’ν 
ὧν ἔρως ἢ ἐπιθυμία φύσει ἐςίν" ὑδεὶς γὰρ τῶν ἀδυνάτων σίαν, οἱ δ᾽ ἐπιεικεῖς ὅτι τῶν ἐπιεικῶν ἐπιθυμοῦσιν. καὶ 
ἐρᾷ ἐδ' ἐπιθυμεῖ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. καὶ ὧν ἐπιςῆμαί εἰσι 25 ἔμελλε γίγνεσθαι, καὶ ποιεῖν" εἰκὸς γὰρ τὸν μέλλοντα καὶ 
καὶ τέχναι, δυνατὸν ταῦτα καὶ εἶναι καὶ γενέσθαι. καὶ ποιῆσαι. καὶ εἰ γέγονεν ὅσα πεφύκει πρὸ ἐκεύου ἢ ἦρι 
ὅσων ἡ ἀρχὴ τῆς γενέσεως ἐν τύτοις ἐςὶν ἃ ἡμεῖς ἀναγκά- ἐκείνου, οἷον εἰ ἤστραψε, καὶ ἐβρόντησεν, καὶ εἰ ἐπεατι, 
σαιμεν ἂν ἢ πείσαιμεν' ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ὧν κρείττους ἢ καὶ ἔπραξεν. καὶ εἰ ὅσα ὕστερον πεφύκει γίγνεσθαι ὦ 
κύριοι ἢ φίλοι. καὶ ὧν τὰ μέρη δυνατά, καὶ τὸ ὅλον. ὄνεκω γίγνεται γέγονεν, καὶ τὸ πρότερον καὶ τὸ τότε ἔτεα 

καὶ ὧν τὸ ὅλον δυνατόν, καὶ τὰ μέρη ὡς ἐπὶ τὸ πολύ" 30 γέγονεν, οἷον εἰ ἐβρόντησε, καὶ ἥςραψεν, καὶ εἰ ἔπραξε, καὶ 
εἰ γὰρ πρόσχισμα καὶ κεφαλὶς καὶ χιτῶν δύναται γενέ. ἐπείρασεν. ἔς δὲ τότων ἁπάντων τὼ μὲν ἐξ ἀνάγκης τὲ 
σθαι, καὶ ὑποδήματα, δυνατὸν γενέσθαι, καὶ εἰ ὑποδήματα, δ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολυ ὕτως ἔχοντα. περὶ δὲ τῷ μὴ γεγονθει 
καὶ πρόσχισμα καὶ κεφαλὶς καὶ χιτών. καὶ εἰ τὸ γῴος φανερὸν ὅτι ἐκ τῶν ἐναντίων τοῖς εἰρημένοις. καὶ τεὶ ἡ 

1. τὴ τῶν “4. Π 2. εἴ τι ἔχομον οι ΟΥ8Ζ», Π 3. ἀποτελέσωμεν Ο75ΖΡ, 1 5. γένος 4“. ΠΤ 8. δυνατῶν καὶ ἀδυνάτων ΟΥἹΖ..} 

9. τοὐναντίον ἢ εἶναι δυνατὸν ἢ Ο. ἢ 10. ἂν δόξειν Ο}ῈΖἈ, ἢ] ὑγιασθῆναι ἄνθρωπον ΟΥ5Ζ". [ἢ 18. ἀνόμοιον Ο. ἢ 14. εἰ σπουδαῖον ἢ καλὰ 
Ο}1Ζ᾿. ἢ 15. γινέσθαι δυνατόν ΟΖ, "ἢ 16. εἶναι] γινίσθαι 0 }8Ζ', ᾿) δυνατὴ 0. }5Ζ". 1 19. γίγνεσθαι Ὁ. ἢ" 20. δεύτερον Ο, ἔτεμν Ρ 

Ζ5.} 22. κἀκεῖνο 4“. 1 23. ἀρχὴ] καὶ ἀρχὴ .4“. 1] 24, ὧν] ὧν ἢ “44. 1 26. δυνατὰ ταῦτα καὶ ἔςιν καὶ γίγνεται 4“. Πϊ 21, ἃ] ἃ καὶ ΟΡ 

Ζ5. ἢ 28. ἂν ἢ] ἂν καὶ ΟὙ75Ζ". "} 29. ὅλον] ὅλον δυνατόν Ο}5ΖΡ, αὶ 80. καὶ ὧν τὸ ὅλον δυνατόν οπλ Ζ'. ἢ 31. εἴτε Ο7Χ5Ζ", 11 81 εἰ 

33. πρόσχιμα Ο. Ἰἰ 33. προσχίσματα 4“. 1 καὶ χιτών οπὶ ΧΡ .4“, 
1. ὅλων Ο. 1] καὶ εἰ τὸ εἶδος οπὶ “4“. 1 3. καὶ εἰ τριήρη οαι ΧΡ, [|.5. καὶ δῃῖς διπλάσιον οπὶ .4“. ἢ 6. καὶ] καὶ Ο ΚΣλΆΖΞ'. «γαίαι 

“4, γενίσθαι τι 0} }Ζ". Π 8. πράσσει 4“. 1} 9. τύχῃ. Κ5ΖἈ44“. ἡ 10. εἰ) τὰ 07}}5Ζ5. 1} χείροσιν ἢ ἥττοσιν ἢ Ο ΡΖ". ἡ 12. ὔθνμα 0 
7:Ζ5». 1 13. ἀδυνάτων Ο ΚΖ). 411. ἢ μὴ γέγονεν οπὶ “(“. Π 15. γάρ οπι 0 ΚΖ". ἢ πεφνκὸς γίγνεσθαι Κ᾽, 1] 16. καὶ τὸ μᾶλλον τιν 

κὸς γεγονὸς ἂν εἴη. καὶ Ο 7 ΖΡ, Ἱ 19. καὶ εἰ ἐβόέλετο «4«, ἢ πέπραγε 0 }8Ζ". ᾿] 20. ἔτι) καὶ 077Χ5Ζ". ἢ 21. δυνατὸν Α4-. [ καὶ -Ά. 

ἰδύνατο οπλ Ζ΄. ἢ 21. ὠργίζετο) ἐπεθύμει Ο. 1} 22. ἐπεθύμει) ὠργίζετο Ο. ἢ 23. καὶ οπι .4“. ᾿} “24. οἱ] εἰ Ὁ. ΠΠ 26. προγέγνπι 9 

γ}ιΖῬ, 11 ὅσα) ὅσα ἢ 444. },{Ξ0ῳ21Ι8. ἔπρασε τὸ Τ᾿, ᾿ πέφνκε ΟΥ}ΖἈ. 1] 29. καὶ εἰ τὸ 07ΖΡ, || τὸ οπι 0 775Ζ", ἵ 30. δυο] τρτρν 

τούτου γίγονεν ΟὙ5ΖΡ, ἢ} εἰ ̓Ῥροδῖ οἷον οἵη Ο. ἢ καὶ ροδὶ ἔπραξε οχχῃ “4΄. Π 33. ὅτι οὐχ 0 7}}Ζ, 



ΡΗΤΟΡΙΚῊΣ Β. 

ἐσομένε ἐκ τῶν αὐτῶν δῆλον' τό τε γὰρ ἐν δυνάμει καὶ 
βουλήσει ὃν ἔςαι, καὶ τὰ ἐν ἐπιθυμίᾳ καὶ ὀργῇ καὶ λο- 

γισμῷ μετὰ δυνάμεως ὄντα. διὰ ταῦτα καὶ εἰ ἐν ὁρμῇ 
ἥ “ποιεῖν ἢ μελλήσει, ἴξαι' ὡς γὼρ ἐπὶ τὸ πολὺ γίγνεται 

μᾶλλον τὼ μέλλοντα ἢ ἢ τὼ μὴ μέλλοντα. καὶ εἰ προγέ- 5 
γονεν ὅσα πρότερον πεφύκει γίγνεσθαι, οἷον εἰ συννεφεῖ, 
εἰκὸς ὗσαι. καὶ εἰ τὸ ἕνεκα τύτε γέγονεν, καὶ τῦτο εἰκὸς 
γενέσθαι, οἷον εἰ θεμέλιος, καὶ οἰκία. περὶ δὲ μεγέθες καὶ 
μικρότητος τῶν πραγμάτων καὶ μείζονός τε καὶ ἐλάττονος 

1308 

λαβεῖν, λαβὼν δὲ διέθη, καὶ πάλιν Ξέρξης οὐ πρότερον 
ἐπεχείρησε “ρὶν ἔλαβεν, λαβὼν δὲ διέβη" ὥστε καὶ οὗτος 

ἐὰν λάβη, διαβήσεται" διὸ ὑκ ἐπιτρεπτέον. παραβολὴ δὲ 

τὰ ̓Ξωκρατικά, οἷον εἴ τις λέγοι ὅ ὅτι οὐ δεῖ κληρωτοὺς Ὑος Σωκραλ,, 
ἄρχειν" ὅμοιον γὰρ ὥσπερ ἂν εἴ τις τὸς ἀθλητὰς κληροῇη 
μὴ οἱ ἀν δύνωνται ἀγωνίζεσθαι ἀλλ᾽ οἱ ἂν λάχωσιν, ἃ 

τῶν πλωτήρων ὅν τινα δεῖ κυβερνᾶν κληρώσειεν, ὡς δέον 
τὸν λαχόντα ἀλλὰ μὴ τὸν ἐπις μενον. λόγος δέ, οἷος ὁ 
Στησιχόρε περὶ Φαλάριδος καὶ Αἰσώπου ὑπὲρ τοῦ δημα- 

καὶ ὅλως μεγάλων καὶ μοιρῶν ἐκ τῶν προειρημένων ἡμῖν 10 γωγθ. ἸΣτησίχορος μὲν γάρ, ἑλομένων ςρωτηγὸν αὐτοκραΐ-. 
ἐστὶ φανερόν" εἴρηται γὰρ ἐν τοῖς συμβελευτικοῖς περί τε 
μεγέθες ἀγαθῶν καὶ περὶ τοῦ μείζονος ἁπλῶς καὶ ἐλαάτ- 
τόνος. ὥστ᾽ ἐπεὶ καθ᾽ ἕκαστον τῶν λόγων τὸ προκείμενον 
τέλος ὠγαθόν ἐστιν, οἷον τὸ συμφέρον καὶ τὸ καλὸν καὶ 

τορὰ τῶν Ἱμεραίων Φαάλαριν καὶ μελλόντων φυλακὴν δὲ- 
δύναι τῇ σώματος, τἄλλα διαλεχθεὶς εἶπεν αὐτοῖς λόγον 
ὡς ἵππος κατεῖχε λειμῶνα μόνος, ἐλθόντος δ' ἐχάφνυ καὶ 
διαφθείροντος τὴν νομὴν βυλόμενος τιμωρήσασθαι τὸν ἔλα- 

τὸ δίκαιον, φανερὸν ὅτι δὶ᾿ ἐκείνων ληπτέον τὰς αὐξήσεις 15 φον ἠρώτα τὸν ἄνθρωπον εἰ δύναιτ᾽ ὧν μετ᾽ αὐτῷ κολάσαι 
πᾶσιν. τὸ δὲ παρὰ ταῦτά τι ζητεῖν περὶ μεγέθες ἁπλῶς 
καὶ ὑπεροχῆς κενολογεῖν ἐστίν" κυριώτερα γώρ ἐστι πρὸς 

τὴν χρείαν τῶν καθόλου τὰ καθ᾿ ἕκαςα τῶν πραγμάτων. 
περὶ μὲν οὖν δυνατὴ καὶ ἀδυνάτε, καὶ πότερον γέγονεν ἢ 

οὐ γέγονεν καὶ ἔςαι ἃ 
μικρότητος τῶν πραγμάτων εἰρήσθω ταῦτα. 

Λοιπὸν δὲ περὶ τῶν κοινῶν πίστεων ἅπασιν εἰπεῖν, 
ἐπείπερ εἴρηται περὶ τῶν ἰδίων. εἰσὶ δ᾽ αἱ κοιναὶ πίστεις 

δύο τῷ γώει, παράδενγμα καὶ ἐνθύμημα" ἡ γὰρ γνώμη 

τὸν ἔλαφον, ὁ δ᾽ ἔφησεν, ἐὰν λώβη χαλινὸν καὶ αὐτὸς 
ἀναβῇ ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων ὠκόντια" συνομολογήσαντος δὲ καὶ 
ἀναβάντος, ἀντὶ τῇ τιμωρήσασθαι αὐτὸς ἐδέλευσεν ἤδη τῷ 

ἀνθρώπῳ. “ὕτω δὲ καὶ ὑμεῖς" ἔφη “ὁρῶτε μὴ βυλόμενοι 
ὑκ ἔςαι, ἔτι δὲ περὶ μεγέθες καὶ Ὁ τὸς πολεμήες τιμωρήσασθαι ταὐτὸ πάθητε τῷ ἵππῳ" τὸν 

μὲν γὰρ χαλινὸν ἔχετε ἤδη, ἑλόμενοι ςρατηγὸν αὐτοκρά- 
τορα" ἐὰν δὲ φυλακὴν δῶτε καὶ ἀναβῆναι ἐάσητε, δὸν- 
λεύσετε ἤδη Φαλαριδι»" Αἴσωπος δὲ ἐν ξάμῳ συνηγορῶν 
δημαγωγῷ κρινομένῳ περὶ θανάτε ἔφη ἀλώπεκα διαβαῖ- 

μέρος ἐνθυμήματός ἰςιν. πρῶτον μὲν ἦν περὶ παραδείγμα- 25 νυσαν ποταμὸν ἀπωσθῆναι εἰς φάραγγα, ὦ δυναμένην δ᾽ 
τὸς λέγωμεν" ὅμοιον γὰρ ἐπαγωγῇ τὸ παράδειγμα, ἡ δ᾽ 
ἐπαγωγὴ ἀρχή. παραδειγμάτων δ᾽ εἴδη δύο" ἣν μὲν γάρ 
ἐς: παραδείγματος εἶδος τὸ λέγειν πράγματα προγεγενη» 
μίώα, ἣν δὲ τὸ αὐτὸν ποιεῖν. τούτη δ᾽ ὃν μὲν παραβολὴ 

ἐκβῆναι πολὺν χρόνον κακοπαθεῖν, καὶ κυνοραὶς ὡς πολλὲς 

ἔχεσθαι αὐτῆς" ἐχῖνον δὲ πλανώμενον, ὡς εἶδεν αὐτήν, 

κατοικτείραντα ἐρωτᾶν εἶ ὠφέλοι αὐτῆς τοὺς κυνοραὶς αἷς" 

τὴν δὲ οὐκ ἐῶν" ἐρομένε δὲ διὰ τί, ὅτι οὗτοι μὲν φάναι 

ἣν δὲ λόγοι, οἷον οἱ Αἰσώπειοι καὶ Λιβυκοί, ἔς δὲ τὸ μὲν 3 ἤδη μον πλήρεις εἰσὶ καὶ ὀλέγον ἕλκουσιν αἷμα" ἐὰν δὲ 
παράδειγμα, τοιόνδε τι, ὥσπερ εἴ τις λέγοι ὅτι δεὶ πρὸς τούτες ἀφέλῃ, ἕτεροι ἐλθόντες πεινῶντες ἐκκίνταί μου τὸ 
βασιλέα παρασκευάζεσθαι καὶ μὴ ἐῶν Αἴγυπτον χειρώ- λοιπὸν αἷμα. “ἀτὰρ καὶ ὑμᾶς" ἔφη, “ὦ ἄνδρες Σάμιοι, 
σασθαι" καὶ γὰρ Δαρεῖος ἡ πρότερον διέβη πρὶν Αἴγυπτον ὗτος μὲν ὑδὲν ἔτι βλάψει (πλύσιος γάρ ἐς ιν)" ἐὰν δὲ τῦτον 

4. καὶ ἐν βουλήσει 4“, Π 2. τὰ] τὸ ΟΥ̓́Ζ᾽͵ εἰ 3. ὃν. ἢ 3. διὼ οἱ εἰ οτὰ “4“. ἢ 5. μέλλοντα δηῖο ἢ οἵα .“4“. ἢ εἰ οχὰ ο. : 
6. πίφνκε ΟΥ}Ζ᾽. 1 1. γεγονὸς ΟΥ̓́Ζ᾽. ἢ 8. καὶ δηϊο οἰκία εἰ 9. δῖθ μείζονός οὐα Ο75Ζ᾽. || 13, ἱπὶ τὸ καϑ' ἔκαξον τῶν λόγων 
τῶν προκειμένων “44. ἡ 1Λ. οἷον εἰ τὸ ΟΥ̓́»Ζθ. ἢ 15. τὸ οἵα 075Ζ". ἢ 16. ἔτι 4“. ἢ 18. ἕκαςον Ο75Ζ,. ἢ 19. ἢ] ἐν Ο.1 25. μὲ 
οτα Ο7ιΖλ. ἢ 21. δύο] δύο ἰςίν ΟΥ5Ζ", ἢ 80. λιβύης Ο, λιβύες Χ75Ζ", 1 81. παράδειγμα) παραδείγματα λέγειν “4. ἢ 38. γὰρ] γὰρ 

“4. 

ὼς λαβεν] ἔλαβεν “4“. ἢ καὶ -- 2. διέβη οτὰ ΟΤ᾽ΖἈ. Π 2. καὶ οτὰι ο. ἢ οὗτος ἰὰν} νῦν ἀν Ο7Χ52Ζ". ἢ 3. λάβοι 773Ζ3, οπιΐδεο 

διφβήσεται. ἢ δὲ] δὲ καὶ 0752Ζ". ἢ ἀ. δεῖ τοὺς κληρωτοὺς Ο71Ζ᾽,. 5. ἂν οἵα Ο75Ζ". 1] 6. οἱ μὴ δύνανται 4“, ἢ , ὅτνα “45. 

δέον] οὐ δίον “4““, ὃ 0Ζ5. ἢ 8. μὴ οι “45. ἢ δέ ογὰ ΟΥ̓Ζ.. Ἡ 9. πρὸς φώλαριν Ο71Ζ5. 1 δημηγόρν ΟΖ' εἰ ρτ ει ἢ 1Δ. διαφθεί- 

ρῶστος ΟΖΡ. ᾿ἰ 15. τινὰ «4. ἢ ἂν οὰ 0 775Ζ3, 1} αὐτὸν τιμωρήσασθαι “45. ἢ 16. δί φησιν ΟΥ̓́ ΖΡ. ἢ λάβης Υ75Ζ". Β 11. σννωμολογή- 

σατο Ο. αὶ 18. ἤδη οπι “4“. 19. ὁρᾶτε φησὶ μὴ τὸς πολεμίους βουλόμενοι τιμωρήσασθαι ταντὰ ΟΥ̓́ΙΖΒ, ἢ 20. τὸν} τὸ .45.ὄ ἢ 24. ἤδη 
ἔχετε ΟΥ͵Ζ᾽. ἡ 22. δ] δὲ καὶ Ο78Ζ", ἃ δουλεύετε ΟΖ. 1] 23. Σάμῳ} μέσω Ο. ἵ δημηγορῶν κρινομένω δημαγωγῶ “44. ἢ 25. δ᾽ οπι 
25. 1 26 οἱ 28. πυνορραϊφαὶς οοῦν ΤΡ. ἢ 29. φάναι (φάναι μὲν Ζ3) ἵτι οὗτοι μὴν πλήρεις μον ἤδη ΟΥ5ΖΡ, ἵὶ 31: τοῦτο ργ Κλ, ἢ ἀφί- 
ληται “45. καὶ 82. καὶ] οὖν καὶ ΟΥΆΖ", ἢ ἔφη ὦ οπι .4“. 1 38. βλάπτει ΟΥ}Ζ5, 

Ο6662 
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ἀποκτείνητε, ἕτεροι ἤξουσι πένητες, οἱ ὑμῖν ἀναλώσυσι τὰ 

κοινὰ κλέπτοντες." εἰσὶ δ᾽ οἱ λόγοι δημηγορικοί, καὶ ἔχεσιν 
ἀγαθὸν τῦτο, ὅτι πράγματα μὲν εὑρεῖν ὅμοια γεγενημένα 
χαλεπόν, λόγους δὲ ῥᾷον' ποιῆσαι γὰρ δεῖ ὥσπερ καὶ 

ΙΚΗΣ Β. 

καὶ τὸ 
οὐκ ἔστιν ὅστις παντ᾽ ὠνὴρ εὐδαιμονεῖ. 

καὶ τὸ 
οὐκ ἔστιν ἀνδρῶν ὅστις ἔστ᾽ ἐλεύθερος 

παραβολαΐς, ἄν τις δύνηται τὸ ὅμοιον ὁρᾶν, ὅπερ ῥᾷόν ἐςὶν 5 γνώμη, πρὸς δὲ τῷ ἐχομένῳ ἐνθύμημα" 

ἐκ φιλοσοφίας. ῥάω μὲν ἕν πορίσασθαι τὰ διὼ τῶν λό- 

γων, χρησιμώτερα δὲ πρὸς τὸ βουλεύσασθαι τὰ διὰ τῶν 
πραγμάτων" ὕμοια γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὰ μέλλοντα 
τοῖς γεγονόσιν. δεῖ δὲ χρῆσθαι τοῖς παραδεΐγμασι μὴ 

ἔχοντα μὲν ἐνδυμήματα ὡς ἀποδείξεσιν (ἡ γὼρ πίςις διὰ 
τότων), ἔχοντα δὲ ὡς μαρτυρίοις, ἐπιλόγῳ χρώμενον τοῖς 

ἐνθυμήμασιν" προτιθέμενα μὲν γὼρ ἔοικεν ἐπωγωγῇ, τοῖς 
δὲ ῥητορικοῖς ὑκ οἰκεῖον ἐπαγωγὴ πλὴν ἐν ὀλίγοις, ἐπιλε- 
γόμενα δὲ μαρτυρίοις, ὁ δὲ μάρτυς πανταχὴ πιθανός. διὸ 

ἢ χρημάτων γὰρ δοῦλός ἐστιν ἢ τύχης. 
εἰ δ ἐξι γνώμη τὸ εἰρημένον, ἀνάγκη τέτταρα εἶδη ἦναι 

γνώμης" ἢ γὰρ μετ᾽ ἐπιλόγε ἔςαι ἢ ἄνευ ἐπιλόγε. ἀτο- 
δείξεως μὲν ἕν δεόμεναί εἰσιν ὅσαι παράδοξόν τι λέγον 

(ἢ ἀμφισβητύμενον" ὅσαι δὲ μηδὲν παράδοξον, ἄνευ ἐχε 

λόγν. τύτων δ᾽ ἀνάγκη τὰς μὲν διὰ τὸ προεγνῶσθαι μη» 
δὲν δεῖσθαι ἐπιλόγου, οἷον 

ἀνδρὶ δ᾽ ὑγιαίνειν ἄριςόν ἐςιν, ὥς γ᾽ ἡμῖν δοκεῖ" 
φαίνεται γὰρ τοῖς πολλοῖς οὕτω" τὰς δ᾽ ἅμα λεγομένας 

καὶ προτιθέντι μὲν ἀνάγκη πολλὰ λέγειν, ἐπιλέγοντι δὲ τς δήλας εἶναι ἐπιβλέψασιν, οἷον 
καὶ ἂν ἱκανόν᾽ μαρτυς γὰρ πιςὸς καὶ εἷς χρήσιμος. πόσα 

Ψ ΨἹ ,, .-«“ "  ν͵ ΄ μὲν οὖν εἶδη παραδειγμάτων, καὶ πῶς αὐτοῖς καὶ πότε 
χρης ον, εἴρηται. 

οὐδεὶς ἐραστὴς ὅστις οὐκ ἀεὶ φιλεῖ, 

τῶν δὲ μετ᾽ ἐπιλόγου αἱ μὲν ἐνθυμήματος μέρος εἰσ, 
ὥσπερ “χρὴ δ᾽ ἵ ποθ᾿ ὅςις ἀρτίφρων," αἱ δ᾽ ἐνθυμηματε 

21 Πρφὶ δὲ γνωμολογίας, ῥηθώτος τί ἐςι γνώμη, μάλις᾽ καὶ μέν, οὐκ ἐνθυμήματος δὲ μέρος" αἴπερ καὶ μάλιετ' 
ἄν γέώοιτο φανερὸν περὶ ποίων τε καὶ πότε καὶ τίσιν ἀρ- τ εὐδοκιμῦσιν. εἰσὶ δ᾽ αὗται ἐν ὅσαις ἐμφαίνεται τῇ λεγν 
μόττει χρῆσθαι τῷ γνωμολογεῖν ἐν τοῖς λόγοις. ἔστι δὲ μέν τὸ αἴτιον, οἷον ἐν τῷ “ἀθάνατον ὀργὴν μὴ φύλατα 
γνώμη ἀπόφανσις, οὐ μέντοι περὶ τῶν καθ᾽ ἕκαστον, οἷον θνητὸς ὧν" τὸ μὲν γὰρ φάναι μὲ δεῖν ἀεὶ φυλάττειν τὴν 
ποῖός τις Ἰφικράτης, ἀλλὰ καθόλκ" καὶ ὁ περὶ πάντων κα- ὀργὴν γνώμη, τὸ δὲ προσκείμενον “θνητὸν ὄντα" τὸ διὰ τί 

ἜμΩ οἷον ὅτι τὸ εὐθὺ τῷ καμπύλῳ ἐναντίον, ἀλλὰ περὶ ὅσων λέγει. ὅμοιον δὲ καὶ τὸ “θνατὰ χρὴ τὸν θνατόν, ἐκ ἀδέ- 
αἱ πράξεις εἰσί, καὶ αἱρετὼ ἢ φευκτά ἐςι πρὸς τὸ πράτ- Ὡς νατα τὸν θνατὸν φρονεῖν." φανερὸν οὖν ἐκ τῶν εἰρημέναι 
τειν. ὥς" ἐπεὶ τὰ ἐνθυμήματα ὁ περὶ τύτων συλλογισμός πόσα τε εἶδη γνώμης, καὶ περὶ ποῖον ἕκωστον ἁρμόττει 
ἐςι σχεδόν, τά τε συμπεράσματα τῶν ἐνθυμημάτων καὶ περὶ μὲν γὰρ τῶν ὠμφισβητυμέώων ἢ παραδόξων μὴ ἔνω 

αἱ ἀρχαὶ ἀφαιρεθέντος τῇ συλλογισμῷ γνῶμαί εἰσιν, οἷν ἐπιλόγου, ἀλλ᾽ ἢ προθέντα τὸν ἐπίλογον γνώμῃ χρῆσθαι 
χρὴ δ᾽ οὔ ποθ, ὅστις ἀρτίφρων πέφυκ᾽ ἀνήρ, τῷ συμπεράσματι, οἷον εἴ τις εἴποι “ἐγὼ μὲν ἕν, ἐπειδὴ 
παῖδας περισσῶς ἐκδιδάσκεσθαι σοφούς. 30 ὅτε φθονεῖσθαι δεῖ ὅτ᾽ ἀργὸν εἶναι, οὗ Ἴω χρῆναι ταν 

τὔτο μὲν ἦν γνώμη" προςεθείτης δὲ τῆς αἰτίας καὶ τῷ διὰ δεύεσθαι," ἢ τῦτο προειπόντα ἐπειπεῖν τὰ ἔμπροσθεν. τεὶ 
τί, ἐνθύμημά ἐςι τὸ ἅπαν, οἷον δὲ τῶν μὴ παραδόξων ἀδήλων δέ, προστιθέντα τὸ διότι 

χωρὶς γὰρ ἄλλης ἧς ἔχουσιν ἀργίας, ςρογγυλώτατα. ὡρμόττει δ᾽ ἐν τοῖς τοιότοις καὶ τὰ λα- 
φθόνον παρ᾽ ἀστῶν ἀλφάνουσι δυσμενῆ. κωνικὼ ἀποφθέγματα καὶ τὰ αἰνιγματώδη, οἷον εἶ τις 

5. ὅπως Ο. Π 6. ἑαῖον “4. Π 9. μὴ] ὑκ “4“. }} 10. ἀποδείξεις Ο. ἢ ἡ -- 41. τώτων οπὶ 6Ζὁ οἱ μὲν Χϑ, ἢ 11. ἐπιλόγοις χρώμνν 
ἐπὶ τοῖς Ο74Ζὁ, { 42. ἐπαγωγαῖς 0 γ8Ζ". ᾿ 43. ἐπαγωγὴς Ζ". Ἰ ἂν οἷα Ο. ἢ ἐπιλεγόμενον Ζ.. ἡ 14. διτι Ῥίοτῖχυα. ! 16. τιρὰ} 
χρηςὸς “4“. 1 20. γόηται Ζ'.. ἢ 21. δὲ] δ᾽ ἡ .44-. }} 22. ἀπόφασις 75Ζ". 1 περὶ] ἅτε περὶ 4“. ἢ 23. καὶ οὐ] ὅτε Ο7:2'. Ἰ χαϑίλ] 
καὶ καθόλν Ὁ, οτὰ 4“. Π 25. ἐς] εἰσι Ο. ] πράσσειν ΟΥ5νΖ'. 21. τε οἵὰ “4“. 11 82. ἔςαι 07:2". ΠΠ 84. πρὸς ἀνδρῶν ἀμφαία 
07:2". 

ανεν 

1. τὸ οἵα Ο7:2Ζ". ἢ 5. γιώμη --- ἰγθύμημα οαα Ο}8Ζ᾽, ἢ 1. εἶναι “νώμης εἴη ΟΥ̓ Ζ'. ἢ 8. δίχα ΧΡ. ἢ 9. εἰσιν] εἰσα εἰ μετὲ 
ἐπιλέγου Ο775Ζ5. αὶ ὅσαι -- 10. ἀμφισβητύμενον οἵα 6.ΖΖὉ. ἵἱὶ 11. ταῖς 75. Ε΄ 1Δ. γὰρ} μὲν γὰρ “1. } 16. ἐρασθὲς ὅςφις ὑχὶ καὶ φ. 44} 

48. γΡοϑὶ ἀρτίφρων 07:2: πεφυκ᾽ ἀνήρ. ἢ 19. μέν οἱχᾳ 7. ἢ 21. τῷδε εἰ φύλαττε εἰ 22. μὴ φάναι 0Ο71Ζ". ἢ 22. ἀὰ οὐχ “4.1 33. 
προκείμενον Ο. ἢ} θνητὸν] τὸ θνητὲν Ο7Ζ5. 1 24. λέγω, οἵα “4. ΠΠ ὑμοίῳς 4“. ἢ τὸ ογχα 4“. {[ θνητὰ χρὴ τὸν θνητὸν “{(-. ἢ 35. τὸν οὦ 
ΟΥ̓ ΖΞ. Η θητὸν Αο, οτκ Ο. ἢ, 27. μὲν οτα ΟΥ̓́'Ζ,. 1, 28, προσθέντα 6.Ζ. 4“. 1. 30, χρῆνει] χρὴ Ὁ ΖἘΖ!. ἢ 84. ἔτι εἰπεῖν "1 8. 
ἀδῆλον Ζ5. ᾿ προτιθέγτα σον Τδ. 11 33. ςρογγυλώτατο }6Ζ᾽, ἢ 84. τὰ οἵα 0}5Ζ'. 
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ΡΗΤΟΡΊΚΗΣ Β. 1808 

λέγει ὅπερ Στησίχορος ἐν Λοκροῖς εἶχεν, ὅτι ὁ δεῖ ὑβριςὰς τὸς λόγους βοήθειαν μεγάλην μίαν μὲν δὰ διὰ τὴν φορτι-. 
εἶναι, ὅκως μὴ οἱ τέτταγες χαμόθεν ᾧδωσιν. ἁρμόττει δὲ κότητα τῶν ἀκροατῶν" χαίρεσι γάρ, ἐάν τις καθόλε λέγων 
γνωμολογεῖν ἡλοκίῳ μὲν με βυίη, περὶ δὲ τούτων ὧν ἐπιτύχῃ τῶν “διξῶν ἃ ἃς ἐκεῖνοι κατὼ μέρος ἔχεσιν. ὃ δὲ 
ἔμπειρός τις ἐςίν, ὡς τὸ μὲν μὴ τηλικῶτον ὄντα, γνωμο- λέγω, δῆλον ἔςαι ὧδε, ἅμα δὲ καὶ πῶς δεῖ αὐτὰς θη- 

λογεῖν ἀπρεπὲς ὥσπερ καὶ τὸ μυθολογεῖν, περὶ δ᾽ ὧν 5 ρεύειν. αὶ μὲν γὰρ γνώμη, ὥσπερ εἴρηται, ἀπόφανσις κα- 
ἄπειρος, ἠλίθιον καὶ ὠπαίδευτον. σημεῖον δ᾽ ἱκανόν" οἱ γὰρ θόλν ἐςιν, χαίρυσὶ δὲ καθόλε λεγομένε ὃ κατὰ μέρος προῦ- 
ἀγροῖκοι μάλις« γνωμοτύποι εἰσὶ καὶ ῥᾳδίως ἀποφαίνον. πολαμβάνοντες τυγχάνυσιν" οἷον εἴ τις γείτοσι τύχϑι κε- 
ται. καθόλε δὲ μὴ ὄντος καθόλε εἰπεῖν μάλιςα ὡρμόττει χρημένος ἢ τέκνοις φαύλεις, ὠποδέξαιτ᾽ ὧν τοῦ εἰπόντος 
ἐν σχετλιασμῷ καὶ δεινώσει, καὶ ἐν τούτοις ἢ ἀρχόμενον ὅτι ὑδὲν γειτονίας χαλεπώτερον, ἢ ὅτι οὐδὲν ἡλιθιώτεριν 
[ ἢ ἀποδείξαντα. χρῆσθαι ὁ δὲ δεῖ καὶ ταῖς τεθρυλημέναις καὶ (0 τεκνοποιίας, ὥς ε δεῖ στοχάζεσθαι πῶς τυγχάνουσι ποῖα, 
κοιναῖς γνώμαις, ἐὰν ὦσι χρήσιμοι" διὰ γὰρ τὸ εἶναι προῦπολαμβάνοντες, εἶθ᾽ οὕτω ποὶ τότων καθόλε λέγειν. 
κοιναί, ὡς ὁμολογόντων ἑπάντων, ὀρθῶς ἔχειν δοκῶσιν, οὖν ταύτην τε δὴ ἔχει μίαν χρῆσιν τὸ γνωμολογεῖν, καὶ ἑτέ- 
παρακαλῆντι ἐσὶ τὸ κινδυνεύειν μὴ ἡὐσαμένει “εἷς οἰωνὸς βαν κρείττω" ἠθυκὸς γὰρ ποιεῖ τὸς λόγος, ἦθος δ᾽ ἔχεσιν 
ἄριστος ἀμύνεσθαι 'περὶ πάτρης καὶ ἐπὶ τὸ ἥττυς ὄντας 
" Ζυνὸς ᾿Ἐνυάλιος,᾿" 

τέχνα καὶ μηδὲν ἀδικοῦντα “νήπιος ὃς πατέρα κτείνας 

παῖδας καταλείπει." ἔτι ἔνιαι τῶν παροιμιῶν καὶ γῶμαί 
εἰσιν, οἷον παροιμία “᾿Αττικὸς πάροικος." δεῖ δὲ τὰς γνώ- 
μας λέγειν καὶ παρὰ τὰ δεδημοσιευμένα (λέγω δὲ δεδη- 
μοσιυμένα οἷον τὸ γνῶθι σαυτόν καὶ τὸ μηδὲν ἄγαν), Ὁ 
ὅταν ἢ τὸ ἦθος φαίνεσθαι μέλλῃ βέλτων, ἢ παθητικῶς 

εἰρημένη ἧ. ἔστι δὲ παθητικὴ μέν, οἷον εἴ τις ὀργιζόμενος 
φαΐ ψεῦδος εἶναι ὡς δεῖ γιγνώσκειν αὐτόν' τος γῶν εἰ 
ἐγίγνωσκεν ἑαντόν, ὑκ ἄν ποτε ςρατηγεὶν ἠξίωσεν. τὸ δὲ 

οἷ λόγοι, ἐν ὅσοις δήλη ὴὶ προαίρεσιν. αἱ δὲ Ἴα μαι πᾶσαι 

καὶ ἐπὶ τὸ ἜΝΗΝ τῶν ἐχθρῶν τὰ 15 τῦτο ποιῶσι διὰ τὸ ἀπέφαίνεσύάς τὸν τὴν γνώμην λέγοντα 
καθόλυ περὶ τῶν προαιρετῶν, ὥς ὧν χρης αὶ ὦ ὦσιν αἱ γνῶ- 
μαι, καὶ χρηςοήθη Φαίνεσθαι ποιοῦσι τὸν λέγοντα. περὶ 

μὲν ὅν γνώμης, καὶ τί ἐςι καὶ πόσα εἴδη αὐτῆς καὶ πῶς 
χρηςέον αὐτὴ καὶ τίνα ὠφέλειαν ἔχει, εἰρήσθω τοσαῦτα. 

Περὶ δ᾽ ἐνθυμημάτων καθόλε τε εἴπωμεν, τίνα τρόπον 22 
δεῖ Ὀπεῖν, καὶ μετὰ ταῦτα τὸς τόπες' ἄλλο γὰρ εἶδος 
ἑκατέρυ τότων ἐςΐν. ὅτι μὲν ἶν τὸ ἐνθύμημα συλλογισμός 
τις ἐςίν, εἴρηται πρότερον, καὶ πῶς συλλογισμός, καὶ τί 
διαφέρει τῶν διαλεκτικῶν" ὅτε γὰρ πόρρωθεν οὔτε πάντα 

ἦθος βέλτιον, ὅτι ἡ δεῖ, ὥσπερ φασί, φιλεῖν ὡς μισήσον- 25 δεῖ λαμβάνοντας συνάγειν" τὸ μὲν γὰρ ἀσαφὲς διὰ τὸ 
τάς ἀλλὰ μᾶλλον μισεῖν ὡς φιλήσοντας. δεῖ δὲ τῇ λέξει 
τὴν προαίρεσιν συνδηλῆν, εἰ δὲ μή, τὴν αἰτίαν ἐπιλέγειν, 
οἷον ἢ οὕτως εἰπόντα, ὅτι “δεῖ φιλεῖν οὐχ ὥσπερ φασίν, 

ἀλλ᾽ ὡς. ἀεὶ φιλήσοντα." ἐπιβούλε γὼρ θάτερον," ἢ ὧδε 

μῆκος, τὸ δὲ ἀδολεσχίᾳ διὰ τὸ φανερὼ λέγειν. τῦτο γὰρ 
αἴτιον καὶ τῷ πιθανωτέρυς εἶναι τὸς ὠκαιδεύτες τῶν πεπαι- 

, δευμένων ἐν τοῖς ὄχλοις, ὥσπερ φασὶν οἱ ποιηταὶ τοὺς 

ἀπαιδεύτους παρ᾽ ὄχλῳ μυσικωτέρως λέγειν" οἱ μὲν γὰρ 
“ἐκ ἀρέσκει δέ μοι τὸ λεγόμενον" δεῖ γὰρ τόν γ᾽ ἀληθι- 3) τὰ κοινὰ καὶ καθόλε λέγωσιν, οἱ δ᾽ ἐξ ὧν ἴσασι, καὶ τὼ 
νὸν φίλον ὡς φιλήσοντα ἀεὶ φιλεῖν" καὶ “οὐδὲ τὸ μηδὲν ἐγγύς. ὥς οὐκ ἐξ ὡπαντων τῶν δοκόντων ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 
ἄγαν" δεῖ γὰρ τός γε κακὸς ἄγαν μισεῖν." ἔχεσι δ᾽ εἰς ὡρισμένων λεκτέον, οἷον ἢ τοῖς κρίνεσιν ἢ ὃς ἀποδέχονται. 

3. πρεσβυτέρω Ο,, πρεσβυτέρων “4. ἀ, ἰςίν οταὰ 0 }8ΖἈ. ἢ 5. πεὶ δ᾽ τὸ δὲ πεὶ 0 7Χ3Ζ". " 8. μάλιςα οτα 0Ζ5. [ἁρμόττειν Ο. κὶ 
10. τεθρυλλημέναις Ο752Ζ", ἢ 11. τὸ γὰρ εἰ 12. πάντων “«. ἢ 13. ἐπὶ] εἰς Ο7'Ζ", ᾿ 16. καὶ οαλ Ο75Ζ5, ἢ κτείνων “““. ἢ 417. κα΄ 
ταλείποι ΟΖ". ἢ 18. παροιμίαι )ς 75, μαρτυρίαι Ο Υ5Ζ", ἢ δὲ} δὲ καὶ ΧΡ, ἢ 19. παρὰ τὰ] πάντα 4“. ᾿ 21, φαίνεσθαι μέλλοι ΖὈΥ, μέλλη 
φαίνεσθαι 7᾽. ἃ 22. εἰρημένον ἐςιν 0 7͵Ζ", εἰρημένη “44. Η παθητικῶς Ο7Χ8Ζ 5. 1] οἷον οπι ΟΤ!Ζ᾿. " 23. φαίη] καὶ φαίη ΥΖ᾽ εἴ ΡΥ 

χη. ᾿ γ0.] ὧν τ ᾿ 25. μισήσοντα ΟΥ7λΖ᾽, ἡ 26. φιλήσωντας 44“, φιλήσονττα ΟΥ̓́Ή, φιλήσαντα ΖΨ, ἢ ἕξει 0Ζ'. ἢ 217. δηλῖν Ο 
7.1Ζ5..} 28. ἢ οι “4“. ἢ δι} δεῖ δὲ 4“. ἢ 29. ἐπιβουλεύει Ο. Ἱ 30. ἀρκέσει ΖΥ εἰ με Κέ. ἢ γ᾽ οἷὰ “45. ἢ 82. τε .4“. 

1. μὲν οοῦγ ΧΡ, Π| δὴ οπι “44. φορτικντάτην ΟΖ... ᾿᾿ 8. τῶν -- ἀ, ἢ οπιὶ ο. Ι 3. δὲ Ο075Ζ5. 1 ἃ. αὐτὸς 02". 1] 5. καθόλν 
ἀπόφασίς Ο7ΖἈ, ἢ 6. λεγομένων Ο. " ἃ “41. ἢ ὑπολαμβάνοντες ΟΣ᾽Ζ". ἢ 1, τύχη ΟΥ1Ζ5, 1] 9. ὅτι οπι “45. Π γετονείας ΟΛΜ“. ἢ 
10. ποῖχ τυγχάνουσι, ΟΥἾ880 πῶς, Ο ΡΖ", ἃ 11. οὕτως εἶτα 0Ζ5. ἢ 12. τε δὲ Ο78Ζ5, δὲ δὴ 41“. ἢ ἔχειν μίαν χρῆσιν ““, μίαν χρξσιν 

ἔχειν Ο75Ζ". ἴ τῷ 0Ζ" εἰ ρν Κι. ἢ 14, οἱ οτὰ ΟΥ̓͂"Ζ'". ἢ ὅσοις] οἷς ΟΖ" εἰ τν Χὸ, ἢ δὲ] γὰρ ΟΖ" οἱ ρὺ ΖΡ, ἢ 16. προαιρέσεων 
“4 εἰ οοτν Κλ. ἢ 18. ταύτης .4-. ΠΠ| πότε Ο71Ζ5. 19. αὐταῖς ΟΥ5Ζ". ἢ ταῦτα 4“, ἢ 22. ἑκάτερον “4«. || 23. τις στὰ “4. ἢ εἴρη- 

᾿ ταὶ το συλλογισμός οτχ Ζ". {Π 25. λαμβάνοντα ΟΥ1Ζ", ἢ ἀσφαλὶς Ο. ἢ 27. τ] τὸ Ζ', Π 58. οἱ ποιηταί φασιν ΟΥ̓́}Ζ". αὶ 29. μνσι- 

κατέρυς “4ς οἵ οοὐν ΧΡ. 30. καὶ τὰ χαθόλν 075Ζ5, ἢ 32. κρινῦσιν 4“, 
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καὶ τῦτο δ᾽, ὅτι ὅτω φαίνεται, δῆλον εἶναι ἢ πᾶσιν ἢ τοῖς 

πλείξοις, καὶ μὴ μένον συνάγειν ἐκ τῶν ἀνωγκαίων, ἀλλὰ 
καὶ ἐκ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. πρῶτον μὲν οὖν δεῖ λαβεῖν 
ὅτι περὶ οὗ δεῖ λέγειν καὶ συλλογίζεσθαι εἶτε πολιτικῷ 
συλλογισμῷ εἶθ᾽ ὁποιῳῖν, ἀναγκαῖον καὶ τὰ τούτῳ ἔχειν 
- Δ , Αγ ν ὲ ν ψΨ ᾿ ᾽ δενδὶ 
ὑπάρχοντα, ἢ πάντα ἢ ἕνια᾿ μηδὲν γὰρ ἔχων ἐξ ὀδενὸς 
ΓῚ Ἂν ,ν ὦ -“ ΩῚ , 
ἂν ἔχοις συνάγειν. λέγω δ᾽ οἷον πῶς ἂν δυναίμεθα συμ- 

βυλεύειν ᾿Αθηναίοις εἰ πολεμητέον ἃ μὴ πολεμητέον, μὴ 
ἌΝΣΙ 4 ἸΌΝ ΄, ν Δ ν ἃ ἔχοντες τίς ἡ δύναμις αὐτῶν, πότερον ναντικὴ ἢ πεζροὴ ἡ 

ἄμφω, καὶ αὕτη πόση, καὶ πρόσοδοι τίνες ἢ φίλοι καὶ ἐχ- 
θροί, ἔτι δὲ τίνας πολέμες πεπολεμήκασι καὶ πῶς, καὶ 
τἄλλα τὰ τοιαῦτα; ἢ ἐπαινεῖν, εἰ μὴ ἔχοιμεν τὴν ἐν Σα- 
λαμῖνι ναυμαχίαν ἢ τὴν ἐν Μαραθῶνι μάχην ἢ τὰ ὑπὲρ 
Ἡρακλειδῶν πραχθέντα ἢ ὦλλο τι τῶν τοιούτων; ἐκ γὰρ 

ΙΚΗΣ Β. 

τε μαλακώτερον συλλογίζωνται (ὦ γὰρ ἐξ ἁπάντων λαμ- 
βάνεσιν ἀλλ᾽ ἐκ τῶν περὶ ἕκαςον ὑπαρχόντων, καὶ διὰ 

τῷ λόγου δῆλον ὅτι ἐἰδύνατον ἄλλως δεικνύναι), φανερὸν 
ὅτι ἀναγκαῖον, ὥσπερ ἐν τοῖς τοπικοῖς, πρῶτον περὶ ἔκ 

5 ςον ἔχειν ἐζειλεγμένα περὶ τῶν ἐνδεχομένων καὶ τῶν ἐτι- 
καιροτάτων, περὶ δὲ τῶν ἐξ ὑπογνίου γιγνομένων ἵπτὼ 
τὸν αὐτὸν τρόπον, ὠποβλάποντα μὴ εἰς ἀόριστα ἀλλ' ἀ 
τὼ ὑπάρχοντα, περὶ ὧν ὁ λόγος, καὶ περιγρεφοντας ἧτι 
πλεῖζα καὶ ἐγγύτατα τοῦ πράγματος" ὅσῳ μὲν γὲρ ἂν 

10 πλείω ὄχηται τῶν ὑπαρχόντων, τοσούτῳ ῥᾷον δεικνύνει, 
ὕσῳ δ᾽ ἐγγύτερον, τοσούτῳ οἰκειότερα καὶ ἧττον κενά, 
λέγω δὲ καινὰ μὲν τὸ ἐπαινεῖν τὸν ᾿Αχιλλέα ὅτι ἀνδρω- 
πος καὶ ὅτι τῶν ἡμιθέων καὶ ὅτι ἐπὶ τὸ Ἵλιον ὀστρατεύ- 
σατο ταῦτα γὰρ καὶ ἄλλοις ὑπάρχαι πολλοῖς, ὥς" νὸν 

τῶν ὑπαρχόντων ἢ δοκούντων ὑπάρχειν καλῶν ἐπαινῦσι 15 μᾶλλον ὁ τοῖτος ᾿Αχιλλέα ἐπαινεὶ ἢ Διομήδην. ἴδια ἃ 
πάντες. ἁμοίως δὲ καὶ ψέγεσιν ἐκ τῶν ἐναντίων, σκοπῖντες 
το »“» »,ν, “τι͵ ς᾽ ν ᾿ τί ὑπάρχει τοίῶτον αὐτοῖς ἢ δοκεῖ ὑπάρχειν, οἷον ὅτι τὸς 

Ἕλληνας κατεδυλώσαντο, καὶ τὺς πρὸς τὸν βάρβαρον συμ- 
μαχεσαμένες καὶ ἀριςεύσαντας ἠνδραποδίσαντο Αἰγινήτας 

ὰ μηδενὶ ἄλλῳ συμβέβηκεν τῷ ̓ Αχιλλεῖ οἷον τὸ ἀτι 

κτεῖναι τὸν Ἕκτορα τὸν ἄριςον τῶν Τρώων καὶ τὸν ἀν 
κνον, ὃς ἐχώλυσεν ἅπαντας ὠποβαίνειν ἄτρωτος ὧν, κεὶ 
[2 ᾿ ἀν Ψ ΔΨ. , ν. Υ͵ 
ὁτι νεωτάτος καὶ τχ ἔναρκος ὧν ἐςρβώτευσεν, χαὶ ὅσα ἄλλο 

καὶ Ἠοτιδαιάτας, καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, καὶ εἴ τι ὦλλο Ὁ τοιαῦτα. εἷς μὲν ἔν τρόπος τῆς ἐκλογῆς καὶ πρῶτος τὴ 
τοιοῦτον ἁμάρτημα ὑπάρχει αὐτοῖς. ὡς δ᾽ αὕτως καὶ οἱ 

κατηγοροῦντες καὶ οἱ ὠπολογούμενοι ἐκ τῶν ὑπαρχόντων 
΄ Ἂν ᾽ ἰηνν 2 ἈΔ Δ έ σκοπύμενοι κατηγορῶσι καὶ ἀπολογάένται, ὑδὲν δὲ διαφέρει 
᾽ Ἀ , Ἀν» , ᾿Ὶ αν Ὅς 

περὶ ᾿Αθηναίων ἢ Λακεδαιμονίων ἡ ἀνθρώπον ἢ θεῦ ταὐτὸ 

ὁ τοπικός, τὰ δὲ στοιχεῖα τῶν ἐνθυμημαίτων λέγωμο᾽ 
φορχεῖον δὲ λέγω καὶ τόπον ἐνθυμήματος τὸ αὐτό. τρῖ 
τον δ᾽ εἴτωμεν περὶ ὧν ἀναγκαῖον εἰπεῖν πρῶτον. ἔςι γὼ 

τῶν ἐνθυμημάτων εἴδη δύο: τὼ μὲν γὰρ δεμετυιά ἐςιν τι 
τῦτο δρᾶν" καὶ γὰρ συμβυλεύοντα τῷ ᾿Αχιλλεῖ καὶ ἐπαι- 25 ἔςιν ἢ οὐκ ἔςιν, τὰ δ᾽ ἐλεγκτοιά" καὶ διαφέρει ὥστε ὃ 
γῶντα καὶ ψέγοντα καὶ κατηγοροῦντα καὶ ἀπολογούμενον 

ὑπὲρ αὐτοῦ τὼ ὑπάρχοντα ἢ δοκῦντα ὑπάρχειν ληπτέον, 
νν» ,, Η "“ ὯΔ ν Ν 
ἵν᾿ ἐκ τούτων λέγωμεν ἐπαινῆντες ἢ ψέγοντες εἴ τι καλὸν 

ἢ αἰσχρὸν ὑπάρχει, κατηγορῦντες δ᾽ ἢ ὠπολογέμενᾳι εἴ τι 

τοῖς διαλεκτικοῖς ἔλεγχος καὶ συλλογισμός. ἔστι δὶ πὶ 
μὲν δεικτικὸν ἐνθύμημα τὸ ἐξ ὁμολογυμένων συνάγεσ, τὶ 
δὲ ἐλεγκτικὸν τὸ τὰ ἀνομολογσούμενα συνάγειν. σχμὸν 
μὲν οὖν ἡμῖν περὶ ἑκάστων τῶν εἰδῶν τῶν χρχησίμων καὶ 

δίκαιον ἡ ἄδικον, συμβελεύοντες δ᾽ εἴ τι συμφέρον ἢ βλα- 3) ἀναγκαίων ἔχονται οἱ τόποι" ἐξειλεγμέναι γὰρ αἱ προτέ- 
βερόν. ὁμοίως δὲ τύτοις καὶ περὶ πράγματος ὁτιοῦν, οἷον 

, ΗΠ ΞῚ ν 4 ν.» ’, » »“ « 
περὶ δικαιοσύνης, εἰ ἀγαθὸν ἢ μὴ ὠγαθόν, ἐκ τῶν ὑπαρ- 
χόντων τῇ δικαιοσύνῃ καὶ τῷ ἀγαθῷ. ὥς᾽ ἐπειδὴ καὶ πάν- 

Ψ ὔ ᾿ ΄ 9, ᾽ », 
τες ὕτω φαίνονται ἀποδεικνύντες, ἐάν τε ἀκριβέςερον ἐών 

σεις περὶ ἕκαςόν εἰσιν, ὥς᾽ ἐξ ὧν δεῖ φέρειν τὰ ἔνϑυμ' 

ματα τόπων περὶ ὠγαθὰ ἢ κακῦ ἢ καλὺ ἢ αἰσχροὺ ἢ 
δικαίου κὶ ἀδίκε, καὶ “περὶ τῶν ἠθῶν καὶ παθημάτων χαὶ 

ἐξεων ὡσαύτως εἰλημμένοι ἡμῖν ὑπάρχεσι πρότερον οἱ τί 

4. δ] δὲ “““. ἡ ἢ πᾶσι] ἅπασιν 4“. ἢ 5. συλλέγν Ζ'. ἢ κατὰ τύτν ἔχειν τὰ ὑπάρχοντα 075Ζ". ἢ 1. ἔυμβυλεύειν 41. 1 8. 

μὴ πολεμητέον οχα «4΄. ἢ 9. ἡ οπὶ ΟγΧΆ25. || 14. ἔτι δὲ] εἴτε “44. ἢ 12. ἢ] καὶ ΟΥ5Ζ", ἢ 13. ὑκὶρ τῶν ἡρακλειωδῶν λεχϑύτα “44. ἢ 

τἀ, ἢ τῶν ἄλλων τινῶν τοιάτων Ο 75Ζ". ἢ 11. ὑπάρχειν οι 0. }ἘΖ". 1] 18. ἀριξεύσαντας καὶ συμμαχεσαμίνυς “4’. ἢ 31. ἁμάρτημα τοῖς: 
τον ΟΥ1Ζ). "1 24. καὶ Λακ.] καὶ λακ, 0.4“. 1{ ἀνθρώπυς ἢ ϑεὺς “4. ΠΠ 26. καὶ κατηγορῦντα οὐχ 6.4“. 1] 29. ὑκάρχει καὶ αἰσχρόν ΟΥ̓́5Ζ".] 
30. ἢ] ὑπάρχει ἢ ΟΥ5Ζῥ. ᾿] τι ογὰ .4“. ἢ ὅ] εἰ 4“΄, ὑπάρχει ἡ 76. ἡ 82. ἃ μὴ ἀγαθόν οἵα 44. | 33. καὶ] ἢ Ο71ΖΡ, 1 ὡς πολ] 
ἐκὼ δὲ Ο, ἐπειδὴ Χ'Ζ". 1 πάντες] οἱ πάντες «4“. 

8. ὅτι] γὼρ ὅτι 07}5Ζ9. ᾿ 1. ἀλλ’ εἰς] ἀλλὰ Ο7λΖ". ἢ 8. ὅτι] τὰ ΟΥ̓́ΙΖ', ἢ 9. ἐγγυτάτω ΟΥ'Ζ'. ( 40. ἔχη «45. [ τοσιῦτι (, 

τοσοῦτον Ζ᾽. " ῥάδιον ΟΥΖΟ. Τ 11. ὑγγυτέρω ΧΡ, Δ τοσοῦτο Ο. ἢ 12. λέγομεν δὲ κοινὰ τὸ “4΄..}λ13. ἐπὶ] εἰς ΟΧ5Ζ6. 1 15. τὸν ἀχὺ» 

λέα «44. 1] διομήδη “4.}ῃ 18. ἰκχώλνεν ΟΥΆΖΆ, ἢ 20. τόπος “““. ἢ καὶ οἵὰ 44“. ΠΠ] 214, τόπος ᾧ. ἢ 22. τὸν αὐτόν 44. ἵ 24. τῶ οΒ 
Ο. ἱ δύο εἴδη ΟΥλΖ', 11 δικτικά Ζ.. ἢ 27. δηίς ἐξ ᾿ἰτιογ9 ἀυας ἀοἰεῖας .45. ἢ 28. τὸ οἵὰ «4. ἢ 29. ὅκαςα ΟΥΖ5.1 30. τῷ 

ἕκαςον αἱ προτάσεις ΟΥ̓́!Ζ'. ἢ 32. ἀγαθν ἥ αἰσχρὰ ἢ κακῦ ἢ δικαίον Α΄. ἢ} 33. ἠθῶν καὶ] ἰδικῶν ΟΣ 1Ζ', ἢ 34, ἔξιωη} ἐξ δ 01521 

«ἰλημμένων .4“. 



͵ ᾿ Ν » ͵ 

«’ 4. λυστων καὶ ἔν ῳφυσεω! 

ΡΗΤΟΡΙΚῊΗῊΣ Β. 4301 

Π ποι, ἔτι δ' ἄλλον τρόπον καθόλε περὶ ἁπάντων λάβωμεν, παθεῖν καὶ ὁ ποιήσας ποιῆσαι, εἶτα χρῆσθαι ὁποτέρως ἀρ- 
καὶ λέγωμεν παρασημαινόμενοι τοὺς ἐλεγκτροὺς καὶ τοὺς μόττει" ἐνίοτε γὰρ διαφωνεῖ τὸ τοῖτον καὶ οὐδὲν κωλυΐει, ον 

ζ Ἂ ᾿ ἃ ἐξ ὅν, διὰ γέρον, 
ΤῊ ΣΥΝ ον Πὰν 

ον [μὴ 
τγαφιῖνς 

τὰ , 
᾿ ΚΙ 

ἀποδεριτικὺς καὶ τὸς τῶν φαινομένων ἐνθυμημάτων, οὐκ ὥσπερ ἐν τῷ ᾿Αλχμαίωνι τῷ Θεοδέκτου “μητέρα δὲ τὴν 

ὄντων δὲ ἐνθυμημάτων, ἐπείπερ ὑδὲ συλλογισμῶν. δηλω- σὴν οὔτις ἐςύγει βροτῶν;" φησὶ δ᾽ ἀποκρινόμενος “ἀλλὰ 
θέντων δὲ τύτων, περὶ τῶν λύσεων καὶ ἐνς ἄσεων διορίσω- 5 διαλαβόντα χρὴ σκοπεῖν" ἐρομώης δὲ τῆς ᾿Αλφεσιβοίας 
μεν, πόθεν δεῖ πρὸς τὰ ἐνθυμήματα φέρειν. πὼς, ὑπολαβών φησι “τὴν μὲν θανεῖν ἔκριναν, ἐμὲ δὲ μὴ 

23 ἜΕΣι δ᾽ εἷς μὲν τόπος τῶν δεικτικῶν ἐκ τῶν ἐναντίων' κτανεῖν." καὶ οἷδν ἡ περὶ Δημοσθένες δίκη καὶ τῶν ὠπο- 
δεῖ γὰρ σκοπεῖν εἰ τῷ ἐναντίῳ τὸ ἐναντίον ὑπάρχει, ἀνα!- κτεινάντων Νικάνορα" ἐπεὶ γὰρ δικαίως ἐκρίθησαν ἀποκτεῖ- 
βῶντα μὲν οἱ μὴ ὑπάρχει, κατασκευάζοντα δὲ εἰ ὑπάρχει, ναι, δικαίως ἔδοξεν ὠποθανεῖν. καὶ περὶ τῷ Θήβησιν ἀπο- 
οἷον ὅτι τὸ σωφρονεῖν ἀγαθόν" τὸ γὰρ ἀκολαςαίνειν βλω- 10 θανόντος, περὶ οὗ ἐκέλευσε κρῖναι εἰ δόκαιος ἣν ἀποθανεῖν, 
βερόν. ἢ ὡς ἐν τῷ Μεσσηνιακῷ" εἰ γὰρ ὁ πόλεμος αἴτιος ὡς οὐκ ἄδικον ὃν τὸ ἀποκτεῖναι τὸν δικαίως ἀποθανόντα. 

τῶν παρόντων κακῶν, μετὰ τῆς εἰρήνης δεῖ ἐπανορθώσασθαι. ἄλλος ἐκ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον, οἷον “εἰ μηδ᾽ οἱ θεοὶ 
εἴπερ γὰρ οὐδὲ τοῖς καχῶς δεδρακέσιν πάντα ἴσωσι, σχολῇ οἵ γε ἄνθρωποι." τῦτο γάρ ἐςιν, εἰ 
ἀκουσίως δόκαιον εἰς ὀργὴν πεσεῖν, ᾧ μᾶλλον ὧν ὑπάρχοι μὴ ὑπάρχει, δῆλον ὅτι οὐδ᾽ ᾧ 
οὐδ᾽ ἂν ἀναγκασθείς τις εὖ δράσῃ τινά, ἐς ἧττον. τὸ δ᾽ ὅτι τὸς πλησίεν τύπτει ὅς γε καὶ τὸν πατέρα, 
προσῆκέν ἐστι τῷδ᾽ ὀφείλεσθαι χάριν. ἐκ τῷ, εἰ τὸ ἧττον ὑπάρχει, καὶ τὸ μᾶλλον ὑπάρχει, καθ' 

ἀλλ᾽ εἴπερ ἐστὶν ἐν βροτοῖς ψευδηγορεῖν ,, πότερον ὧν δέῃ δεῖξαι, εἶθ᾽ ὅτι ὑπάρραει εἴθ᾽ ὅτι οὔ. ἔτι 
“«ιθανώ, νομίζειν χρή σε καὶ τοὐναντίον, εἰ μήτε μᾶχλον μήτε ἧττον" ὅθεν εἴρηται “καὶ σὸς μὲν 
ἄπις" ἀληθὴ πολλὰ συμβαίνειν βροτοῖς. οἰκτρὸς παῖδας ἀπολέσας πατήρ Οἰνεὺς δ᾽ ἄρ᾽ οὐχὶ [τὸν 

ἄλλος ἐκ τῶν ὁμοίων πτώσεων" ὁμοίως γὰρ δεῖ ὑπάρχειν Ὁ Ἕλλαδος) κλεινὸν ὠπολέσας γόνον; καὶ ὅτι, εἰ μηδὲ Θη- 
ἢ μὴ ὑπάρχαιν, οἷον ὅτι τὸ δίκαιον οὐ πᾶν ἀγαθόν" καὶ σεὺς ἠδίκησεν, ὑδ' ᾿Αλέξανδρος, καὶ εἰ μηδ᾽ οἱ Τυνδαρίδαι, 
γὰρ ἂν τὸ δικαίως" νῦν δ᾽ ὑχ αἱρετὸν τὸ δικαίως ἀποθα- ὑδ' ̓ Αλέξανδρος, καὶ εἰ Πάτροκλον Ἕκτωρ, καὶ ᾿Αχιλλέα 
γεν. ἄλλος ἐκ τῶν πρὸς ἄλληλα εἰ γὰρ θατῴῳ ὑπάρ- ᾿Αλέξανδρος. καὶ εἰ μηδ᾽ οἱ ἄλλοι τεχνῖται φαῦλοι, ὑδ᾽ 
χα! τὸ καλῶς ἡ δικαίως ποβσαι, θατέρῳ τὸ πεπονθέναι, οἱ φιλόσοφοι. καὶ εἰ μηδ᾽ οἱ ςρατηγοὶ φαῦλοι, ὅτι ἡττῶν- 
καὶ εἰ κελεῦσαι, καὶ τὸ πεκοιηκέναι, οἷον ὡς ὁ τελώνης 26 ται πολλάκις, ὑδ᾽ οἱ σοφιςαί. καὶ ὅτι “εἰ δεῖ τὸν ἰδιώτην 

Διομέδων περὶ τῶν τελῶν “εἰ γὰρ μηδ᾽ ὑμῖν αἰσχρὸν τὸ τῆς ὑμετέρας δύξης ἐπιμελεῖσθαι, καὶ ὑμᾶς τῆς τῶν Ἔλ- 
πωλεῖν, οὐδ᾽ ἡμῖν τὸ ὠνεῖσθαι" καὶ εἰ τῷ πεκονθύότι τὸ λήνων." ἄλλος ἐκ τῷ τὸν χρόνον σκοπεῖν, οἷον ὡς ᾿Ιφριερα» 
καλῶς αὶ δικαίως ὑπάρχει, καὶ τῷ ποιήσαντι, καὶ εἰ τῷ τὴς ἐν τῇ πρὸς ᾿Αρμόδιον, ὅτι “εἰ πρὶν ποιῆσαι ἠξίων τῆς 

ποιήσαντι, καὶ τῷ πεπονθότι. ἔςι δ᾽ ἐν τούτῳ παραλογί. εἰκόνος τυχεῖν ἐὰν ποιήσω, ἔδοτε ἄν' ποιήσαντι δ᾽ ἄρ᾽ σὺ 

σασθαι" εἰ γὰρ διριαίως ἔπαθέν τι, δικαίως πέπονθεν, ἀλλ᾽ 30 δώσετε; μὴ τοζυν μέλλοντες μὲν ὑπισχνεῖσθε, παθόντες 
ἴσως ὑχ, ὑπὸ σῷ. διὸ δεῖ σκοπεῖν χωρὶς εἰ ἄξιος ὁ παθὼν δ᾽ ἀφαιρεῖσθε"" καὶ πώλιν πρὸς τὸ Θηβαίες διεῖναι Φύωπ- 

4. πάντων εἰ 2. τούς τε ἰλεγκτικὺς οἱ 8. ἧγτων δ᾽ οὐκ ΟΥ73ΖθΑ, 1] 6, πρὸς εἰ 8. ὑπάρχει οπ Ο ΚΧνΖ5. ἢ 8. ἀνκιροῦντες εἰ 9. κατω- 
σκευάζοντες Ο. ἢ 11. ἢ οπα Ο. || ὡς οπι 7 6ΖΆ. || μεσηνιακῷῶ Ο 7525, 1 εἰ] ἃ “4. 13. πεπραχόσιν 4“. ἢ 14, πίπτειν Ο75Ζ". 

45. ὦ] εἶγ᾽ Ο7}ὴΖ5. ᾿] δράσει Ο71Ζ5, 1 16. ἐστι] εἶναι “4. ἢ 17. ψευδηγερον “15, Ψευδολογεῖν ΟΥ4Ζ". 1 18. πιθανόν εἰ γε Ο75ΖὈ ἢ 
49. συμβαίνει 4“. 20. ἄλλως τ Χύ. ἢ 22. τὸ αἸϊογαπη οὐχ 075Ζ5. 24. 1] καὶ τὸ Ο742Ζ). 11 ποιεῖν Ο. Π 25. οἷον οτα Ο. ἢ 
26. διομήδων περὶ τῶν τελωτῶν Ο. ἢ 27. μηδ᾽ Α“. ἢ 28. 3] καὶ 0752". 1 ὑκάρχοι Κλ. Π ποσίσαντι --ο 29, πεπονθότι) πείσαντι ἢ ποιή- 

σαστι (44. ἢ 29. δὲ τοῦτο Α“, Ἰ 30. ἔπαθέν τι] ἀπέθανε ΟΥ1Ζ5. ᾿ὶ 831. χωρὶς οπι ΖΞ. 
4. χρήσασθαι ὁποτέρως ἂν ἁρμόττη ΟΥἘΖΨ, ἢ 2. τοῦτο Χ5Ζ3, ἢ 8. Ὁ] ὁ τὸ 775, οπι 0Ζ᾽ εἰ μὴ Χν. ΠΤ ἀλκμέονιι “4“. Τ ἃ, οὗτος 

“4“. ἢ δ δεῖ 44“. ἢ 5. διαλαβόντας σκοπεῖν ΟΥῬΖϑ, ἢ 6. πῶς ὑπολαβιν] πρὸς οὃς ΟΖ" εἰ γν ΧΆ. Π 7. οἷον οπλ “4“. Η 8. ἐπεδὴ Ὁ 

Σ4Ζ), ἢ 10. κελεύει κρδεσθαι “44. 1 11. ὃν τὸ οι 0 75Ζ5. {[ς:13. πάντες 075Ζ". ἢ 11. ὑπάρχοι] ὑπάρχη Ο. ἢ 16. ἐκ τῦ εἰ] τύπτει 

ἐκ τῷ κατὰ 44“. ἢ τὸ ροβὶ καὶ οὔχ “4’. ἢ 17. ροοὶ δεῖξαι ρὲ “45 τύπτει ὅτι εἰ τὸ ἧττον ὑπάρχει καὶ τὸ μᾶλλον ὑπάρχει, τὸς γὰρ πατέρας 
ἧττον τύπτουσιν ἢ τὺς πλησίον. ἢ δὴ ὕτως, ἢ εἰ ὦ μᾶλλον ὑπάρχει μὴ ὑπάρχει, ἢ ὦ ἧττον εἰ ὑπάρχει ὁ δεῖ δεῖξαι, ἀεϊειίΒ. ροβὲ ὁ 1ἱτογὴ 

οεῖο τεὶ πογεπι. [[20. ἀπολέσας κλεινότατον Ο 7Χ}Ζ 5, Ἰ λόγον Ο. μὴ ΟΥ42Ζ3, ἢ 21. καὶ -- 22. ᾿Αλίξανδρος οπι ΟΖ εἰ ργ 7. ἢ 

21. μὴ 4“. ὮἩἧ 22. καὶ εἰ ἀχιλλέα “4“, ΠΟ 23. οἱ οτι «44. Π 24. ϑανῦνται 75Ζ3, ἀποθαῆνται Ο, ϑανατῦντω 4“. ἢ 27. ἐκ τῇ] εἰς ΟΥ̓ 
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4338. ῬΗΤΟΡΙΚΗΣ Β. 

τὸν εἰς τὴν ᾿Αττικήν, ὅτι “εἰ πρὶν βοηθῆσαι εἰς Φωκεῖς ἠξί, τοῦτο μὲν γὰρ ᾿Αθήνησι Μαντίᾳ τῷ ῥήτορι ἀμφιεβητῶτι 

ὑπέσχοντο ἄν" ἄτοπον οὖν εἰ διότι προεῖτο καὶ ἐπίστευσε πρὸς τὸν νἱὸν ἡ μήτηρ ἀπέφηνεν, τῦτο δὲ Θήβησιν ἴσμη- 
μὴ διήσυσιν᾽ ἄλλος ἐκ τῶν εἰρημένων καθ' αὑτοὺς πρὸς νίον καὶ ΣΣτίλβωνος ἀμφισβητόντων κἡὶ Δωδωνὶς ἀπίδεξο 
εἰ χὸν εἰπόντα" διαφέρει δὲ ὁ τρόπος, οἷον ἐν τῷ Τεύκρῳ ᾧ ᾿Ισμηνίν τὸν υἱόν, καὶ διὰ τῶτο Θετταλίσκον Ἰσμηνίν ἐν, 
ἐχρήσατο Ἰφικράτης πρὸς ᾿Αριστοφῶντω, ἐπερόμενος εἰ 5 μιζον. καὶ πάλιν ἐκ τῷ νόμε τὸ Θεοδύετε, εἰ τοῖς καχῶ; 

προδοῦ! ἂν τὰς ναῦς ἐπὶ χρήμασιν" οὐ φάσκοντος δὲ ἐκιμεληθεῖσι τῶν ἀλλότρίων ἵππων οὐ παραδιδόασι τοὺ 
“ἶτα" εἶπεν “σὺ μὲν ὧν ᾿Αριςοφῶν ὑκ ὧν προδοίης, ἐγὼ οἰκείας, ὑδὲ τοῖς ἀνατρέψμωσι τὰς ἀλλοτρίας ναῦς" ὑὼν ἐ 
δ᾽ ὧν ᾿Ιφικράτης; δεῖ δ᾽ ὑπώρχειν μᾶλλον ἀν δοκοῦντα ὁμοίως ἐφ᾽ ἁπάντων, καὶ τοῖς κακῶς φυλάξασι τὴν ἀλλο 
ἀδικῆσαι ἐκεῖνον" εἰ δὲ μή, γελοῖον ὧν φανείη, εἰ πρὸς τρίαν οὐ χρηστέον ἐστὶν εἰς τὴν οἰκείαν σωτηρίαν. καὶ ὡς 
᾿Αριςείδην κατηγοράντα τῦτό τις εἴπειεν, ἀλλὰ πρὸς ὠτι- τ0᾽ Αλκιδώμας, ὅτι πάντες τὺς σοφὺς τιμῶσιν" Πάριοι γε 
ςίαν τὸ κατηγόρε᾽ ὅλως γὰρ βύλεται ὁ κατηγορῶν βελ- ᾿Αρχίλοχον καίπερ βλάσφημον ὄντα τετιμήκασι, καὶ Χὰι 
τίων εἶναι τῇ φεύγοντος" τῶτ᾽ οὖν ἐξελέγχειν ἀεί. καθόλν Ὅμηρον ἐκ ὄντα πολίτην, καὶ Μυτιληναῖοι Σαπφὼ κώ 

δ᾽ ἀτοκός ἐςιν, ὅταν τις ἐπιτιμᾷ ἄλλοις ἃ αὐτὸς ποιεῖ ἢ περ γυναῖκα ὗσαν, καὶ Λακεδαιμόνιοι Χύλωνα τῶν γιρέν 

ποιήσειεν ἄν, ἢ προτρέπῃ ποιεῖν ἃ αὐτὸς μὴ ποιεῖ μηδὲ των ἐποίησαν ἥκις φιλολόγοι ὄντες, καὶ Ἰταλιῶται Πυὸν 

ποιήσειεν ἄν. ἄλλος ἐξ ὁρισμῷ, οἷον ὅτι τὸ δαιμόνιον ἀδὲν 15 γόραν, καὶ Λαμψακηνοὶ ᾿Αναξαγόραν ζένον ὄντα ἔθαψαν 
ἐςιν ἀλλ᾽ ἢ θεὸς ἢ θεξ ἔργον" καίτοι ὅςις οἴεται θεῶ ἔργον καὶ τιμῶσιν ἔτι καὶ νῦν᾽ καὶ ᾿Αθηναῖοι τοῖς ἸΞόλωτος ν»- 
εἶναι, τῶτον ἀνάγκη οἴεσθαι καὶ θεὸς εἶναι. καὶ ὡς ἼφΦι- μοις χρησάμενοι εὐδαιμόνησαν καὶ Ἀακεδαιμόνιοι τοῖς λυ- 
κράτης, ὅτι γενναιότατος ὁ βέλτιστος" καὶ γὰρ ᾿Αρμοδίν κύργε, καὶ Θήβησιν ἅμα οἱ προς ται φΦιλόφοφοι ἐγόνπι 
καὶ ᾿Αριςογείτονι ἀδὲν πρότερον ὑπῆρχε γενναῖον πρὶν γεν- καὶ εὐδιωμόνησεν ἡ πόλις. ἄλλος ἐκ κρίσεως πεὶ τῷ 

ναῖόν τι πρᾶξαι. καὶ ὅτι συγγενέξερος αὐτός" “τὰ γοῦν 2 αὐτῷ ἢ ὁμοῖν ἦ ἐναντίι, μάλιςα μὲν εἰ πάντες καὶ ἀξ 
ἔργω συγγενέςερά ἐςι τὰ ἐμὰ τοῖς ᾿Αρμοδίς καὶ ᾿Αριςο- εἰ δὲ μή, ἀλλ᾽ οἴ γε πλεῖστοι, ἢ σοφοί, ἢ πάντες ἡ καὶ 
γείτονος ἢ τὼ σα καὶ ὡς ἐν τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ, ὅτι πάντες πλεῖζοι, ἢ ἀγαθοί. ἢ εἰ αὐτοὶ οἱ κρίνοντες, ἢ οὺς ὠτοὸξ 

ἂν ὁμολογήσειαν τὸς μὴ κοσμίος ἐχ, ἑνὸς σώματος ὧγα- χχονται οἱ κρίνοντες, ἢ οἷς μὴ οἷόν τε ἐναντίον κρίνειν, ἐπ 
πᾶν ὠπόλαυσιν. καὶ δὶ δ᾿ Σωκράτης ὑκ ἔφη βαδίζειν ὡς τοῖς κυρίοις, ἃ οἷς μὴ καλὸν τὰ ἐναντία, κρίνειν, οἷον ηδ 
᾿Αρχέλαον’ ὕβριν γὰρ ἔφη εἶναι τὸ μὴ δύνασθαι ὠμύνα- 25 ἢ πατρὶ ἢ διδασκάλοις, ὥσπερ τὸ εἰς Μιξιδημίδην εἶτα 
σθαι ὁμοίως εὖ παθέντα, ὥσπερ καὶ κακῶς. πάντες γὰρ Αὐτοκλῆς, εἰ ταῖς μὲν σεμναῖς θεωῖς ἱκανῶς εἶχεν ἐν ̓Αμῶῃ 
οὗτοι ὁρισάμενοι καὶ λαβόντες τὸ τί ἐστι, συλλογίζονται πάγῳ δοῦναι δίκην, Μιξιδημίδη δ᾽ οὖ. ἡ ὥσπερ Σατφὰ, 
περὶ ὧν λέγνσιν. ἄλλος ἐκ τῷ ποσαχῶς, οἷον ἐν τοῖς τος ὅτι τὸ ἀποθνήσκειν κακόν" οἱ θεοὶ γὰρ οὕτω κεκρίκαδο᾽ 
πικοῖς περὶ τὸ ὀρθῶς. ἄλλος ἐκ διαιρέσεωξ, αἷον εἰ πάντες ὠπέθνησκον γὰρ ἄν. ἢ ὡς ᾿Αρίστιππος πρὸς Πλάτων 
τριῶν ἕνεκεν ἀδρῶσιν" ἢ τοῦδε γὰρ ἕνεκα ἢ τῦδε ἢ τῦδε' Ὁ ἐπαγγελτικώτερόν τι εἰπόντα, ὡς ᾧετο" “ἀλλὰ μὴ ὃ 7 
καὶ διὰ μὲν τὰ δύο ἀδύνατον, διὰ δὲ τὸ τρίτον ὁδ᾽ αὐτοί ἰ ἑταῖρος ἡμῶν" ἔφη “οὐθὲν τοίζτον,᾿ λέγων τὸν ἸΣωκράτ. 
φασιν. ἄλλος ἐξ ἐπαγωγῆς, οἷον ἐκ τῆς Πεπαρηθίας, ὅτι ᾿ καὶ Ἡγήσιππος ἐν Δελφοῖς ἐπηρώτα τὸν θεέν, πρότερι 
περὶ τῶν τέκνων αἱ γυναῖκες πανταχῇ διορίζεσι τὠληθές " 1 κεχρημένος ᾿Ολυμπίασιν, εἰ αὐτῷ ταὐτὰ δοκεῖ ἅπῳ τὸ 
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πατρί, ὡς αἰσχρὸν ὃν τἀναντία εἰπεῖν. “καὶ περὶ τῆς Ἔλέ- φιοῦνται.. καὶ Θεοδέκτης ἐν τῷ νόμῳ, ὅτι πολίτας μὲν “΄᾿ 
ποιεῖσθε τοὺς μισθοφόρυς, οἷον Στράβακα καὶ Χαρίδημον 

ἔκρινεν" καὶ περὶ ᾿Αλεξανδρε, ὃν αἱ θεαὶ προέκριναν, καὶ διὰ τὴν ἐπιείκειαν" φυγάδας δ᾽ οὐ ποιήσετε τοὺς ἐν τοῖς 

περὶ Ἐὐαγόρε, ὅτι σπυδαῖος, ὥσπερ ᾿Ισοιράτης φησίν" Ἐά- μισθοφόροις ἀνήκεστα διαπεπραγμίνες; ἄλλος ἐκ τοῦ, τὸ 
γων γοῦν δυστυχήσας, πάντας τὸς ἄλλυς παραλιπών, ὡς 5 συμβαῖνον ἐὰν ἧἦ ταὐτόν, ὅτι καὶ ἐξ ὧν συμβαΐει ταὐτά" 
Ἑῤαγόραν ἦλθεν. ἄλλος ἐκ τῶν μερῶν, ὥσπερ ἐν τοῖς το- οἷον Ξενοφάνης ἔλεγεν ὅτι ὁμοίως ἀσεβοῦσιν οἱ γενέσθαι 
ποιοῖς, ποία, κίνησις ἡ ψυχή" ἥδε γὼρ ἢ ἦδε. παράδειγμα φάσκοντες τοὺς θεοὺς τοῖς ἀποθανεῖν λέγυσιν᾽ ὠμφοτέρως 
ἐκ τῷ Ἰξωκράτες τὸ Θεοδέκτο" “εἰς ποῖον ἱερὸν ἠσέβηκεν; γὰρ συμβαίνει μὴ εἶναι τοὺς θεός ποτε. καὶ ὅλως δὲ τὸ 

τῴας θεῶν ὁ τετίρνηκεν ὧν ἡ πόλις νομίζεις ἄλλος, ἐπειδὴ συμβαῖνον ἐξ ἑκατέρα λαμβάνειν ὡς ταὐτὸ ἀεί" “μέλλετε 
ἐπὶ τῶν πλείςων. συμβαϑει ὥσθ᾽ ἔπεσθαί τι τῷ αὐτῷ ὠγα- 10 δὲ κρίνειν οὐ περὶ Ἰξωκράτυς ἀλλὰ περὶ ἐπιτηδεύματος, εἰ 

θὸν καὶ κακόν, ἐκ τὸ ἀκολυθέντος “προτρέπειν ἢ ἀποτρέπειν Χρὴ Φλ σΈ φεῦ καὶ ὅτι τὸ διδόναι γὴν καὶ ὕδωρ δου- 
καὶ κατηγορεῖν ἢ ἀπολογεῖσθαι καὶ ἐκαινεῖν ἢ ψέγειν. οἷον λεύειν ἐξίν, καὶ τὸ μετέχειν τῆς κοινῆς εἰρήνης ποι “ποιεῖν τὸ 

τῇ παιδεύσει τὸ φθονεῖσθαι ἀκολεθεῖ κακόν, τὸ δὲ σοφὸν τρόξωττοι ἕνον. ληπτέον δ᾽ ὁπότερον ἂν ἢ χρήσιμον. τον, ἄλλος 

εἶναι ἀγαθόν" ὁ ταίνυν δεὶ παιδεύεσθαι, φθονεῖσθαι γὰρ ὁ ἔκ τῷ μὴ ταὐτὸ τὺς αὐτὸς ἀεὶ αἱρεῖσθαι ὕςερον ἢ πρότε- 

δεῖ" δεῖ μὲν ὅν παιδεύεσθαι, σοφὸν γὰρ εἶναι δεῖ: ὁ τόπος 16 ρον, ἀλλ᾽ ἀνάπαλιν, οἷον τόδε τὸ ἐνθύμημα, "“ εἰ φεύγοντες 
᾿ ὗτός ἐςιν ἡ Καλλίπαν τέχνη προσλαβῦσα καὶ τὸ δυνατὸ μὲν ἐμαχόμεθα ὅπως κατέλθωμεν, κατελθόντες δὲ φευ- 

καὶ τἄλλα, ὡς εἴρηται. ἄλλος, ὅταν περὶ δυοῖν καὶ ἀντι- ξόμεθα ὅπως μὴ μαχώμεθα" ὁτὲ μὲν γὰρ τὸ μέειν ἀντὶ 

κειμένοιν ἢ προτρέχειν ἃ ἀποτρέπειν δέῃ, καὶ τῷ πρότερον τῷ μαΐχεσθαι ὑἡρῶῦντο, ὁτὲ δὲ τὸ μὴ μάχεσθαι ἀντὶ τῦ μὴ 

εἰρημένῳ τρόπῳ ἐπὶ ἀμφοῖν χρῆσθαι. διαφέρει δέ, ὅτι ἐκεῖ μένειν. ἄλλος τὸ ἢ ἕνεκ᾽ ὧν εἴη, εἰ μὴ γένοιτο, τότα ἕνεκα 
μὲν τὼ τυχόντα ἀντιτίθεται,, ἐνταῦθα δὲ τἀναντία. οἷον ἢὺ φάναι εἶναι ἢ γεγινῆσθαι, οἷον εἰ δοβὶ ὧν τις τινὶ ἵν᾽ ἀφε- 

ἱέρεια ὑκ εἴα τὸν υἱὸν δημηγορεῖν. ἐὰν μὲν γάρ, ἔφη, τὰ λόμενος λυπήσῃ. ὅθεν καὶ τῦτ᾽ εἴρηται, 

δίκαια λέγης, οἱ ἄνθρωποί σε μισήσεσιν, ἐὼν. δὲ τὰ ἄδρια, πολλοῖς ὁ δαίμων οὐ κατ᾽ εὔνοιαν φέρων 

οἱ ϑεοί, δεὶ μὲν οὖν δημηγορεῖν" ἐὰν μὲν γὰρ τὰ δίκαια, μεγάλα δίδωσιν εὐτυχήματ!, ἀλλ᾽ ἵνα 

λέγῃς, οἱ θεοί. σε φιλήσεσιν, ἐὰν δὲ τὰ ἄδικα, οἱ ἄνθρω- τὰς. συμφορὰς λάβωσιν ἐκιφανεστέρας, 
ποι. τουτὶ δ᾽ ἰστὶ ταὐτὸ τῷ λεγομένῳ τὸ ἔλος πρίασθαι 15 καὶ τὸ ἐκ τοῦ Μελεάγρου τοῦ ᾿Αντιφῶντος, 
καὶ τοὺς ὅλας" καὶ ἡ βλαέσωσις τοῦτ᾽ ἐστί, ὅταν δυοῖν οὐχ ἵνα κτάνωσι θὴρ᾽, ὅπως δὲ μάρτυρες 

ἐναντίοιν ἑκατέρῳ ὠγαθὲν καὶ κακὸν ἔτηται, ἐναντία ἑκά- ἀρετῆς Ὑώωνται. Μελεάγρῳ πρὸς Ἑλλάδα. 
τερα ἑκατέρξις. ἄλλος͵ ἐπειδὴ ἡ ταὐτὰ φανερῶς ἐπαινῦσι καὶ τὸ ἐκ τῷ Αἴαντος τὸ Θευδέετε, ὅτι ὁ Διομήδης προεί- 

καὶ ἀφανῶς, ἀλλὰ φανερῶς μὲν τὰ δίκαια καὶ τὰ καλὰ λετο ᾿Οδυσσέα οὐ τιμῶν, ἀλλ᾽ ἕνα ἥττων ἤ ὁ ἀκολυθῶν" 

ἐπκαινῦσι μάλιςα, ἰδίᾳ δὲ τὰ συμφέροκτα μᾶλλον βέλον- 30 ἐνδέχεται γὰρ τότε ἕνεκα ποιῆσαι. ἄλλος κοινὸς καὶ τοῖς 

ἱ σαι, ἐκ τότων πειρᾶσθαι συνάγειν θάτερον" τῶν γὰρ πα- ἀμφισβητοῦσι καὶ τοῖς συμβελεύυσι, σκοπεῖν τὰ προτρέ- 
ραδέζων οὗτος ὁ τόπος κυριώτωτός ἐστιν. ἄλλος ἐκ τοῦ πονταὰ καὶ ἀποτρέκοντα, καὶ ὧν ἕνεκά καὶ πράττυσι καὶ 

ἀνάλογον ταῦτα συμβαίνειν" οἷον. ὁ ᾿Ιφριράτης τὸν υἱν φεύγυσιν' ταῦτα γάρ ἐςιν ἃ, ἐὰν μὲν ὑπάρχῃ, δεῖ πράτ- 

αὐτῷ. νεώτερον ὄντα τῆς ἡλμιίας, ὅτι μέγας ἦν, λειτυργεῖν τειν, οἷον εἰ δυνατὸν καὶ ῥῴδιον καὶ ὠφέλιμον ἢ αὐτῷ ἢ 

ἀναγκαζόντων, εἶπεν ὅτι εἰ τὸς μεγάλυς τῶν παίδων ἀν- ἃ: φίλοις, ἢ βλαβερὸν ἐχθροῖς καὶ ἐπιζήμιον, ἢ ἐλάττων ἡ 
δρεις νομίζεσι, τοὺς μιοιρὸς τῶν ἀνδρῶν παῖδας εἶναι ψη- ζημία τῇ πρώγματος. καὶ προτρέπονται δ᾽ ἐκ τότων καὶ 

νης ὡς ᾿Ισοκράτης ἔγραψεν ὅτι σπουδαία, εἴπερ Θησεὺς 
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(4. 23. ἀλλ᾽ οπὶ Ο7Ζ.. 1} 30. ποιεῖν 9. ἢ 31. τρέποντα 0Ζ5. ὃ 33. ροδὶ πράττειν τλᾶγροὸ ΣΧ ἐὰν δὲ μὴ ὑπάρχη μὴ πράττειν, ἢ 

36. ἐπιτρέπονται 0. Ἧ ΤᾺ ἮΝ 

Ἴκε κιδο 
4. ᾽ 
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ἀποτρέκονται ἐκ τῶν ἐναντίων. ἐκ δὲ τῶν αὐτῶν τούτων 
καὶ κατηγορῦσι καὶ ὠπολογῶνται" ἐκ μὲν τῶν ἀποτρεπόν- 
των ὠπολογοῦνται, ἐκ δὲ τῶν προτρεπόντων κατηγοροῦσιν. 

ἔςι δ' ὁ τόπος ὅτος ὕλη τέχνη ἅ τε Παμφῶλκν καὶ ἡ Καλ- 

᾿λίππε. ἄλλος ἐκ τῶν δοκύντων μὲν γίγνεσθαι ἀπίςων δὲ, 5 

ὅτι ὑκ ὧν ἔδοξαν, εἰ μὴ ἣν ἢ ἐγγὺς ἦν. καὶ ὅτι μᾶλλον" 
ἢ γὰρ τὰ ἵντα ἢ τὼ εἰκότα ὑπολαμβάνυσιν' εἰ ἣν ἀπιςον 

) ν.» ,] ᾽ δὴ Δ ν᾿, Ἁ δὶ ὔ νιν Ν Ὶ 
καὶ μὴ εἰκὸς, ἀληθὲς ἂν εἰ" αὶ Ὑᾶρ θϊά γε τὸ εἰκὸς κα 

πιθανὸν δοκεῖ ὕτως. οἷον ᾿Ανδροκλῆς ἔλεγεν ὁ Πιτθεὺς κα- 

ΡΗΤΟΡΙΚΗῊΗΣ Β. 

εἰ μὴ ὅτως ἔχει, ὁ πέπραχεν' ὑδεὶς γὰρ ἑκὼν τὰ φαῦλε 

καὶ γιγνώσκων προαιρεῖται. ἔςι δὲ τῦτο ψεῦδος" πιλλά- 
κις γὼρ ὕστερον γίεται δῆλον πῶς ἦν πρᾶξαι βύλχιο, 
πρότερον δὲ ἄδηλον. ἄλλος, ὅταν τι ἐναντίον μέλλῃ τρότν 
τεσθαι τοῖς πεπραγμένοις, ἅμα σκοπεῖν" οἷον Ἐπνοφάης 
᾿Ἐλεάταις ἐρωτῶσιν εἰ θύωσι τῇ Λευκοθέᾳφ καὶ θρηνῶτα, 
ἢ μή, συνεβύλευεν, εἰ μὲν θεὸν ὑπολαμβάνεσι, μὴ ὃς 
γεν, εἰ δ᾽ ἄνθρωπον, μὴ θύειν. ἄλλος τόπος τὸ ἐκ τῷ 

ὡμαρτηθέντων κατηγορεῖν ἢ ὠπολογεῖσθαι, οἷον ἐν τῇ Καρ 
τηγορῶν τῇ νόμν, ἐπεὶ ἰθορύβησαν αὐτῷ εἰπόντι " δέονται τὸ κίνν Μηδείᾳ, οἱ μὲν κατηγορῦσιν ὅτι τὸς παῖδας ἀτάκτι» 
οἱ νόμοι νόμε τοῦ διορϑώσοντος" καὶ γὼρ οἱ ἰχθύες ἁλός, 
καΐτοι ὑκ εἰκὸς ὑδὲ πιθανὸν ἐν ἄλμῃ τρεφομένυς δεῖσθαι 
ὧλός, καὶ τὰ στέμφυλα ἐλαίου" καίτοι ἄπιστον, ἐξ ὧν 
ἔλαιον γίνεται, ταῦτα δεῖσθαι ἐλαίν" ἄλλος ἐλεγκτικός, 

γεν, ὅ φαίνεσθαι γῦν αὐτύς" ἥμαρτε γὰρ ἡ Μήδεια τιὰ 
τὴν ἀποςολὴν τῶν παίδων" ἡ δ᾽ ὠπολογεῖται ὅτι οὐκ ὦ 
τοὺς παῖδας ἀλλὰ τὸν ̓ Ιάσονα ὧν ὠπέκτεινεν᾽ τῦτιε γὼ 

ἥμαρτεν ὧν μὴ ποιήσασα, εἴπερ καὶ θάτερον ἐποίησεν. ἕξι 

τὸ τὰ ἀνομολογούμενα σκοπεῖν, εἴ τι ἀνομολογόμενον ἐκ (5 δ᾽ ὁ τόπος ἧτος τῷ ἐνθυμήματος καὶ τὸ εἶδος ἦλη ἡ τρὸ 

πάντων καὶ χρόνων καὶ πράξεων καὶ λόγων, χωρὶς μὲν τερον Θεοδώρα τέχνη. ἄλλος ὠπὸ τοῦ ὀνόματος, οὧν ὑς 
ἐπὶ τὸ ἀμφισβητῶντος, οἷον “καὶ φησὶ μὲν φιλεῖν ὑμᾶς, ὁ Σοφοκλῆς “σαφῶς Σιδηρὼ καὶ φοροῦσα τύνομα" χὰ 
συνώμοσε δὲ τοῖς τριάκοντα," χωρὶς δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῇ, “καὶ φησὶ ὡς ἐν τοῖς τῶν θεῶν ἐπαύοις εἰώθασι λέγειν, καὶ ὡς ΚΙ 
μὲν εἶναί με φιλόδικον, ἐκ ἔχει δὲ ἀποδεῖξαι διδικασμές νων Θρασύβελον ϑρασύβελον ἐκάλει, καὶ “Ἡρόδικος θμ» 

νον ὑδεμίαν δίκην, χωρὶς δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ καὶ τὰ ἀμφισβη- ; σύμαχον “αἰεὶ θρασύμαχος εἶ," καὶ Πῶλον “αἰὲ οὺ τὸ 
τντος, “καὶ τος μὲν ὁ δεδάνεικε πώποτ᾽ ἀδέν, ἐγὼ δὲ καὶ Γ᾿ καὶ Δράκοντα τὸν νομοθέτην, ὅτι οὐκ ἀνθρώτι κα λος εἰ, 

πολλοὺς λέλυμαι ὑμῶν" ἄλλος τοῖς προδιαβεβλημένοις νόμοι ἀλλὰ δράκοντος" χαχεποὶ γάρ. καὶ ὡς ἡ Ἑνριτῶι 
Ἑκάβη εἰς τὴν ᾿Αφροδίτην “καὶ τύνομ᾽ ὀρθῶς ἀφροσύνε 
ἄρχει θεᾶς" καὶ ὡς Χαιρήμων “Πενθεὺς ἐσομένης συμφι- 

᾿καὶ ἀνθρώποις καὶ πράγμασιν, ἢ δοκοῦσι, τὸ λέγειν τὴν 
αἰτίαν τῷ παραδύξε' ἔςι γάρ τι δι’ ὃ φαίνεται. οἷον ὑπο- 
βεβλημένης τινὸς τὸν αὐτῆς υἱὸν διὰ τὸ ἀσπάζεσθαι ἐδό- )ς ρᾶς ἐπώνυμος." εὐδοκιμεῖ δὲ μᾶλλον τῶν ἐνθυμημάτω 
κει συνεῖναι τῷ μειρακίῳ, λεχϑέντος δὲ τῷ αἰτίᾳ ἐλύθη ἡ 

διαβολή" καὶ οἷον ἐν τῷ Αἴαντι τῷ Θεοδέετα ᾽Οδυσσεὺς 
λέγει πρὸς τὸν Αἴαντα, διότι ἀνδρειότερος ὧν τῇ Αἴαντος 
ὁ δυκεῖ, ἄλλος ὠπὸ τῷ αἰτίον, ἄν τε ὑπάρχη, ὅτι ἔστι, 

τὰ ἐλεγκτικὼ τῶν ἀποδεικτικῶν διὰ τὸ συνωγωγὴν μὰ 
ἐναντίων εἶναι ἐν μικρῷ τὸ ἐλεγκτικὸν ἐνθύμημα, τερ- 
ἄλληλα δὲ φανερὰ εἶναι τῷ ὠκροατῇ μᾶλλον. πάντων ἃ 

καὶ τῶν ἐλεγκτικῶν καὶ τῶν δεικτικῶν συλλογισμῶν ὃν 
κἂν μὴ ὑπάρχῃ, ὅτι ὑκ ἔστιν" ἅμα γὰρ τὸ αἴτιον καὶ ἦ ῃ ρυβεῖται μάλιςα τὰ τοιαῦτα ὄσα ἀρχόμενα προορῶσι μὶ 

Υ 
αἴτιον, καὶ ἄνευ αἰτής ἀθέν ἐςν. οἷον Λεωδάμας ἀπολο- 

γύόμενος ἔλεγε, κατηγορήσαντος Θρασυβύλνυ ὅτι ἦν ςηλίτης 
γεγονὼς ἐν τῇ ἀκροπόλει, ἀλλ᾽ ἐκκόψαι ἐπὶ τῶν τριάκοντα, 

τῷ ἐπιπολῆς εἶναι (ὦὧμα γὰρ καὶ αὐτοὶ ἐφ᾽ αὐτοῖς χα 
ρυσι προαισθανόμενοι), καὶ ὅσων τοσῶτον ὑς ερίζυσιν ὡφ 
ἅμα εἰρημένων γνωρίζειν. 

ἐκ ἐνδέχεσθαι ἔφη" μᾶλλον γὰρ ὧν πιςεύειν αὐτῷ τοὺς Ἐπὲ δ᾽ ἐνδέχεται τὸν μὲν εἶναι συλλογισμόν, τὸ 

τριάκοντα ἐγγεγραμμένης τῆς ἔχθρας πρὸς τὸν δῆμον. ἄλ- Ὡς δὲ μὴ εἶναι μὲν φαίνεσθαι δέ, ἀνώγκη καὶ ἐνθύμεμα τὶ 

λος, εἰ ἐνεδέχετο βέλτιον ἄλλως ἢ ἐνδέχεται ὧν ἢ συμ- μὲν εἶναι ἐνθύμημα, τὸ δὲ μὴ εἶναι φαίνοσθαι δέ, ἐκετῳ 
βιυλεύει ἢ πράττει ἢ πέπραχε σκοπεῖν" φανερὸν γὰρ ὅτι τὸ ἐνθύμημα συλλογισμός τις, τόποι δ᾽ εἰσὶ τῶν φωῦν 

ἅ. καλίχπν Ὑε, ἢ 7. εὕπιςα Ο. ἢ 11. διορθώσαντος 0Ζ5.4“.ὄ ἅ 12. τρεφομίνοις Ο. Τ 15. εἴ -- 416. λόγων ροδὶ 17. ἀμφιεβηῖπα 
ΟΥ̓́ΙΖΙ. ᾿ 19. μὲν οα 074Ζ". ἢ μὲ οἵα .«4“. 1} 22. πολλὰ 75Ζ5. ' διαβεβλημένοις Ο75Ζ5. ἢ 23. ἢ] μὴ “4. 1 24. δαβιθ- 
μένης τινὸς πρὸς τὸν Α(ς, ἢ 27. θεοδέκτω 78Ζ14“. ΠΠ 29. τεῇ δὲ “4. 1] 35. ἐγγεγραμμένους Ὁ. ἢ 836. ἄλλως οπι Ο7Χ18ΖΞ. Ἱ ἃ ἐνϑίχετα) 
ἧι δέχεται 4“. ᾽ 

4. πέπρακεν “«. ἢ 23, δὲ] γὰρ ΟΥΈΖῥ, 1} 8. γὰρ τῦτο γδεται ὕστερον ΟὙΗΖὈ, ἢ 3. πῶς -- ἃ. ἄδηλον οπχ “45. δ 6. θύσυσι εἰ δε 
νοῦσιν Ο75Ζ», ἢ 1. ὑπολαμβάνιιν Ο. ἢ 45. καὶ 8ηῖ6 τῷ 0.7Χ͵82Ζ". || προτέρα Ο775Ζ5. ἢ 11. ὁ οτα Ζ'. ἢ 19. ἡρόδικος ὁ ϑρασύμαχν 

“4. ἢ 20. σὺ οπι Ο. ἱ 24. ἄρχεις θεώ 73Ζ3, γὰρ ἄρχεις θεά Ο. ἢ 25. εὐδοκιμεῖν Ζ' εἰ ργ ΧΡ, ΠΠ καλὸν 44“, ἢ 239. σνλλόγων γοῖ 
80. ἀρχόμενοι ΟΥ75Ζ5".4., ἢ 31. τῷ οἵὰ “4“. ΠΠ ἑαντοῖς Ο75Ζ,, || 36. ἐνθύμημα κηῖο φαίνεσθαι Α΄“, 
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μένων ἐνθυμημάτων εἷς μὲν ὁ παρὸ τὴν λέξιν, καὶ τότε 
ἂν μὲν μέρος, ὥσπερ ἐν τοῖς διαλεκτικοῖς, τὸ μὴ συλλο- 
γισάμενον συμπερασματικῶς τὸ τελευταῖον εἰπεῖν, ἀκ ἄρα 
φὸ καὶ τό, ἀνάγκη ἄρα τὸ καὶ τό. καὶ τὸ τοῖς ἐνθυμή- 
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υἱόν" οὐκοῦν καὶ ταῦτα πέπρακται" συντεθέντα γὰρ ἴσως 
οὐκέτι δίκαιον. εἴη δ᾽ ἂν καὶ παρὰ τὴν ἔλλενψιν" ἀφαι- 
ρεῖται γὼρ τὸ ὑπὸ τίνος. ἄλλος δὲ τόπος τὸ δεινώσει κα- 
τασκευάζειν ἢ ἀνασκευάζειν. τῦτο δ᾽ ἐςίν, ὅταν μὴ δείξας 

μασι τὸ συνεςραμμέώνως καὶ ἀντικειμένως εἰπεῖν φαίνεται δ ὅτι ἐποίησεν, αὐξήσῃ τὸ πρᾶγμα" ποιεῖ γὰρ φαίνεσθαι ἢ 
ἐνθύμημα" ἡ γὰρ τοιαύτη λέζις χώρα ἐςὶν ἐνθυμήματος. 
καὶ ἔοικε τὸ τοιοῦτον εἶναι παρὼ τὸ σχῆμα τῆς λέξεως. 

ὡς οὔτε πεποίηκεν, ὅταν ὁ τὴν αἰτίαν ἔχων αὔξῃ, ἢ ὡς 

πεποίηκεν, ὅταν ὁ κατηγορῶν ὀργίζηται. οὔκων ἐςὶν ἐνθύ- 

ἔςι δὲ εἰς τὸ τῇ λέξει συλλογιςικῶς λέγειν χρήσιμον τὸ μημα" παραλογίζεται γὰρ ὁ ἀκροατὴς ὅτι ἐποίησεν ἢ ἐκ 
συλλογισμῶν πολλῶν κεφάλαια λέγειν, ὅτι τοὺς μὲν ἐποίησεν, ὁ δεδειγμένε. ἄλλος τὸ ἐκ σημείε" ἀσυλλόγιςον 
ἔσωσε, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐτιμώρησε, τὸς δ᾽ “Ἕλληνας ἠλευθέ- 10 γὰρ καὶ τῦτο. οἷον εἴ τις λέγοι “ταῖς πόλεσι συμφέρυσιν 
ρωσεν᾿ ἕκαςον μὲν γὰρ τύτων ἐξ ἄλλων ἀπεδείχθη, συν- οἱ ἐρῶντες" ὁ γὰρ ᾿Αρμοδία καὶ 'Αριςογείτονος ἔρως κατέ- 
τεθέντων δὲ φαίνεται καὶ ἐκ τότων τι γίγνεσθαι. ἣν δὲ τὸ λυσε τὸν τύραννον Ἵππαρχον." ἢ εἴ τις λέγοι ὅτι κλέπτης 
παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν, ὡς τὸ φάναι σπουδαῖον εἶναι μῦν, Διονύσιος" πονηρὸς γάρ' ἀσυλλόγιστον γὰρ καὶ τῦτο" οὐ 
ἀφ᾽ ὑ γ᾽ ἐςὶν ἡ τιμιωτάτη πασῶν τελετή" τὰ γὰρ μυςή- Ὑὰρ πᾶς πονηρὺς κλέπτης, ἀλλ᾽ ὁ κλέπτης πᾶς πονηρός. 

ρια πασῶν τιμιωτάτη τελετή. ἢ εἴ τις κύνα ἐγκωμιάζων 15 ἄλλος διὼ τὸ συμβεβηκός, οἷον ὃ λέγει Πολυκράτης εἰς 
χὸν ἐν τῷ οὐρανῷ συμπαραλαμβάνει ἢ τὸν Πᾶνα, ὅτι τὸς μῦς, ὅτι ἐβοήθησαν διατραγόντες τὰς νευράς. ἢ εἴ τις 
Πίνδαρος ἔφησεν “ὦ μάκαρ, ὄντε μεγάλας θεῦ κύνα παν- φαΐ; τὸ ἐπὶ δεῖπνον κληθῆναι τιμιώτατον". διὰ γὰρ τὸ μὴ 
τοδαπὸν καλέσιν ᾿Ολύμκιοι" ἢ ὅτι τὸ μηδένα εἶναι κύνα κληθῆναι ὁ ᾿Αχιλλεὺς ἐμήνισε τοῖς ᾿Αχαιοῖς ἐν Τενέδῳ" 

ἀτιμότατόν ἐςιν, ὥστε τὸ κύνα δῆλον ὅτι τίμιον. καὶ τὸ ὁ δ᾽ ὡς ἀτιμαζόμενος ἐμήνισεν, συνέβη δὲ τῦτο ἐπὶ τῇ μὴ 

κοινωνικὸν φάναι τὸν Ἑρμῆν εἶναι μάλιςα τῶν θεῶν" μό- ἢ κληθῆναι. ἄλλος τὸ παρὼ τὸ ἑπόμενον, οἷον ἐν τῷ ̓ Αλεξ- 
νος γὰρ καλεῖται κοινὸς Ἑρμῆς. καὶ τὸ τὸν λόγον εἶναι 
σπυδαιότωτον, ὅτι οἱ ἀγαθοὶ ἄνδρες οὐ χρημάτων ἀλλὼ 
λόγε εἰσὶν ἄξιοι" τὸ γὰρ λόγα ἄξιον ἐὑχ ὠὡπλῶς λέγεται, 
ἄλλος τὸ διηρημένον συντιθέντα λέγειν ἢ τὸ συγκείμενον 

«νδρῳ, ὅτι μεγαλόψυχος" ὑπεριδὼν γὰρ τὴν πολλῶν ὁμι- 
λίαν ἐν τῇ Ἴδη διέτριβε καθ᾽ αὐτόν" ὅτε γὰρ οἱ μεγαλό- 
εψύχοι τοιοῦτοι, καὶ οὗτος μεγαλόψυχος δόζεμν ἄν. καὶ 
ἐπεὶ καλλωπιςὴς καὶ νύκτωρ πλανῶται, μοιχός" τοιοῦτοι 

διαιρῦντα" ἐπεὶ γὰρ ταὐτὸν δοκεῖ εἶναι ἐκ ὃν ταὐτὸν πολ- 25 γάρ. ὅμοιον δὲ καὶ ὅτι ἐν τοῖς ἱεροῖς οἱ πτωχοὶ καὶ ᾧδυσι 
λάκις, ὁπότερον χρησιμώτερον, τοῦτο δεῖ ποιεῖν. ἔστι δὲ καὶ ὀρχένται, καὶ ὅτι τοῖς φυγάσιν ἕζεςιν οἰκεῖν ὅπε ἂν 
τῦτο Ἑὐθυδήμε λόγος. οἷον τὸ εἰδέναι ὅτι τριήρης ἐν Πει- θέλωσιν" ὅτι γὼρ τοῖς δυκῦσιν εὐδαιμονεῖν ὑπάρχει ταῦτα, 
ραιεῖ ἐςίν' ἕκαςον γὰρ οἶδεν. καὶ τὸν τὼ ςοιχεῖα ἐπτιςά- καὶ οἷς ταῦτα ὑπάρχει, δόξαιεν ἂν εὐδαιμονεῖν. διαφέρει 
Μμένον ὅτι τὸ ἔπος οἶδεν τὸ γὰρ ἔπος τὸ αὐτό ἰςιν. καὶ δὲ τῷ πῶς" διὸ καὶ εἰς τὴν ἔλλειψιν ἐμπίπτει. ἄλλος 
ἐπεὶ τὸ δὶς τοσοῦτον νοσῶδες, μηδὲ τὸ ἣν φάναι ὑγιεινὸν 3) παρὼ τὸ ἀναίτιον ὡς αἴτιον, οἷον τῷ ἅμα ἢ μετὰ τοῦτο 

εἶναι" ἄτοπον γὰρ εἰ τὰ δύο ἀγαθὰ ἂν κακόν ἐςιν. ὕτω γεγονέναι" τὸ γὰρ μετὰ τοῦτο ὡς διὰ τοῦτο λαμβάνυσι, 
μὲν ἦν ἐλεγκτικόν, ὧδε δὲ δεικτικόν" ὁ γώρ ἐςιν ἣν ὠγω- καὶ μάλιστα οἱ ἐν ταῖς πολιτείαις, οἷον ὡς ὁ Δημάδης 
θὸν δύο κακά. ὅλος δὲ ὁ τόπος παραλογιςικός. πάλιν τὸ 
ΠΙολυκράτες εἰς Θρασυβυλον, ὅτι τριάκοντα τυραῦνυς κα- ἐκείνην γὰρ συνέβη ὁ πόλεμος. ἄλλος παρὰ τὴν ἔλλειψιν 
τέλυσεν" συντίθησι γάρ. "ἢ τὸ ἐν τῷ ̓ Ορέξῃ τῷ Θεοδέοτιε' 35 τὸ πότε καὶ πῶς, οἷον ὅτι δικαίως ᾿Αλέξανδρος ἔλαβε τὴν 
ἐκ διαιρέσεως γάρ ἐςιν. δίκαιόν ἐςιν, ἥ τις ἀν κτείνῃ πό- “Ἑλένην᾽ αἵρεσις γὰρ αὐτῇ ἐδόθη παρὰ τῷ πατρός. ὦ γὼρ 
σιν, οποθνήσκειν ταύτην, καὶ τῷ πατρί γε τιμωρεῖν τὸν ἀεὶ ἴσως, ἀλλὰ τὸ πρῶτον" καὶ γὰρ ὁ πατὴρ μέχρι τότα 

8. συμπερασματικὸν ΟΖ". ἢ ἀρα] ἔςι 07Χ5Ζ". αὶ 4. ἀ,α] ἔςι γὲΖ᾿, ἄρα ἴφι Ο. ἢ χαὶ τὸ] τὸ γὰρ Ο. ἢ 5. συνεςραμμένον 4“. 
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τὴν Δημοσθένες πολιτείαν πάντων τῶν κακῶν αἰτίαν" μετ᾽ ᾿ 
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ἢ εἴ τις φαΐη τὸ τύπτειν τὸς ἐλευθέρυς ὕβριν εἶναι" 
ὐ Ν ’, ῃ ἢ γ » "4. Ψ -“ 
ἡ γὰρ πάντως, ἀλλ᾽ ὅταν ἀρχῇ χειρῶν ἀδίκων. ἔτι ὥσπερ 

ἐν τοῖς οἷς ἐριςικοῖς, παρὼ τὸ ἁπλῶς καὶ μὴ ἁπλῶς, ί 

κύριος, 

ἀλλά 

τι, γίγνεται φαινόμενος συλλογισμός" οἷον ἐν μὲν τοῖς δια: 
λεντικοῖς, ὅτι ἐςὶ τὸ μὴ ὃν ὄν' ἔςι γὰρ τὸ μὴ ὃν μὴ ὄν. 
καὶ ὅτι ἐπιςητὸν τὸ ἄγνως ον" ἔςι γὰρ ἐπιςητὸν τὸ ἄγνω- 

ςον ὅτι ἄγνωςον. ὕτω καὶ ἐν τοῖς ῥητοριχοῖς ἐςὶ φαινό- 

μένον ἐνόύμημα παρὼ τὸ μὴ ἁπλῶς εἰκός, ἀλλά τι εἰκός. 

ἔςι δὲ τῦτο ὁ καθόλε, ὥσπερ καὶ ᾿Αγαθων λέγει 
τάχ᾽ ἄν τις εἰκὸς αὐτὸ τοῦτ᾽ εἶναι λέγοι, 
βροτοῖσι πολλὰ τυγχάνειν οὐκ εἰκότα. 

᾿ 
ΙΚΗΣ Β. 

εἴη τὸ ἐνθύμημα ὡς φσπυδαῖος, ἡ ἔσστασις διχῶς" ἃ γὼ 

καθόλου εἰπόντα ὅτε πᾶσα ἔνδεια πονηρόν, ἢ κατὰ μέρος 
. ᾽ Ἀ » ,ὕ ᾽ νι ΨΦ λ ᾿ ὅτι ἐκ ἀν ἐλέγετο Καύνιος ἔρως, εἰ μὴ ἧσαν καὶ πονηρὶ 

» Δ ““» ΄ν ἱ αἱ » ν» ἔρωτες. ἐπὶ δὲ. τὰ ἐναντίᾳ ἔνςατις φέρεται, οἷον εἰ τὸ ἐν 

5 θύμημα ἦν ὅτι ὁ ὠγαθὸς ἀνὴρ πάντας τὸς φίλυς εὖ τοκὶ 
ἀλλ᾽ ὑδ᾽ ὁ μοχθηρὸς κακῶς. ἐπὶ δὲ τῶν ὁμοίων, εἰ ἣν τὶ 
ἐνθύμημα ὅτι οἱ κακῶς πεπονθότες ἀεὶ μισῆσιν, ὅτι ἀλλ' 

οὐδ᾽ οἱ εὖ πεπονθότες ἀεὶ φιλοῦσιν. αἱ δὲ κρίσεις αἱ ἀτὶ 
τῶν γνωρίμων ἀνδρῶν, οἷον εἴ τις ἐνθύμημα εἶπεν ὅτι τιὰ 

40 μεθύνσι δεῖ συγγνώμην ἔχειν, ὠγνοῦντες γὰρ ἁμαρτάνν 
Ψ Φ. μ᾿ Η ν ᾽ ,ὕ ᾽ ν, ἃ ᾿ 

σιν, ἔνςασις ὅτι ὅκοεν ὁ Πιτταχος αἰἱνετός" ὁ Ὑὰρ ἂν μθ' 

γίγνεται γὰρ τὸ παρὰ τὸ εἰκός, ὥστε εἰκὸς καὶ τὸ παρὰ ᾿ἴυς ζημίας ἐνομοθέτησεν ἐάν τις μεθύων ἁμαρτάνῃ. ἐπὲ 
τὸ εἰκός, εἰ δὲ τοῦτο, ἔσται τὸ μὴ εἰκὸς εἰκός. ἀλλ᾽ οὐχ δὲ τὰ ἐνθυμήματα λέγεται ἐκ τεττάρων, τὰ δὲ τέτταρα 

Ατλθῃ ὠλλ᾽ ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἐριξικῶν « τὸ κατὼ τί καὶ ταῦτ᾽ ἐςὶν εἰκὸς παράδειγμα τεκμήριον παν ἔςι δὲ τὸ 

“ρὸς τί καὶ πὴ ὁ ἡ προςιβθέμενα ποιεῖ τὴν συκοφαντίαν, καὶ τ μὲν ἐκ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἢ ὄντων ἢ δυκύντων συνῇ: 
ἐνταῦθα“ παρὰ΄ τὸ εἰκὸς ἕναι μὴ ἁπλῶς ἀλλά τι εἰκός. μένα ἐνθυμήματα ἐκ τῶν εἰκότων, τὰ δὲ δι᾿ ἐκαγωγῆς διὰ 
ἔς. δ᾽ ἐκ τότε τῷ τόπιν ἡ Κόρακος τέχνη συγκειμένη" ἄν τῷ ὁμοίε, ἢ ἑνὸς ἢ πλειόνων, ὅταν λαβὼν τὸ καθέλν εἶτα 

ἦτε γὰρ μὴ ἔνοχος ἧ τῇ αἰτίᾳ, οἷον ἀσθενὴς ὧν αἰκίας συλλογίσηται τὰ κατὰ μέρος. διὰ παραδείγματος, τὰ ἃ 

φεύγῃ" ὁ γὰρ εἰκός" κἂν ἔνοχος ὦν, οἷον ἂν ἰσχυρὸς ὦν" δὲ᾽ ἀναγκαΐι καὶ ὄντος διὰ τεκμοιρία, τὰ δὲ διὰ τῷ παθόν 
οὐ γὰρ εἰκός, ὅτι εἰκὸς ἔμελλε δόξειν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ Ὁ ἢ τοῦ ἐν μέρει ὄντος, ἐάν τε ὃν ἐών τε μή, διὰ σημίων, 

τῶν ἄλλων" ἢ γὰρ ἕνοχον ἀνάγκη ἢ μὴ ἔνοχον εἶναι τῇ τὸ δὲ εἰκὸς οὐ τὸ ἀὰὲ ἀλλὰ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, φανερὸν 
αἰτίᾳ" φαίνεται μὲν ἕν ἀμφότερα εἰκότα, ἔς: δὲ τὸ μὲν 

᾿ κΚ ᾿ λ ᾽ ε “ ᾽ ΠΩ Ψ ῖ Ν Ν 
εἰκός, τὸ δὲ οὐχ, ἁπλῶς ἀλλ᾽ ὥσπερ εἴρηται. καὶ τὸ τὸν 
“͵ Δ ΄, , ΟΥ̓ »,"» 2 ᾿ » “Δ΄ ἥττω δὲ λόγον κρείττω ποιεῖν τοῦτ᾽ ἐστίν. καὶ ἐντεῦθεν 
δικαίως ἐδυσχέραινον οἱ ἄνθρωποι τὸ Πρωταγόρου ἐπάγ- 
γελμα" ψεῦδός τε γάρ ἐς, καὶ ἕκ ἀληθὲς ἀλλὰ φαινό- 
μενὸν, καὶ ἐν ὑδεμιᾷ, τέχνῃ ἀλλ᾽ ἐν ἐπτιρικῇ καὶ ἐριςικῇ. 

καὶ περὶ μὲν ἐνθυμημάτων καὶ τῶν ὄντων καὶ τῶν ᾧφαι- 
νομένων εἴρηται. 

Περὶ δὲ λύσεως ἐχόμενόν ἐστι τῶν εἰρημένων. εἰπεῖν. 
Μ ΄ Ἀ» ΄,΄ ἊἋ»γ, Η , ἔςι δὲ λύειν ἢ ἀντισυλλογισάμενον ἢ ἔνςασιν ἐνεγκόντα. 

ὅτι τὰ τοιαῦτα μὲν τῶν ἐνθυμημάτων ἀεὶ ἔςι λύειν φέ 
ροντα ἔνςασιν, ἡ δὲ λύσις φαινομένη ἀλλ᾽ ἐκ ὠληρϑὴς ἐέ' 
ὁ γὰρ ὅτι ὑκ εἰκός, λύει ὁ ἑνις μενος, ἀλλ᾽ ὅτι ἐκ ἀναγ: 

25 καῖον. διὸ καὶ ἀεὶ ἔστι πλεονεκτεῖν ἀπολογόμενον μᾶλλν 
ἢ κατηγορῆνται, διὰ τῦτον τὸν παραλογισμόν" ἐπεὶ γάρ’ 
μὲν κατηγορῶν ἂχ εἰκότων ἀποδείκνυσιν, ἔστι δὲ οὐ ταὐτὸ 

λύσαε ἢ ὅτι οὐκ εἰκὸς ἢ ὅτι οὐκ ἀναγκαῖον, ἀεὶ δ᾽ ἔχα 

ἔνςασιν τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ" ὶ γὰρ ἂ ἣν εἰκὸς ἀλλ᾽ ἀὲ 
39 καὶ ἀναγκαῖον' ὁ δὲ κριτὴς οἴεται, ὧν ὕτως ἐλύθν, ἃ οἱ 

εἰκὸς εἶναι ἢ ὑχ αὑτῷ κριτέον, παραλογιζόμενος, ὦττῳ 
τὸ μὲν οὖν ἀντισνλλογίζεσθαι δῆλον ὅτι ἐκ τῶν αὐτῶν 

τόπων ἐνδέχεται ποιεῖν" οἱ μὲν γὰρ συλλογισμοὶ ἐκ τῶν 
ἐνδύξων, δοκῶντα δὲ πολλὰ ἐναντία ἀλλήλοις ἐςΐν. αἱ δ᾽ τῇ ἀρίςῃ. κρίνειν. ὥκεν ἱκανὸν ὧν λύσῃ ὅτι ἐκ ἀναγκαῖν, 

ἐνςάσεις φέρονται καθάπερ καὶ ἐν τοῖς τοπικοῖς, τετραχῶς" 35 ἀλλὰ δεῖ λύειν ὅτι ὑκ εἰκός. τῦτα δὲ συμβήσεται, ἐὼν ἢ 
ἢ γὰρ ἐξ ἑαυτῇ ἢ ἐκ τῷ ὁμιοία ἢ ἐκ τῷ ἐναντίς ἢ ἐκ τῶν ἡ ἕνστασις μᾶλλον ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. ἐνδέχεται δὲ εἶναι 

κεκριμένων, λέγω δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ μέν, οἷον εἰ περὶ ἔρωτος τοιαύτην διχῶς, ἢ τῷ χρόνῳ ἃ ποῖς πράγμασιν, κυριώτατα 

᾽ "ἢ Ν » - ᾽ 2 - ἊΝ ͵ ᾿ ἐλέγομεν" ὁ γὰρ ἐκ τῶν ἀναγκαίων δὲ αὐτὸν μόνον κε 
Ν “ ’ὔ “ ΄ , 

γειν, ἀλλὼ καὶ ἐκ τῶν εἰκότων'" τῶτο γάρ ἐς τὸ γνωμῇ 

8. ἄλλό 44. καὶ 5. μὴ ὦ] μὴ ὃν ὃν Ο. Π 9. ὁ οχα 0. 1 12. τὸ ροδβὶ γὼρ ογαὰ Ὁ, ἢ 15. προςιϑέμεθα Ζ3. ἢ. 17. ἐκ τύτο] τῦτν Α΄, 
τότυ Ο75Ζ". ᾿| 18. αἰκίαν Ο. 1} 419. φεύγει εἰ καὶ ΟΣ7Ζ». ΠΠ οἷον οὐχ Ὁ. ἢ ὧν ἰσχυρὸς] ἀνίσχυρος “«4“..} 24, δὲ οαὰ Ο7}Ζ". 25. 

δικαίως} δὲ δικαίως ΟΥ5ΖὉ,. ν 30. λύσεων 752", τῶν λύσεων Ο. ἢ 31. ἐνεγκόντι ΖΥ. 33. εἰκεῖν Ο. 1 36. ἐξ) γε 44’. 31. ἕντε 

ΖιΖ'. 

3. κάνικος 4“, κάλλιφος ἢ κάκιρος Ο 7Ζ᾽, ἢ 5. ὁ οχλ Ο71Ζ". ἢ ποιεῖν Ο. ΠΠ 6. ὁμοίων] ἐναντίων ρν Κλ, 1 18. τεσσείρων εἴ τίε- 

σκρα Ο75Ζ". ΠΠ| 15. τὸ οτα “4“. ἢ 19. δι᾽} λίαν “44. 1} διὰ ροβὲ ὄντος εἰ 20. τῷ οιυ 0.79Ζ᾽. ἢ 21. τὸ ροεὶ ἐπὶ οἵ 0. ἴ 32. ῥῥ' 
ροντα] φανερόν τὰ “Α΄. ἢ 26. γὰρ οἵα Ὁ. ᾿] 21. ἐπιδείετυσιν Κ5Ζ. ἢ 28. λύσις Ο. ἡ 39. ὁ γὰρ ἂν ἦν οἵα .4“. 8 80. ὁ δὲ] ἀὰὶ δ᾽ 
ὕςασι τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, εἰ δὲ ΖΡ, ᾿ 31. ἐκ αὐτῷ ΟΥ̓ ΖΡ4-. 36. δὲ) γὼρ Ο. ἢ 37. κυριώτατον 0772". 



ἐξ ) δι, Του εν 
΄' 

ῬΗΤΟΡΙΚΗ͂Σ. Β. 

δέ, εἰ ἀμφοῖν" εἰ γὰρ τὰ πλεονάκις οὕτω, τῦτ᾽ ἐςὶν εἰκὸς 
μᾶλλον. λύεται δὲ καὶ τὰ σημεῖα καὶ τὰ διὰ σημείον 

ἐνθυμήματα εἰρημα, κἀν ἢ ὑπάρχοντα, ὥσπερ ἐλέχθη 
ἐν. τοῖς πρώτοις" ὅτι γὰρ ἀσυχλόγιςὑν ἐστι πᾶν σημεῖον, 

ΓΤ. 1403 

ῥἥσομεν καὶ ὡς αὐτὰ λύσομεν, εἰρήσθω ἡμῖν τοσαῦτα; 
λοιπὸν δὲ διελθεῖν περὶ λέξεως καὶ τάξεως. 

Ι, 
δῆλον ἡμῖν ἐκ τῶν ἀναλυτικῶν. πρὸς δὲ τὰ παραδειγμα- 5 : 

τώδη ἡ αὐτὴ λύσις καὶ τὰ εἰκότα" ἐάν τε γὰρ ἔχωμώ ᾿Επειδὴ τρίῳᾳ ἐστὶν ἃ δεῖ πραγματευθῆναι περὶ τὸν 
τι, ὑχ ὕὅτω λέλυται, ὅτι ὑκ ἀναγκαῖον, ἢ καὶ τὰ πλείω λόγον, ἐν μὲν ἐκ τίνων αἱ πίξεις ἔσονται, δεύτερον δὲ περὶ 

ἢ πλεονάκις ἄλλως" ἐὼν δὲ καὶ τὰ πλείω. καὶ τὰ πλεο- τὴν λέξιν, τρίτον δὲ πῶς χρὴ τάξαι τὰ μέρη τὸ λόγου, 
νάκις, οὕτω μαχετέον, ἢ ὅτι τὸ παρὸν ὑχ ὅμοιον ἢ οὐχ περὶ μὲν τῶν πίξεων εἴρηται, καὶ ἐκ πόσων, ὅτι ἐκ τριῶν 

ὁμοίως ἢ. διαφοράν γέ τινὼ ἔχει. τὰ δὲ τεκμήρια καὶιο εἰσί͵ καὶ ταῦτα ποῖα, καὶ διὰ τί τοσαῦτα μόνα" ἢ γὰρ ΝΣ 
“τιμηριώδη ἐνθυμήματα κατὰ μὲν τὸ ἀσυλλόγιστον οὐκ 
ἔφαι λύσαι (δῆλον δὲ καὶ τῦθ' ἡμῖν ἐκ τῶν ἀναλυτικῶν), 

λείκεται δ᾽ ὡς οὐχ; ὑπάρχει τὸ. Ἀῤγόμενον δεικνύναι. εἰ 
δὶ Φανερὸν καὶ ὅτι, ὑπάρχει καὶ ὅτι τεκμήριον, ἄλντον 

τῷ αὐτοί τι πεπονθέναι οἱ κρίνοντες, ἢ τῷ ποιός τινας ὑπο- 
λαμβάνειν τοὺς λέγοντας, ἢ τῷ ὠκοδεῥεῖχθαι πείθονται ͵  

, 4 ν.», ΄ ΄ “» πάντες. εἴρηται δὴ καὶ τὰ ἐνθυμήματα, πόθεν δεῖ πορί- 
ζεσθαι" ἔστι γὰρ τὰ μὲν εἶδη τῶν ἐνθυμημαΐτων, τὰ δὲ 

ἤδη γίγνεται τοῦτο" πάντα γὰρ γίγνεται ἀποδείξει ἤδη 15 τόποι. πρὶ δὲ τῆς λέξεως ἐχόμενόν ἐστιν εἰπεῖν" οὐ γὰρ 
φανερά. ἀπόχρη τὸ ἔχειν ἃ δεῖ λέγειν, ἀλλ᾽ ἀνάγκη καὶ ταῦτα 

ΓΣ ἐπ αιος ἐρυλδα 

: “Ὁ ΠΩ ὙΣ 

26- Τὸ δ᾽ αὔξειν καὶ μειοῦν οὐκ ἔς!ν ἐνθυμήματος φοι- ὡς δεῖ εἰπεῖν, καὶ συμβάλλεται πολλὰ πρὸς τὸ φανῆναι 

χεῖον" τὸ γὰρ αὐτὸ λέγω στοιχεῖον καὶ τόπον" ἔστι γὰρ ποιόν τινα τὸν λόγον. τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἐζητήθη κατὰ 

στοιχεῖον καὶ τόπος, εἰς ὃ πολλὰ ἐνθυμήματα ἐμπίπτει. φύσιν, ὅπερ πέφυκε πρῶτον, αὐτὰ τὰ πράγματα ἐκ τίνων 
τὸ δ᾽ αὔξειν καὶ μειοῦν ἐςὶν ἐνθυμήματα πρὸς τὸ δεῖξαι 2 ἔχει τὸ πιθανόν" δεύτερον δὲ τὸ ταῦτα τῇ λέξει διαθέσθαι" 
ὅτι μέγα καὶ μικρόν, ὥσπερ καὶ ὅτι ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἢ δὲς 
καιον ἢ ἀδικὸν. καὶ τῶν ἄλλων ὁτῶν. ταῦτα δ᾽ ἐςὶ παντα 

περὶ ἃ οἱ συλλογισμοὶ καὶ τὰ ἐνθυμήματα" ὥξ᾽ εἰ μηδὲ 
τότων ἕκαςον ἐνθυμήματος τόπος, ὑδὲ τὸ αὐζειν καὶ μειῶν. 

τρίτον δὲ τότων, ὃ δύναμιν μὲν ἔχει μεγίςην, ὅπω δ᾽ ἐπι- 

κεχείρηται, τὼ περὶ τὴν ὑπόκρισιν. καὶ γὰρ εἰς τὴν τρα- 
γικὴν καὶ ῥαψῳδίαν ὀψὲ παρῆλθεν" ὑπεκρίνοντο γὰρ αὐτοὶ 
τὰς τραγῳδίας οἱ ποιηταὶ τὸ πρῶτον. δῆλον οὖν ὅτι καὶ 

ἀδὶ τὼ λυτικὰ ἐνθυμήματα εἶδός τι ἐςὶν ἄλλο τῶν καταν- 25 περὶ τὴν ῥητορωκήν ἐς! τὸ τοῦτον ὥσπερ καὶ περὶ τὴν ποιη» 
δκευαςικῶν" δῆλον γὰρ ὅτι λύει μὲν ἢ δείξας ἢ ἔνςασιν 
» 4 ᾽ ΄΄ ν 2 7 . Η 
ἐνεγκών, ἀνταποδεικνύνσι δὲ τὸ ἀντικείμενον, οἷον εἰ ἔδει- 

ξεν ὅτι γέγονεν, τος ὅτι οὐ γέγονεν, εἰ δ᾽ ὅτι οὐ γέγονεν, 
οὗτος ὅτι γέγονεν. ὥςε αὕτη μὲν οὐκ ὧν εἴη ἡ διαφορά" 

τικήν' ὅπερ ἕτεροί τινες ἐπραγματεύθησαν καὶ Γλαύκων ὁ 
Τήϊος. ἔςι δὲ αὐτὴ μὲν ἐν τῇ φωνῇ, πῶς αὐτῇ δεῖ χρῆ- 
σθαι πρὸς ἕκαςον πάθος, οἷον πότε μεγάλῃ καὶ πότε μι-. 
κρᾷ καὶ πότε μέσῃ, καὶ πῶς τοῖς τόνοις, οἷον ὀξείᾳ καὶ 

τοῖς αὐτοῖς γὰρ χρῶνται ὠμφότεροι" ὅτι γὰρ οὐκ ἧςιν ἢ 30 βαρείᾳ καὶ μέση, καὶ ῥυθμοῖς τίσι πρὸς ἔκαςον. τρία γάρ 
ἔςιν, ἐνθυμήματα φέρνσιν" ἡ δ᾽ ἔνςασις ὑκ ἔςιν ἐνθύμημα, ἐς! περὶ ὧν σκοπᾶσιν" ταῦτα δ᾽ ἐςὶ μέγεθος ἁρμονία ῥυ- 
ἀλλὰ καθάπερ ἐν τοῖς τοπικοῖς τὸ εἰπεῖν δόξαν τινὰ ἐξ ὑμός. τὰ μὲν ὄν ἄθλα σχεδὸν ἐκ τῶν ὠγώνων ὅτοι λαμ- ’ 
ἧς ἔςαι δῆλον ὅτι ὁ συλλελόγιςαι ἢ ὅτι ψεῦδός τι εἴλη-- . βάνυσιν, καὶ καθάπερ ἐκεῖ μεῖζον δύνανται νῦν τῶν ποιγ- 
φεν. ἐκεὶ δὲ δὴ τρία ἐςὶν ἃ δεῖ πραγματευθῆναι περὶ τὸν τῶν οἱ ὑποκριταί, καὶ κατὰ τὸς πολιτροὺς ἀγῶνας διὰ τὴν 
λόγον, ὑπὲρ μὲν παραδειγμάτων καὶ γνωμῶν καὶ ἐνθυ- 35 μοχθηρίαν τῶν πολιτειῶν. ὕπω δὲ σύγκειται τέχνη περὶ 
μημάτων καὶ ὅλως τῶν περὶ τὴν διάνοιαν, ὅθεν τε εὖπο- αὐτῶν, ἐτεὶ καὶ τὸ περὶ τὴν λέξιν ὀψὲ προῆλθεν᾽ καὶ δυκεῖ 

1. πλειονάκις “(“. Π 5. παραδείγματα ΟΖ εἴ ργ 75. ἢ 7. τὰ] εἰ τὰ τα Υθ, οτὰ “4“. Π 9. μαχητίον ΟἿ», μάχεται ὃν Α΄. ἢ 12. 
ἔςι Τό, 1 13. οὐχ οπὶ Ο75Ζ5.44:. () 15. ἀπόδειξις 44“, Π 20. ἐνθυμήματος οοτι 75, Π 21. ὥσπερ οπι Υ5. Π 24. καὶ τὸ μειῶν Ζ', ἢ 

25. ἄλλο τῶν κατασκεναςικῶν οπὶ “4“. ἢ 26. καὶ ὁ δείξας Σ'ΖλΡ.4“. ὃἡ 32. ἐξ 4] ἰξῆς Ζ'4. 84. δὴ οπχῦ Ο 7125. 1} 35. παραδείγμα- 

τος ΟΥ̓Δ, 11 36. ἀπορίσομεν Ζ". 

4. αὐτὴν Ο75Ζ). ἃ 2. διεξελθεὶν Ζ'. ἢ 5. ΤΊ] ϊυϊαπι οἵα ΧΡ δἱ σοπείπυο ἰσῆοτγα ΖΡ, σοπεἰηυαξ ἰφαογθῖ οἰΐαπι ΝΟ, χυὶ ἴῃ. 
τοδὶ βἷηθ ουπὶ Ὁ ἐντεῦθεν ἄρχονται λατῖνοι τοῦ τρίτυ τῶν ῥητορικῶν ἀριςοτέλυς βιβλίων. ᾿ 6. ἐπὴ δὲ Ο. "} 10. ἐςί ΟΥΈΖλΥ, αὶ 20. τὸ τι- 
θανέν -- 21. ἔχει οἵα Ο. 23. κωμωδίαν Ο. 1" αὐτοῖς “““, αὐτὰς Ζ'. ἢ 27. πῶς] πῶς δὲ “4. ! 29. πότε οὰ ΟΖ"44. ἢ 31. ὧν] ἃ 

Α“-. κὶ 43. υν οαὰ 9752". 



4404 ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Γ" 

φορτικὸν εἶναι, καλῶς ὑπολαμβανόμενον. ἀλλ᾽ ὅλος ὕσης Ἔστω οὖν ἐκεῖνα τεθεωρημένα, καὶ ὡρίσθω λέζωκ 

πρὸς δύξαν τῆς πραγματείας τῆς περὶ τὴν ῥητορικήν, ὑκ ἀρετὴ σαφῆ εἶναι" σημεῖον γὰρ ὅτι ὁ λόγος, ἰὰν μὴ ὃ: 
ὀρθῶς ἔχοντος, ἀλλ᾽ ὡς ἀναγκαΐι τὴν ἐπιμέλειαν ποιητέον, λοῖ, οὐ ποιήσει τὸ ἑαυτῷ ἔργον" καὶ μήτε τατενὸὴν μήτι 
ἐχεὶ τό γε δίκαιον μηδὲν πλείω ζητεῖν περὶ τὸν λόγον ἢ ὑπὸ τὸ ἀξίωμα, ἀλλὰ πρέπνσαν᾽ ἡ γὰρ ποιητικὴ ἴφως 
ὡς μήτε λυπεῖν μήτε εὐφραίνειν" δίκαιον γὰρ αὐτοῖς ἀγω- 5 οὐ ταπεινή, ἀλλ᾽ ὑ ὦ πρέτυσα λόγῳ. τῶν δ᾽ ὀνομάτων καὶ 

νίζεσθαι τοῖς πράγμασιν, ὥςε τἄλλα ἔξω τὸ ἀποδεῖξαι ῥημάτων σαφῆ μὲν ποιεῖ τὼ κύρια, μὴ ταπενὴν δὲ ἐλλὲ 
περίεργά ἐς ιν" ἀλλ᾽ ὅμως μέγα δύναται, καθάπερ εἴρηται, κεκοσμημένην τἄλλα ὀνόματα ὅσα εἴρηται ἐν τοῖς τιὰ 

διὰ τὴν τοῦ ἀκροατοῦ μοχθηρίαν. τὸ μὲν ἦν τῆς λέξεως ποιητικῆς" τὸ γὰρ ἐξαλλάξαι ποιεὶ φαίνεσθαι σεμνοτέραν 
ὅμως ἔχει τι μικρὸν ἀναγκαῖον ἐν πάσῃ διδασκαλίᾳ" δια- ὥσπερ γὰρ πρὸς τὴς ζῴυς οἱ ἄνθρωποι καὶ πρὸς τὸς τ 
φέρει γάρ τι πρὸς τὸ δηλῶσαι ὡδὶ ἢ ὡδὶ εἰκεῖν᾽ ὁ μέντοι ἰολίτας, τὸ αὐτὸ πάσχουσι καὶ πρὸς τὴν λέξιν. διὲ δὶ 
τοσῦτον, ἀλλ᾽ ἅπαντα φαντασία ταῦτ᾽ ἐστὶ καὶ πρὸς τὸ ποιεῖν ξένην τὴν διώλεκτον' θαυμασταὶ γὲρ τῶν ἀπόντα 
ἀκροατήν" διὸ ὑδεὶς ὕτω γεωμετρεῖν διδάσκει. ἐκείνη μὲν εἰσίν, ἡδὺ δὲ τὸ θαυμαςόν. ἐπὶ μὲν ἦν τῶν “μέτρων πολλέ 
ἦν ὅταν ἔλθῃ ταὐτὸ ποιήσει τῇ ὑποκχριτικῇ, ἐγκεχειρήκασι τε ποιεὶ τῦτο, καὶ ἁρμόττει ἐκεῖ" αλέον γὰρ ἐξέςηκε τεὰ 
δὲ ἐπ’ ὀλίγον περὶ αὐτῆς εἰπεῖν τινές, οἷον Θρασύμαχος ἃ καὶ περὶ ὃς ὁ λόγος" ἐν δὲ τοῖς ψιλοῖς λόγοις πιλλὴ 
ἐν τοῖς ἐλέοις" καὶ ἔςι φύσεως τὸ ὑποκριτικὸν εἶναι, καὶ ις ἐλάττοσιν" ἡ γὰρ ὑπόθεσις ἐλάττων, ἐπεὶ καὶ ἐνταῦθα, εἰ 
ἀτεχνότερον, περὶ δὲ τὴν λέξιν ἔντεχνον. διὸ καὶ τοῖς τῦτο 
δυναμένοις γίεται πάλιν ἄθλα, καθάπερ καὶ τοῖς κατὰ 
τὴν ὑπόκρισιν ῥήτορσιν' οἱ γὰρ γραφόμενοι λόγοι μεῖζον 
ἰσχύουσι διὰ τὴν λέξιν ἢ διὰ τὴν διάνοιαν. ἤρξαντο μὲν 

δῦλος καλλιεποῖτο ἢ λίαν νέος, ὠπρεπέςερον, ἢ περὶ λίω 
μοιρῶν" ἀλλ᾽ ἔςι καὶ ἐν τύτοις ἐκισυςελλόμενον καὶ αὐζε- 
νόμενον τὸ πρέπον. διὸ δεῖ λανθάνειν ποιοῦντας, καὶ μὲ 
δυκεῖν λέγειν πεπλασμένως ἀλλὰ πεφυκότως" τοῦτο γὼ 

ἦν κινῆσαι τὸ πρῶτον, ὥσπερ πέφνκεν, οἱ ποιηταί" τὰ γὰρ 20 πιθανόν, ἐκεῖνο δὲ τὐναντίον' ὡς γὰρ πρὸς ἐπιβυλεύωτε 
ὀνόματα μιμήματά ἐςιν, ὑπῆρξε δὲ καὶ ἡ φωνὴ πάντων διαβάλλονται, καθάπερ πρὸς τὰς οἶνυς τὸς μεμιγμέν, 
μιμητικώτατον τῶν μορίων ἡμῖν᾽ διὸ καὶ αἱ τέχναι συνές καὶ οἷον ἡ Θεοδώρου φωνὴ πέπονθε πρὸς τὴν τῶν ἄλλω 
στησαν, ἥ τε ῥαψῳδία καὶ ἡ ὑποκριτυοὴ καὶ ἄλλαι γε. ὑποκριτῶν" ἡ μὲν γὰρ τῷ λέγοντος ἔοικεν εἶναι, αἱ δ᾽ ὦ» 
ἐπεὶ δ᾽ οἱ ποιηταὶ λέγοντες εὐήθη διὰ τὴν λέξιν ἐδόκυν λότριαι. κλέκτεται δ᾽ εὖ, ἐάν τις ἐκ τῆς εἰωθυίας διελέ 
πορίσασθαι τήνδε τὴν δόξαν, διὰ τοῦτο ποιητικὴ πρώτη 25 κτν ἐκλέγων. συντιθῃ" ὅπ Ἑυὐριπίδης ποιεῖ καὶ ὑπέδλιξι 

ἐγένετο λέξις, οἷον ἡ Τοργίν. καὶ νῦν ἔτι οἱ πολλοὶ τῶν πρῶτος. ὄντων δ᾽ ὀνομάτων καὶ ῥημάτων ἐξ ὧν ὁ λίγα 
ἀπαιδεύτων τὰς τοιύτες οἴονται διαλέγεσθαι κάλλιςα. τῦτο συνέςηκεν, τῶν δὲ ὀνομάτων τοσαῦτ᾽ ἐχόντων εἴδη ὅσα τὸ 
δ᾽ ὑκ ἔςιν, ἀλλ᾽ ἑτέρα λόγυ καὶ ποιήσεως λέξις ἐςίν. δη- θεώρηται ἐν τοῖς περὶ ποιήσεως, τότων γλώτταις μὲν καὶ 

λοῖ δὲ τὸ συμβαῖνον" ὑδὲ γὰρ οἱ τὰς τραγῳδίας ποίῶντες διπλοῖς ὀνόμασι καὶ πεκοιημένοις ὀλιγώκις καὶ ὀλιγαχῷ 
ἔτι χρῶνται τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀλλ᾽ ὥσπερ καὶ ἐκ τῶν 80 χρηστέον' ὅπι δέ, ὕστερον ἐρέμεν. τό τε διὰ τί εἴρηται" 

“ ,’ 
τετραμέτρων εἰς τὸ ἰαμβεῖον μετέβησαν διὰ τὸ τῷ λόγῳ 
- "» Υ 

τὗτο τῶν μέτρων ὁμοιότατον εἶναι τῶν ὥλλων, ὕτω καὶ 
“ ᾿" , 

τῶν ὀνομάτων ἀφείκασιν ὅσα παρὰ τὴν διείλεκτόν ἐστιν, 
. ,ν ἐ »" » » Γ »" ε νι Υ7, 

οἷς δ᾽ οἱ πρῶτον ἐκόσμουν, καὶ ἔτι νῦν οἱ τὼ ἑξάμετρω 

μεῖζον γὰρ ἐξαλλάττει τῷ ρέποντος. τὸ δὲ κύμεν 
καὶ τὸ οἰκεῖον καὶ μεταφορὰ μόναι χρήσιμοι πρὸς τῷ 
τῶν ψιλῶν. λόγων λέζυ. σημεῖον δέ, ὅτι τούτοις μένε 
πάντες. χρῶνται" πάντες γὰρ μεταφοραῖς διαλέγονται καὶ 

ἐπὶ τὸ 

ποΐντες, ἀφείκασιν" διὸ γελοῖον μιμεῖσθαι τότες οἱ αὐτοὶ 36 τοῖς οἰκείοις καὶ τοῖς κυρίοις" ὥστε δῆλον ὡς ἂν εὖ τιᾶ 
οὐκέτι χρῶνται ἐκείνῳ τῷ τρόπῳ. ὥστε φανερὸν ὅτι οὐχ τις, ἔςαι τε ξενικὸν καὶ λανθάνειν ἐνδέχεται καὶ σαφν 
ἅπαντα ὅσα περὶ λέξεως ἔςιν εἰπεῖν, ὠἀκριβολογητέον ἡμῖν, νεῖ, αὕτη δ᾽ ἦν ἡ τῷ ῥητορικῷ λόγε ἀρετή. τῶν δ᾽ ἐνεμών 
ὠλλ᾽ ὅσα περὶ τοιαύτης οἷας λέγομεν. περὶ δ᾽ ἐκείνης εἶρη- τῶν τῷ μὲν σοφιστῇ ὁμωνυμίαι χρήσιμοι (παρὰ ταύται 
ται ἐν τοῖς περὶ ποιητικῆς. γὰρ κακυργεῖ), τῷ ποιητῇ δὲ συνωνυμίαι. λέγω δὲ κύριώ 

4. ὅλως Ο. ἢ 3. ἀναγκαῖον Ὁ. ΠΠ 7. περιεργία 4“. ἢ δύνανται Ὁ. 1] 9. ὅμως οἵα ΟΥ1ΖὈ. ἢ 13. ποιεῖ Ο. ἢ 44. ϑεόμαχος . 1 
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ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Γ. 4406, 

τε καὶ συνώνυμα, οἷόν τὸ πορεύεσθαι καὶ τὸ βαδίζειν" αἰνέγματι τῷ εὐδοκιμοῦντι "ἄνδρ᾽ εἶδον πυρὶ χαλκὸν ἐπ᾽ 
ταῦτα γὰρ ἀμφότερα καὶ κύρια καὶ συνώνυμα ἀλλήλοις, ἀνέρι καλλήσαντα " ἀνώνυμον γὰρ τὸ πάθος, ἔςι δ᾽ ἄμφω 
τί μὲν ἵν τότων ἔκωςὁν ἐστι, καὶ πόσα εἴδη μεταφορᾶς, πρόσϑεσίς τις᾿ κόλλησιν τοίνυν εἶπε τὴν τῆς σικύας προσ- 
καὶ ὅτι τῦτο πλεῖςζον δύναται καὶ ἐν ποιήσει καὶ ἐν λό- βολήν. καὶ ὅλως ἐκ τῶν εὖ ἠνιγμένων ἔστι μετωφορὼς 
γοῖς, αἱ μεταφοραί, εἴρηται, καθάπερ ἐλέγομεγ, ἐν τοῖς 5 λαβεῖν ἐπιεικεῖς" μεταφοραὶ γὰρ αἰνίττονται, ὥςε δῆλον 
περὶ ποιητικῆς" τοσῦτο δ᾽ ἐν λόγῳ δεῖ μᾶλλον φιλοπονε. ὅτι εὖ μετενήνεκται. καὶ ἀπὸ καλῶν" καλλος δὲ ὀνόμα- 
σθαι περὶ αὐτῶν, ὅσῳ ἐξ ἐλαττόνων βοηθημάτων ὁ λόγος τος τὸ μέν, ὥσπερ Λικύμνιος λέγει, ἐν τοῖς ψόφοις καὶ τῷ 
ἐςὶ τῶν μέτρων. καὶ τὸ σαφὲς καὶ τὸ ἡδὺ. καὶ τὸ ξενικὸν σημαινομένῳ, καὶ αἶσχος δὲ ὡσαύτως. ἔτι δὲ τρίτον, ὃ 
ἔχει μάλιστα ἡ μεταφορά. καὶ λαβεῖδι οὐκ ἔστιν αὐτὴν λύει τὸν σοφιςικὸν λόγον' ὁ γὰρ ὡς ἔφη Βρύσων ὑθέρα 
παρ᾿ ἄλλου. δεῖ δὲ καὶ τὰ ἐπίθετα καὶ τὰς μεταφορὰς 10 αἰσχρολογεῖν, εἴπερ τὸ αὐτὸ σημαίνει τόδε ἀντὶ τοῦ τόδε 
ἑρμοττόσας λέγειν. τοῦτο δ᾽ ἔςαι ἐκ τὰ ἀνάλογον" εἰ δὲ εἰπεῖν" τῦτο γάρ ἐςι ψεῦδος" ἔςι γὰρ ἄλλο ἄλλε κυριώ- 
μή, ἀπρεπὲς φανεῖται διὰ τὸ παράλληλα τὼ ἐναντία μά- τερον καὶ ὡμοιωμένον μᾶλλον καὶ οἰκειότερον τῷ ποιεῖν 
λιςα, φαίνεσθαι. ἀλλὰ δεῖ σκοπεῖν, ὡς νέῳ φοινικίς, ὕτω τὸ πρῶγμα πρὸ ὀμμάτων. ἔτι ἐχ, ὁμοίως ἔχον σημαίνει 
γέροντι τί" οὐ γὼρ ἡ αὐτὴ πρέπει ἐσθής. καὶ ἐάν τε κο- τόδε καὶ τόδε, ὥστε καὶ οὕτως ἄλλο ἄλλε κάλλιον καὶ ἡ 
σμεῖν βόλῃ, ἀπὸ τῶν βελτιόνων τῶν ἐν ταὐτῷ γένει φέ- 5 αἴσχιον θετέον" ἄμφω. μὲν γὰρ τὸ καλὸν καὶ τὸ αἰσχρὸν 
μεν τὴν μεταφοράν, ἐάν τε ψέγειν, ὠπὸ τῶν χειρόνων. σημαύνσιν, ἀλλ᾽ ὑχ ἧ καλὸν ἢ ὑχ ἢ αἰσχρόν" ἢ ταῦτα 
λέγω δ᾽ οἷον, ἐπεὶ τὰ ἐναντία ἐν τῷ αὐτῷ γένει, τὸ φά- μέν, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ ἧττον. τὰς δὲ μεταφορὰς ἐντεῦ- 
ναὶ τὸν μὲν πτωχεύοντα εὔχεσθαι, τὸν δὲ εὐχόμενον πτω- θεν οἰστέον, ἀπὸ καλῶν ἢ τῇ φωνῇ ἢ τῇ δυνάμει ἢ τῇ 
χεύειν, ὅτι ἄμφω αἰτήσεις, τὸ εἰρημένον ἐστὶ ποιεῖν" ὡς ὄψει ἢ ἄλλῃ τινὶ αἰσθήσει. διαφέρει δ᾽ εἰπεῖν, οἷον ῥοδὺ- 
καὶ ᾿Ιφικράτης Καλλίαν μητραγύρτην ἀλλ᾽ ὁ δαδῶχον. ὁ Ὁ δάκτυλος ἠὼς μᾶλλον ἢ φοινικοδάκτυλος, ἢ ἔτι φαυλό- 
δ᾽ ἔφη ἀμύητον αὐτὸν εἶναι" ὁ γὰρ ὧν μητραγύρτην αὐτὸν τερον ἐρυθροδάκτυλος. καὶ ἐν τοῖς ἐπιθέτοις ἔστι μὲν τὼς 
καλεῖν, ἀλλὰ δαδῦχον' ἄμφω γὰρ περὶ θεόν, ἀλλὰ τὸ ἐπιθέσεις ποιεῖσθαι ἀπὸ φαύλου ἢ αἰσχρῶ, οἷον ὁ μητρο- 
μὲν τίμιον τὸ δὲ ἄτιμον. καὶ ὁ μὲν διονυσοκόλακας, αὐτοὶ φόντης, ἔςι δ᾽ ἀπὸ τῷ βελτίονος, οἷον ὁ πατρὸς ἀμύντωρ᾽ 
δ᾽ αὐτὸς τεχνίτας καλοῦσιν" ταῦτα δ᾽ ἄμφω μεταφορά, καὶ ὁ Σιμωνίδης, ὅτε μὲν ἐδίδουν μισθὸν ὀλίγον αὐτῷ ὁ 
ἡ μὲν ῥυπαινόντων ἡ δὲ τὐναντίον. καὶ οἱ μὲν λῃσταὶ χε νροήσας τοῖς ὀρεῦσιν, ὡς ἤθελε ποιεῖν ὡς δυσχεραίνων εἰς 

αὑὐτοῦς ποριςὡς καλῦσι νῦν" διὸ ἔξεστι λέγειν τὸν ἀδική- ἡμιόνονς ποιεῖν, ἐπεὶ δ᾽ ἱκανὸν ἔδωκεν, ἐποίησε “ χαίρετ᾽ 

σαντα μὲν ὡμαρτάνειν, τὸν δ᾽ ἁμαρτάνοντα ἀδικῆσαι, καὶ ἀελλοπόδων θύγατρες ἵππων"" καίτοι καὶ τῶν ὄνων θυγα- 
τὸν κλέψαντα καὶ λαβεῖν καὶ πορθῆσαι. τὸ δὲ ὡς ὁ Τή- τέρες ἦσαν. ἔτι τὸ αὐτὸ ὑποκορίζεσθαι. ἔς δ᾽ ὁ ὑποκο- 

λεφος Εὐριπίδι φησί, "κώκας ἀνάσσειν, καὶ ἀποβὰς εἰς ρισμός, ὃς ἔλαττον ποιεῖ καὶ τὸ κακὸν καὶ τὸ ὠγαθόν, ὥσ- 

Μυσίαν" ὠπρεπές, ὅτι μεῖζον τὸ ἀνάσσειν ἢ κατ᾽ ἀξίαν' 30 περ καὶ ὁ ᾿Αριςοφάνης σκώπτει ἐν τοῖς Βαβυλωνίοις, ἀντὶ 
ὦ κέκλεπται ἦν. ἔςι δὲ καὶ ἐν ταῖς συλλαβαῖς ὡμαρτία, μὲν χρυσίς χρυσιδάριον, ἀντὶ δ᾽ ἱματίς ἱματιδάριον, ἀντὶ 
ἐὰν μὴ ἡδείας ἢ σημεῖα, φωνῆς, οἷον Διονύσιος προσαγο- δὲ λοιδορίας λοιδορημάτιον καὶ νοσημάτιον. εὐλαβεῖσθαι 
ρεύει ὁ χαλκᾶς ἐν τοῖς ἐλεγείοις κρωυγὸὴὲν Καλλιόπης τὴν δὲ δεὶ καὶ παρατηρεῖν ἐν ἀμφοῖν τὸ μέτριον. 
ποίησιν, ὅτι ἄμφω φωναί" φαύλη δὲ ἡ μεταφορὰ ταῖς Τὰ δὲ ψυχρὰ ἐν τέτταρσι γίγνεται κατὰ τὴν λέξιν, 3 
ἀσήμοις φωναῖς. ἔτι δὲ ὁ πόρρωθεν δεῖ, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν συγ- 35 ἦν τε τοῖς διπλοῖς ὀνόμασιν, οἷον Λυκόφρων τὸν πολυπρό- 
γενῶν καὶ τῶν ὁμοειδῶν μεταφέρειν τὰ ἀνώνυμα ὠνομα- σωπὸν ὑρανὸν τῆς μεγαλοκορύφυ γῆς καὶ ἀκτὴν δὲ ςενο- 
σμέως, ὃ λεχθὲν δῆλόν ἐστιν ὅτι συγγενές, οἷον ἐν τῷ πόρον, καὶ ὡς Τοργίας ὠνόμαζε, πτωχόμουσος κόλαξ, 
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ἐπιορκήσαντας καὶ κατευορκήσαντας. καὶ ὡς ᾿Αλκιδώμας 
“μένυς μὲν τὴν ψυχὴν πληρυμένην, πυρίχρων δὲ τὴν ὁψιν 
γιγνομένην, καὶ “τελεσφόρον φήθη τὴν προθυμίαν αὐτῶν 
γενήσεσθαι," καὶ “τελεσφόρον τὴν πειθὼ τῶν λόγων κατέ- 
ςησεν; καὶ “κυανόχρων τὸ τῆς θαλάττης ἔδαφος" 
γὰρ ταῦτα ποιητικὰ διὰ τὴν δίπλωσιν φαίνεται, μία μὲν 
᾿ ἦν αὕτη αἰτία, μία δὲ τὸ χρῆσθαι γλώτταις, οἷον Λυκό- 

ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ Γ, 

τικόν, διὸ χρησιμωτάτη ἀ διπλῆ λέξις τοῖς διθυραμβι- 
ποιοῖς" τοι γὰρ ψοφώδεις" αἱ δὲ γλῶτται τοῖς ἐπσκοιοῖ᾽ 
σεμνὸν γὰρ καὶ αὔθαδες" ἡ μεταφορὰ δὲ τοῖς ἰαμβείοι 
φύτοις γὰρ νῦν χρῶνται, ὥσπερ εἴρηται, καὶ ἔτι τέταρτιν 

πάντα ς τὸ ψνχρὸν ἐν ταῖς μεταφοραῖς γίγνεται" εἰσὶ γὰρ χαὶ 
μεταφοραὶ ἀπρεπεῖς, αἱ μὲν διὰ τὸ γελοῖον (χρῶνται γὼ 
καὶ οἱ κωμῳδυποιοὶ μεταφοραῖς), αἱ δὲ διὰ τὸ σεμὴν 

φρων Ξέρξην πέλωρον ἄνδρα, καὶ ἸΣκίρων σύῴνις ἀνήρ, καὶ ἄγαν καὶ τραγικόν" ἀφαφεῖς δέ, ὧν. πόρρωθεν. εἷον Τὴν 

᾿Αλκιδάμας ἄθυρμα τῇ ποιήσει, καὶ τὴν τῆς φύσεως ἀτα- γίας “χλωρὼ καὶ ἕναιμα τὼ πρώγματα" σὺ δὲ ταῦτα 
σθαλίαν, καὶ ἀκράτῳ τῆς διανοίας ὀργὴ τεθηγμένον. τρί- το αἰσχρῶς μὲν ἔσπειρας, κακῶς δὲ ἐθέρισας"" ᾿ποιητοιῶς γὰ 
τὸν δ᾽ ἐν τοῖς ἐπιθέτοις τὸ ἢ μακροῖς ἢ ἀκαίροις ἢ πυκνοῖς ἄγαν. καὶ ὡς ᾿Αλκιδάμας τὴν φιλοσοφίαν ἐπιτείχισμα 
χρῆσθαι" ἐν μὲν γῶὼρ ποιήσει πρέπει γάλα λευκὸν εἰπεῖν, τῶν νόμων, καὶ τὴν ᾿Οδύσσειαν καλὸν ἀνθρωπίνου βω 
ἐν δὲ λόγῳ τὰ μὲν ἀβεῤννάδενα τὰ δέ, ὧν ἦ κα ζαηυβῆ, κάτοπτρον, καὶ “υδὲν τοιῖῦτον ἄθυρμα τῇ ποιήσει πρεῷβ 
ἐξελέγχει καὶ ποιεῖ φανερὸν ὅτι ποίησίς ἐςιν" ἐπεὶ δεῖ γε ρων᾿" ἅπαντα γὰρ ταῦτα ὠπίθανα διὰ τὰ εἰρημένα. τ 
χρῆσθαι αὐτῇ" ἐζαλλάττει γὰρ τὸ εἰωθός, καὶ ξενικὴν ποιεῖ 15 δὲ Γοργίου εἰς τὴν χελιδάνω, ἐπεὶ κατ᾽ αὐτοῦ πετομύν 

τὴν λέξιν: ἀλλὰ δεῖ ςοχάζεσθαι τῷ μετρία, ἐπεὶ μεῖζον 
ποιεῖ κακὸν τῇ εἰκῇ ΔΕ: ἡ μὲν γὰρ ἐκ ἔχει τὸ εὖ, ἡ 

δὲ τὸ κακῶς. διὸ τὰ ᾿Αλκιδάμαντος ψυχρὰ φαίνεται" ἡ 
γὰρ ἡδύσματι χρῆται ἀλλ᾽ ὡς ἐδέσματι τοῖς ἐπιθέτοις, 

οὕτω πυκνοῖς καὶ μείζοσι καὶ ἐπιδήλοις, οἷον ἐχ ἰδρῶτα 0 
ἀλλὰ τὸν “ὑγρὸν. ἰδρῶτα, καὶ οὐκ εἰς ̓ Ισόμια ἀλλ᾽ εἰς τὴν 
τῶν ᾿Ισῆμίων πανήγυριν, καὶ οὐχὶ νόμες ἀλλὰ τοὺς τῶν 
πόλεων βασιλεῖς νόμες, καὶ ὁ δρόμῳ ἀλλὼ δρομαίᾳ τῇ 
τῆς ψυχῆς ὁρμῇ, καὶ ὑχὶ μυσεῖον ὠλλὰ τὸ τῆς φύσεως 

ἀφῆκε τὸ περίττωμα, ἄριστα τῶν τρωγοιῶν' εἶτε γὰ 
“αἰσχρόν γε ὦ Φιλομήλα." ὄρνιθι μὲν γάρ, εἰ ἐποίει, 

ἐς αἰσχρόν, παρθώῳ δὲ αἰσχρόν. εὖ ἦν ἐλοιδόρησεν εἰτωὺ 
ὁ ἦν, ἀλλ᾽ ὑχ ὃ ἔςιν. 

Ἔςι δὲ καὶ αὶ εἰκων μεταφορά" διαφέρει γὰρ μικρόν ἡ 

ὅταν μὲν γὰρ εἴπῃ τὸν ᾿Αχιλλέα “ὡς δὲ λέων ἐπόρυσεν, 
εἰκών ἐςιν, ὅταν δὲ “λέων ἐπόρουσε" μεταφορά" διὰ γὼ 
τὸ ἄμφω ἀνδρείως εἶναι, προσηγόρευσε μετενέγκας λέοντα 
τὸν ᾿Αχιλλέα. χρήσιμαν δὲ ἡ εἰκῶν καὶ ἐν λόγῳ, ἐληέ- 

παραλαβὼν μουσεῖον, καὶ σκυθρωπὸν τὴν φροντίδα τῆς 25 κις δέ᾽ ποιητικὸν γάρ. οἰστέαι δὲ ὥσπερ αἱ μεταφιραί' 
ψυχῆς, καὶ ὁ χάριτος ἀλλὰ πανδήμε χάριτος ϑημιυργός, 
καὶ οἰκονόμος τῆς τῶν ἀκυόντων ἡδονῆς, καὶ οὐ κλάδοις 

ἀλλὰ τοῖς τῆς ὕλοις κλάδοις ὠπέιρυψεν, καὶ ὁ τὸ σῶμα 
παρήμπισχεν ἀλλὰ τὴν τῷ σώματος αἰσχύνην, καὶ ἀν- Ἰδριέα λυθέντα ἐκ τῶν δεσμῶν εἶναι χαλεπόν. 

μεταφοραὶ γάρ εἰσι διαφέρυσαι τῷ εἰρημάνῳ. εἰσὶ δ᾽ εχ 
φΦ δ. ΄ », 2 -΄ ᾿ “. Σ Ν 

γες οἷον ἣν ᾿Ανδροτίων εἰς ᾿Ιδριέα,, ὅτι ὅμοιος τοῖς ἐκ τὴν 
δεσμῶν κυνιδίοις" ἐκεῖνώ τε γὰρ προσπίπτοντα δάκει, καὶ 

καὶ ὃς 
τίμιμον τὴν τῆς ψυχῆς ἐπιθυμίαν (τῦτο δ᾽ ἅμα καὶ δι- 3 Θεοδάμας εἰκαζεν ᾿Αρχίδαμον Ἐνξένῳ γεωμετρεῖν ἐκ ἐπε 

αλῦν καὶ ἐπίθετον, ὥςε ποίημα γίνεται), καὶ ὅτως ἔξεδρον 

τὴν τῆς μοχβϑυρίας ὑπερβαλήν. διὸ ποιητικῶς λέγοντες τῇ 

ἀπρεκείᾳ τὸ γελοῖον καὶ τὸ ψυχρὸν. ἐμποιοῦσι, καὶ τὸ 
᾿ ἀσαφὲς διὰ τὴν ἀδολεσχίαν" ὅταν γὰρ γιγνώσκοντι ἐπεμ- 

φαμένῳ ἐν τῷ ἀνώλογον" ἔξαι γὰρ καὶ ὁ Ἑύξενος ᾿λρχΡ 

δαμος γεωμετρικός, καὶ τὸ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῇ Πλάτων, 

ὅτι οἱ τὸς τεθνεῶτας σκυλεύοντες ἐοίκασι τοῖς κυνιδίοις, ἃ 

τὸς λέίθυς δάκνει τῷ βάλλοντος ἐχ ἁπτόμενα. καὶ ἡ κἴ 
βάλλῃ, διαλύει τὸ σαφὲς τῷ ἐπισκοτεῖν' οἱ δ᾽ ἄνθρωποι 3ς τὸν δῆμον, ὅτι ὅμοιος ναυκλήρῳ ἰσχυρῷ μὲν ὑποκωφῳ 
τοῖς διπλοῖς χρῶνται, ὅταν ἀνώνυμον ἢ καὶ ὁ λόγος εὐσύν- δέ. καὶ ἡ εἰς τὰ μέτρα τῶν ποιητῶν, ὅτι ἔοικε τοῖς ἄν 

θετος, οἷον τὸ χρονοτριβεῖν" ἀλλ᾽ ὧν πολύ, πάντως ποιη- καλλες ὡραίοις" οἱ μὲν γὰρ ἀπανθήσαντες, τὰ δὲ διαλι- 

2. μόν] μὶν ἧς Α“-. Π᾿ πυρίχρνν Ο. [Π 5. κνανόχρυν Ο. ἢ ϑετταλῦ Ο,, θεττάλν 72". ἡ 6. ταῦτα τὰ 4“. ἢ 8. πέλωρον τὸν τον 
μον Ο7ιΖ᾽, ὶ 10. ἀκράτωρ Ο75Ζ", ἢ 14. ποσεώς Ο. ᾿ 15. αὐτῶν 44“..00 19. ἰδίσματα Ζ', ἢ 22. νόέμν, Α΄. ἢ τοὺς οπὶ «45. 1 3. 

τομίμνς «4΄. ἢ δρμαῖαι ΟΖ", 1 δρομαῖαι Ο. ἢ 25. περιλαβὼν “44. 0, 28. τοῖς οα ΟΥ5Ζ". ᾿ὶ 29. ἀντίμιμον ὃς Σ΄, τίμιον ΟΥΖ'4.1 

31. ἱξεῦρσι Ο7)Ζ,.4'. Ἰ 32. ποιηταὶ Ο. 1} 84. ἐπεμβάληι ΟΖ". ἢ 35. ἱπισκοπεῖν Ο. 
4. χρησιμώτατον ΟΖ'᾽ οἱ ργ 7. ᾿ 3. ἡ οὐ 075Ζ". ἃ δὲ οἵα 4“. [Π| 79. ἄναιμα 072". Ι 10. μὲν οπι 4“. ἢ πριστικὸν (. Ι 

εν ἱἐπὴὰ 4“. ἵ 17. αἰσχρόν γε οπι ρ. Ι 22. ὅτι ΟΥ3Ζ", ᾿" τὸ γὰρ «4“. 1 23. μετενεγκὼν ΟΥ!ΖἈ, Υ 21. ἣν ΧηΖΕ, καὶ 34. ἐν τῷ] χὰ 
τῇ Ο71Ζ". ἢ ἴςι 6}:Ζ". Ε δ] ἡ 25. ἢ 32. πολιτίδι 4“, πολιτεία δὰ ΟΥ1ΖΡ᾽, ἢ τῷ οἱ 34. τῶν βαλλόντων ΟΧ5Ζ', ἡ 34. 1 ὦ 

ὁ Ἐ ΟΡ ΣΝ ΟΥ!ΖἈ. ἢ 35. ὑποκύφω 023. ᾿ 37. ἀπαγθίσαντες “4, 
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θώότα ὀχ ὅμοια. φαίνεται. καὶ καὶ Περικλέις εἰς Σαμίες, καὶ διὰ τὸ ὕλως ἔλαττον εἶναι ἁμάρτημα, διὰ τῶν γενῶν 
ἐοικέναι αὐτὸς τοῖς παιδίοις ἃ τὸν ψωμὸν δέχεται μέν, τοῦ πρώγματος λέγουσιν οἱ μάντεις" τύχοι γὰρ ἄν τις 
κλαΐντα δὲ, καὶ εἰς Βοιωτύς, ὅτι ὅμοιοι τοῖς πρίνοις τός μᾶλλον ἐν τοῖς ἀρτιασμοῖς ἄρτια ἢ περισσὰ εἰκὼν μᾶλ- 
τε γὰρ πρῖνος ὑφ᾽ αὐτῶν κατακόπτεσθαι, καὶ τὸς Βοιωτὸς λον ἢ πόσα ἔχει, καὶ τὸ ὅτι ἔσται ἢ τὸ πότε, διὸ οἱ 

«ρὸς ἀλλήλες μαχομένες. καὶ ὁ Δημοφθένης τὸν δῆμον, 5 χρησμολόγοι ὁ προσορίζονται τὸ πότε. ἅπαντα δὴ ταῦτα 

ὅτι ὅμοιός. ἐστι τοῖς ἐν τοῖς πλοίοις ναυτιῶσιν. καὶ ὡς ὁ ὅμοια ὥς ἂν μὴ τοιότε τινὸς ἕνεκα, φευκτέον. τέταρτον, 
Δημοκράτης εἴκασε τὺς ῥήτορας ταῖς τίτθαις αἢ τὸ ψώ- ὡς Πρωταγόρας τὼ γένη τῶν ὀνομάτων διήρει, ἄρρενα καὶ 
μίσμα καταπύυσαι τῷ σιάλῳ τὰ παιδία παραλείφυσιν. θήλεα καὶ σκεύη" δεῖ γὰρ ἀποδιδόναι καὶ ταῦτα ὀρθῶς" 
καὶ ὡς ᾿Αντισθένης Κηφισόδοτον τὸν λεκτὸν λιβανωτῷ “ἡ δ᾽ ἐλθῶσα καὶ διαλεχθεῖσα ᾧχετο" πέμπτον, ἐν τῷ τὰ 

εἴκασεν, ὅτι ἀπολλύμενος εὐφραίνει. πάσας γὰρ ταύτας 10 πολλὰ καὶ ὀλίγα καὶ ἕν ὑρθῶς ὀνομάζειν" “οἱ δ᾽ ἐλθόντες 
καὶ ὡς εἰκόνας καὶ ὡς μεταφορὼς ἔξεςι λέγειν" ὥςε ὅσαι ἔτυπτόν με" ὅλως δὲ δεῖ εὐανάγνωςον εἶναι τὸ γεγραμ- 
ἂν εὐδυκιμῶσιν ὡς μεταφοραὶ λεχθεῖσαι, δῆλον ὅτι αὗται μένον καὶ εὔφραςον" ἔςι δὲ τὸ αὐτό, ὅπερ οἱ πολλοὶ σύν- 
καὶ εἰκόνες ἔσονται, καὶ αἱ εἰκόνες μεταφοραὶ λόγε διό- δεσμοι ὑκ ἔχυσιν, ἐδ᾽ ἃ μὴ ῥῴδιον διαςίζαι, ὥσπερ τὰ 
μεναι. ἀεὶ δὲ δεῖ τὴν μεταφορὰν τὴν ἐκ τῷ ἀνάλογον ἉἩρακλείτε. τὰ γὰρ Ἡρακλεῖτε διαστίζαι ἔργον διὰ τὸ 
ἀνταποδιδόναι καὶ ἐπὶ θάτερα καὶ ἐπὶ τῶν ὁμογενῶν" οἷον 15 ἄδηλον εἶναι ποτέρῳ πρόσκειται, τῷ ὕςερον ἢ τῷ πρότερον, 
εἰ ἡ φιάλη ἀσπὶς Διονύσε, καὶ τὴν ἀσπίδα, ἁρμόττει λέ. οἷον ἐν τῇ ἀρχὴ αὐτῷ τῷ συγγράμματος" φησὶ γὰρ “τῷ 
γεσϑαι φιάλην ἴΑρεος, ὁ μὲν οὖν λόγος συντίθεται ἐκ λόγε τῷ δεόντος ἀεὶ ἀξύνετοι ἄνθρωποι γίγνονται"" ΡΑ͂ΜΝ, 
τούτων. γὰρ τὸ ἀεί, πρὸς ὁποτέρῳ διαςίζαι. ἔτι δὲ ποιεῖ σολοικί- 

Ἔςι δ᾽ ἀρχὴ τῆς λέξεως τὸ ἑλληνίζειν" τῦτο δ᾽ ἐςὶν ζειν τὸ μιὴὴ ὠποδιδόνωι, ἐὰν μὴ ἐπιζευγνύῃς ὠμφοῖν ὃ ἀρ- 
ἐν πίτε, πρῶτον μὲν ἐν τοὶς συνδέσμοις, ὧν ἀποδιδῷ τις Ὁ μόττει" οἷον ἢ ψόφον ἢ χρῶμα, τὸ μὲν ἰδών ὁ κοινόν, τὸ 
ὡς πεφύκασι πρότεροι καὶ ὕςεροι γίγνεσθαι ἀλλήλων, οἷον δ᾽ αἰσθόμενος κοινόν, ἀσαφῆ δὲ καὶ ἂν μὴ προθεὶς εἴπῃς, 
ἔμιοι ἀπαιτῦσιν, ὥσπερ ὁ μέν καὶ ὁ ἐγὼ μέν ἀπαιτεῖ τὸ μέλλων πολλὰ μεταξὺ ἐμβάλλειν" οἷον “ἔμελλον γὰρ 
δέ καὶ τὸν ὁ δί, δεῖ δὲ ἕως μέμνηται ἀνταποδιδόναι ἀλ- διαλεχθεὶς ἐκείνῳ τάδε καὶ τάδε καὶ ὧδε πορεύεσθαι," 
λήλοις, καὶ μήτε μακρὼν ὠπαρτᾶν μήτε σύνδεσμον πρὸ ἀλλὰ μὴ “ἔμελλον γὰρ διαλεχθεὶς πορεύεσθαι, εἶτα τάδε 
συνδέσμε ὠποδιδόναι τῇ ἀναγκαΐκ" ὀλιγαχῷ γὰρ ἁρμόττει. 25 καὶ τώδε καὶ ὧδε ἐγένετο." 
“ἐγὼ δ᾽ ἐπεί μοι εἶπεν ὦλθε γὰρ Ἑλέων δεόμενός τε καὶ Εἰς ὄγκον δὲ τῆς λέξεως συμβάλλεται τάδε, τὸ δ 
ἀξιῶν) ἐπορευόμην παραλαβὼν αὐτός." ἐν τύτοις γὼρ πολ- λόγῳ χρῆσθαι ἀντ᾽ ὀνόματος, οἷον μὴ κύκλον, ἀλλ᾽ ἐπί- 
λρὶ πρὸ τῷ ὠποδυθησομών συνδέσμε προεμβέβληνται σύν- πεδὸν τὸ ἐκ τὸ μέσε ἴσον. εἰς δὲ συντομίαν τὸ ἐναντίον, 
δέσμοι. ἐὰν δὲ πολὺ τὸ μεταξὺ γένηται τῷ ἐπορευόμην, ἀντὶ τῷ λόγε ὄνομα. καὶ ἐὰν αἰσχρὸν ἢ ἀπρεπές" ἐὼν 
ἀσαφές. ἣν μὲν δὴ τὸ εὖ ἐν τοῖς συνδίσμοις, δεύτερον δὲ 30 μὲν ἐν τῷ λόγῳ ἢ αἰσχρόν, τὔνομα λέγειν, ἐὰν δ᾽ ἐν τῷ 
τὸ τοῖς ἰδίοις ὀνόμασι λέγειν καὶ μὴ τοῖς περιέχοσιν. τρίς ὀνόματι, τὸν λόγον. καὶ μεταφοραῖς δηλῦν καὶ τοῖς ἔπι- 
τον, μὴ ἀμφιβόλοις" ταῦτα δέ, ὧν μιὴ τἀναντία προα:- θέτοις, εὐλαβέμενον τὸ ποιητικόν. καὶ τὸ ἂν πολλὰ ποιεῖν, 

ρῆται. ὅπερ ποίῶσιν, ὅταν μηθὲν μὲν ἔχωσι λέγειν, προσ- ὅπερ οἱ ποιηταὶ ποιῶσιν" ἑνὸς ὄντος λιμένος ὅμως λέγυσι 

ποιῶνται δέ τι λέγειν᾽ οἱ γὰρ τοῦτοι ἐν ποιήσει λέγυσι “λιμένας εἰς ̓Αχαϑβούφ᾽ καὶ “Δέλτε μὲν αἶδε πολύθϑυροι 
ταῦτα, οἷον Ἐμπεδοκλῆς φενακίζει γὰρ τὸ κύκλῳ πολυ 3ς διαπτυχαί" καὶ μὴ ἐπιζευγνύναι, ἀλλ᾽ ἑκατέρῳ ἑκάτερον, 
ὄν, καὶ πάσχυσιν οἱ ἀκροαταὶ ὅπερ οἱ πολλοὶ παρὰ τοῖς “τῆς γυναρκὸς τῆς ἡμετέρας “Ὁ ἐὰν δὲ συντόμως, τὐναντίον 

μάντεσιν" ὅταν γὼρ λέγωσιν ἀμφίβολα, συμπαρανεύνσιν. “τῆς ὑμετέρας γυναριός." καὶ μετὰ συνδέσμιε λέγειν" ἐὼν 
Κροῖσος Αλυν διαβὰς μεγάλην ἀρχὴν καταλύσει. δὲ συντόμως, ἄνευ μὲν συνδέσμε, μὴ ἀσύνδετα δέ, οἷον 

6. ὁ οτὰ 4“. ἢ Ἴ. τιτθαῖς “45, τίβαις Ζ'. ἴ 9. τῷ λεπτῖ γε 7, Π 43. μεταφορᾶς .4“. Ἢ 45. ϑατέρν. Ζ', ἢ 11. ἄρεως “4-. α 24. 

ἀπαντᾶν Ὁ. ἢ 26. ἦλϑί τε γὰρ 02: εἰ ρύ ΤᾺ ἵ κλέων] καὶ κλίων ΖΥ οἱ ρΥ 7᾽. ἢ 27. τούτω οοὐτ Υλ, ἢ 29. ἅν 074Ζ", ἢ 37. 

“ἂρ οα Ο}1Ζ". 
8. μᾶλλον ῥτίυς οπι Ὁ 7Χ5Ζ". || 4. ὅτι] ὅσα 0. ἢ 5. ΒΕ ΕΤ “4. ἢ τὸ οτὰ 02:4’ ̓  417. γὴν ΟΤ᾽Ζ'. ἢ 18. προτέρω 4“. ἢ 

δη δεῖ ςἰξαιῖ ἢ δὲ] τάδε 4“. 1 21. καὶ οτα .4“. ἢ] προσθὰς 75Ζ5.4΄, προσθῆς Ὁ. ἢ εἴχῃς οπα ᾧ. [Π 24. εἰ 4“. 1 25. ὧδε δεῖ ἐγένοντο 
“44.,ὮἯ 26. τὸ] τῶν 44. ΠΠ 31. μεταφοραὶ 4“. ἢ 32. ἐν οαχλ 0Ζ5.4 εἰ γν Ζι, ἢ 34, ἀχαιϊκὺὸς ΟΤ5ΖΠ, ἢ δίλτν μία δὲ ΤῈ, διλτύμεναι 

δὲ 02Ζ5.4. ἢ 38. μὶν οπι Ὁ. 

1χἰὶ 
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πορευθεὶς καὶ διαλεχθείς, πορευθεὶς διελέχθην. καὶ τὸ ᾿Ανε κοινὸν ἀπείντων τῶν εἰδῶν ἐς ν. ἄκος δ᾽ ἐπὶ πάσῃ ὑπη- 
τιμάχμε χρήσιμον, ἐξ ὧν μὴ ἔχει λέγειν, ὃ ἐκεῖνος ποιεῖ βολῇ τὸ θρυλύμενον" δεῖ γὰρ αὐτὸν αὐτῷ προσεπιπλῆτ- 

ἐπὶ τὸ Ὑευμησσῦ, “ἔς ε τις Ἀνεμόεις ὀλίγες λόφος." αὖξε- τειν᾿ δοκεῖ γὰρ ἀληθὲς εἶναι, ἐπεὶ ὁ λανθάνει γε ὃ τομῖ 
τῶι γὰρ ὕτως εἰς ἄπειρον. ἔστι δὲ τῦτο καὶ ἐπὶ ἀγαθῶν τὸν λέγοντα. ἔτι τοῖς ἀνάλογον μὴ πᾶσιν ἅμα χρήτε- 
καὶ κακῶν, ὕπως ὑκ ἔχει, ὑποτέρως ὧν ἦ χρήσιμον. ὅθεν 5 σθαι" ὕτω γὰρ κλέπτεται ὁ ἀκρεατής. λέγω δὲ οἷν ἰὼ 
καὶ τὰ ὀνόματα οἱ ποιηταὶ φέρουσι, τὸ ἄχορδον καὶ τὸ τὰ ὀνόματα σκληροὶ ἤ, μὴ καὶ τῇ φωνῇ καὶ τῷ τροσώτῳ 
ἄλυρον μέλος" ἐκ τῶν ςερήσεων γὰρ ἐπιφέρυσιν" εὐδυκιμεὶῖ καὶ τοῖς ἁρμόττυσιν" εἰ δὲ μή, φανερὸν γίνεται ἕκαζη ἵ 
γὰρ τῶτο ἐν ταῖς μεταφοραῖς λεγόμενον ταῖς ἀνάλογον, ἐςιν. ἐὼν δὲ τὸ μὲν τὸ δὲ μή, λινθάνει ποιῶν τὸ αὐτί, 

οἷον τὸ φάναι τὴν σώλπεγγα εἶναι μέλος ἄλνρον. ὀιμὸν οὖν. τὰ μαλακὰ σκληρῶς καὶ τὰ σκληρὰ μαλαχῶς 
Ἴ Τὸ δὲ πρέτον ἔξει ἡ λέξις, ἐκν ἥ παθητική τε καὶ ιὸ λέγηται, ἀπίθανον γίγνεται, τὰ δὲ ὀνόματα τὰ δπλᾶ 
ἠθικὴ καὶ τοῖς ὑποκειμένοις πράγμασιν ἀνάλογον. τὸ δ᾽' καὶ τὰ ἐπίθετα πλείω καὶ τὰ ξένα μάλιστα ἁρμότι 
ἀνάλογόν ἐςιν, ἐὼν μήτε περὶ εὐόγκων αὐτοκαβδάλως λέ: λέγοντι. παθητικῶς" συγγνώμη γὰρ ὀργιζομένῳ κακὸν φί- 
γηται μήτε. πρὶ εὐτελῶν σεμνῶς, μηδ᾽ ἐπὶ τῷ εὐτελεῖ ναι οὐρανόμηρες ἥ πελώριον εἰπεῖν. καὶ ὅταν ἔχη ἠδ τὰ 
ὀνόματι ἐκῇ κόσμος" εἰ δὲ μή, κωμῳδία φαύεται, οἷον ἀκροατὰς καὶ ποπίσῃ ἐνθυσιάσαι ἢ ἐπαΐοις ἃ ψόγον 

ποιεῖ Ἐλειφῶν" ὁμοίως "γὰρ ὅνια ἔλεγε καὶ εἰ εἴπειεν ἂν τὸ ὀργῇ ἢ φιλίᾳ, οἷον καὶ Ἰνοκρείτης ποιεὶ ἐν τῷ πανηγυμχὰ 

“πότνια συκῇ. παθητικὴ δέ, ἰαὰν μὲν ἢ ὕβρις, ὀργιζομν ἐπὶ πέλει, “φήμοι δὲ καὶ γνώμο᾽ καὶ “οἷ τινες ἔτλησαν" 
λέξις, ἐὰν δὲ ἀφσεβὴ καὶ αἰσχρά, δυσχεραίνοντος καὶ φθέγγονταί τε γὰρ τὰ τοιαῦτα ἐνθουσιαΐζοντες, ὥστε χὰ 
εὐλαβυμέν καὶ λέγειν, ἐὰν δὲ ἐπαινετά, ὠγαμίνως, ἐδὸρ ἀποδέχονται δῆλον ὅτι ὁμοίως ἔχοντες. διὸ καὶ τῇ αεανσε 
δὲ ἐλεεινά, ταπεινῶς, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ ὁμοίως. πι- ἥρμοσεν" ὄνθεον γὼρ ἡ ποΐσις. ἢ δὴ οὕτω δεῖ, κα με 

βανοῖ δὲ τὸ πρᾶγμα καὶ ἡ οἰκεία" λέξιτ' παραλογίζεται 2) εἰρωνείας, ὅπερ Γοργίας ἐποίει καὶ τὰ ἐν τῷ Φαίρῳ. 
γὰρ ἡ ψυχὴ ὡς ἀληθῶς λέγοντος, ὃ ὅτι ἐπὶ τοῖς τοιούτοις τὸ δὲ σχῆμα τῆς λέξεως δεὶ μήτε ἔμμετρον ὧτϑ 

ὕτως ἔχεσιν, ὥς οἴονται, οἱ καὶ μὴ ἕτως ἔχει, ὡς ὁ λές πβς ἄρρυθμον" τὸ μὲν γὰρ ὠπίθανον (πεπλάσθαι γὼ 
γων, τὰ πράγματα ὕτως ἔχειν, καὶ συνομοιοπαθεῖ ἡ ἀκύων δυμεῖ) καὶ ἅμα καὶ ἐξίστησιν προσέχειν γὰρ πομὶ τῷ 
ἀεὶ τῷ παϑητικῶς λέγοντι, κἀν μηϑὲν λέγη. διὸ πολλοὶ ὁμοίῳ, πότε πάλιν ἥξει. ὥσπερ ὃν τῶν κηρύκων πριλε’ 
καταπλήττυσι τὸς ἀκροατὰς θορυβῦντες. καὶ ἠθμοὴ δὰ αὕτη 25 βάνεσι τὰ παιδία τὸ “τίνα, αἱρεῖται ἐπίτροπον ὁ ὠκιλὲ» 

ἡ ἐκ τῶν σημείων δεῖξις, ὅτι ἀκολνθεῖ ἡ ἁρμόττυσω ἑκά- θερούμενοςς Ἰλέωνα." τὸ δὲ ἄρρυθμον ἀπέραντον, δε ἃ 
στῳ γέκει καὶ ἕξει. λέγω δὲ γένος μὲν καϑ᾿ ἡλοκίαν, οἷν πεκερώνθαι μέν, μὴ μέτρῳ δέ: ἀηδὲς γὼρ καὶ ἄγνωττον 
παῖς ἢ ἀνὴρ ἢ γέρων, καὶ γυνὴ ἢ ἀνήρ, καὶ Λάκων ἢ τὸ ἄπειρον. περαίνεται δὲ ἀριθμῷ πάντα“ ὁ δὲ τῷ εχν 
Θετταλός, ἕξεις δέ, καϑ᾿ ἃς ποιός τις τῷ βίῳ" οὐ γὰρ ματος τῆς λέξεως ἀριθμυὸς ῥυθμός ἐςιν, ὦ καὶ τὰ μέηα 
καθ᾿ ἅπασαν ἔξιν οἱ βίοι ποιοί τινες. ἐὰν ἦν καὶ τὰ ὀνό- 30 τμητά. διὸ ῥνθμὸν δεῖ ἔχειν τὸν λόγον, μέτρον δὲ μι’ 
ματα οἰκεῖα, λέγη τῇ ἔξει, ποιήσει τὸ ἦθος" αὶ γὰρ ταὐτὰ ποίημα γὰρ ἔςξαι. ῥυθμὸν δὲ μοὶ ἀκρηθῶς“ τῶτο δὲ ἔξω, 
ὑδ᾿ ὡσαύτως ἀγροῖκος ἂν. καὶ πεικαιδευμένος εἴπειεν. πώ- ἐὰν μέχρι τὰ ἧ. τῶν δὲ ῥυθμῶν ὁ μὲν ὡρῶος σεμνὸς καὶ 
σχουσι δέ τι οἱ ἀκροαταὶ καὶ ὦ κατωκόρως χρῶνται οἱ λεκταιὸς καὶ ὡρμονίας δεόμενος, ὁ δ᾽ ἵἴωμβος αὐτή ἔτι 
Ἀσγογράφοι, “τίς δ᾽ ὑκ οἶδεν;" ἜΝ ΠΟΘ ὁμολογεῖ ἡ λέξις ἡ τῶν πολλῶν" διὸ μάλιςα πάντων τῶν μέτρον 
γὰρ ὁ ἀκούων αἰσχυνόμενος, ὕπως μετέχῃ οὗπερ καὶ οἶ 35 ἰαμβεῖα, φθέγγονται λέγοντες. δεῖ δὲ σεμνότητα γυέγῥει 
ἄλλοι πάντες. -τὸ δ᾽ εὐκαίρως ἢ μὴ εὐκαίρως χρῆσθαι καὶ ἐκςῆσαι. ὁ δὲ τροχαῖος κορδακοοώτερος" δηλοῖ δὲ τὲ 

͵ 

2. ὃ] οἷον ΟΥ̓Ζ'᾽. ΤΠ 3. τευμισσξ Ο. ἢ Ἰ εἰ 9. μέρος 4“. ἢ 8. ὙῈ}} δὲ 07:23. 1 τοῖς ἀνάλογον Ὑ1Ζ", τοῖς ἀνάλσγον ταῖς ἐπλν 

ον ΟἿ“. ἢ 12. αὐτοκανδάλως ης 773, αὐτοκιβδήλως ΟΥ1ΖΡ4“, ἢ 13. μητ᾽ 075Ζ". ἢ 14. ἐχῇ] εἰ πῆι 44.} 15. ἔνια οὐν ρὺ 75. 1 κ 
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τετράμετρω" ἔςι γὰρ τροχερὸς ῥυθμὸς τὰ τετράμετρα. λεῖ. εὐσύνοπτον. ἡδεῖα δ᾽ ἡ τοιαύτη καὶ: εὐμαθής, ἡδεῖα, μὲν 

πεται δὲ παιάν, ᾧ ἐχρῶντο μὲν ἀπὸ Θρασυμάχε ἀρξά- διὰ τὸ ἐναντίως ἔχειν τῷ ἀπεράντῳ, καὶ ὅτι ἀεί τι οἴεται 
μενοι, ὡς εἶχον. δὲ λέγειν τίς ἦν. ἔξι δὲ τρίτος ὁ παιάν, ἔχειν ὁ ἰκροατὴς τῷ ἀεὶ τεπεράνθαι τι αὐτῷ" τὸ δὲ μη- 
καὶ ἐχόμενος τῶν εἰρημένων τρία γὰρ πρὸς. δύ᾽ ἐς ν, ἐκεί δὲν προνοεῖν εἶναι μηδὲ ἀνύειν ἀηδές... εὐμαθὴς δέ, ὅτι εὐμνη- 
γων δὲ ὁ μὲν ἕν χρὸς ἦν, ὁ δὲ δύο πρὸς ἕν. ἔχεται δὲ 5 μόνευτος. τῶτο. δέ, ὅτι ἀριθμὸν ἔχει ἡ ἐν περιόδοις λέξις, 

τῶν λόγων τότων ὁ ἡμιόλιος" οὗτος δ᾽ ἐστὶν ὁ παιοῖν. οἱ ὃ πάντων εὐμνημονεντόταταν. δὴὸ :καὶ τὼ μέτρα πάντες 
μὲν ὄν ἄλλοι διά τε τὰ εἰρημένα ἀφετέοι, καὶ διότι με- μνκμονεύεσι μᾶλλον τῶν χύδην" ὠριθμὲν γὰρ ἔχει ᾧ με- 

φριποί' ὁ δὲ καιὰν ληπτέος" ἀπὸ μέόνν γὰρ ὧι ἔσξι μέτρον τρεῖται. δεὶ δὲ τὴν περίαδον καὶ τῇ. διανοίᾳ τετελειῶσθαι, 
τῶν ῥηθώντων ῥυθμῶν, ὥςε μάλιστα λανθάνειν. νῦν μὲν καὶ μιὴ διακόατεσθαι ὥσπερ τὰ ἸΣοφοκλέος ἰαμβεῖα, 
ἦν χρῶνται τῷ ἑνὶ παιᾶνι καὶ ἀρχέμενοι, δεῖ δὲ διαφέ- ι9 Καλυδὼν μὲν ἢδε γαῖαν Ἰπελρπείμς χβονάς" 
γειν τὴν τελευτὴν τῆς ἀρχᾷς. ἔστι δὲ παιῶνος δύο εἶδχι τἀναντίον γὰρ ἔςιν ὑπολαβεῖν τῷ διαιρεῖσθαι, ὥσπερ καὶ 

ἰντικείμεκα ἀλλήλεις, ὧν τὸ μὲν ἐν ἀρχῇ ὡρμόττει, ὥσ- ἐπὶ τοῦ εἰρημών τὴν  αλοιδῶνα, εἶναι τῆς ριον, 
Κρ καὶ χρῶνται" αὗτος δ᾽ ἐξὶν οὗ ἄρχει μὲν ἡ μακρά, περίοδος δὲ ἡ μὲν ἐν κώλος, ἡ δ᾽ ἀφελής. ἔς! δ᾽ ἐν 
τελευτῶσι δὲ τρεῖς βραχεῖαι, “Δαλογενὲς εἴτε Λυκίαν᾽ καὶ λχοις μὲν λέξις ἡ τετελειωμένη τε καὶ ἀννημ δα μὴ οἴω: εὐα- 
“χρυσεοκόμα Ἕχπατε παὶ Διός." ἕτερος δ᾽ ἐξ ἐναντίας, οὗ ις νώπνευςος, μὴ ἐν τῇ διαιρέσει ὥσπερ ἡ. εἰρχμένη περίοδος, 
βραχεῖαι ἄρχνσι τρεῖς, ἡ δὲ μακρὰ τελευταία" “μυτὰ δὲ ἀλλ᾽ ὅλοι κῶλον δ᾽ ἐςὶ τὸ ἕτερον μιόριεν ταύτης, ὠφελῇ 
γᾶν ὕδαταώ τ᾿ ὠκεανὸν ἠφοίνισε νύζ. οὗτος δὲ τελευτὰν δὲ λέγω τὴν μονόχωλον. δεῖ δὲ καὶ τὰ κῶλα καὶ τὰς 
“ποιεῖ ἡ γὰρ βραχεῖα διὰ τὸ ἀτελὴς εἶναι ποιεῖ κολοβύθ. περιύδυς μήτε μνούρες αὖαι μέτε μακράς. τὸ μὲν γὰρ 
ὠλλὼ δεὶ τῇ μακρᾷ ἀποκόκτισθαι πεὶ. δήλην εἶναι τὴν Μμωιρὸν προσπταίειν πολλάκις ποιεῖ τὸν ἀκροατήν". ἀνογκη 

τελευτήν, μὴ διὰ «τὸν γραφέα, μηδὲ διὰ τὸν παραγρα- Ὦ γάρ, ὅταν ἔτι ὁρμῶν ἐπὶ τὸ πόρρω καὶ τὸ μέτρεν, ἧ ἔχει 
ψίν, ἀλλαὶ. διὰ τὸν ῥυθμόν. ὅτι μὲν ἦν εὕρυϑμον δεῖ ει ἐπ ἑαυτῷ ὅρον, ἀντισπασθῇ παυσαμένε, οἷον προσπταίιν 

τὴν Νέζιν καὶ μοὴ ἄρρυθμον, καὶ τες εὔγυθμον ποισῦσι γίγνεσθαι διοὼ τὴν ἀντίχρυσιν. τιὰ δὲ μακρὰ ἀπολείπεσθαι 
ῥυϑμοὶ καὶ πῶς ἔχοντες, εἴρηται, ᾿ τ ποιδ ὥσπερ αἱ ἐζωτέρω ἀποκάρυπτοντες τῷ τέρματος. ὠπο- 

9. τὴν ἃ λέξιν ἀνάγκη εἶναι ἃ εἰρομιένην καὶ τῷ συν- λαΐπυσι γὰρ καὶ τοι τὸς συμπεριπαπῦντας. ὁμοίως δὲ καὶ. 
δίγμῳ μίαν, ὥσπερ αἱ ἐν τοῖς διθυράμβοις ἀναβοχαί, ἢ τς αἱ περίοδοι αἱ μακραὶ ἴσαι λόγος γύεται καὶ ἀναβολῇ 

κατεςρᾳμμένην» καὶ ὁμοίαν ταὺς τῶν ἀρχαίων ποιητῶν εἰν. ὅμοιον. ὥστε γίνεταε ὃ ἴσκωψε Δημόκριτος ὁ Χῖος εἰς 
τιςρόφοις. ἡ μὲν ἵν εἰρομέρη λέξις ἡ ἀρχαία ἐς ν᾽ “ὭἭρο. Μελανιππίδην πειήσαντοι ἀντὶ τῶν ὠντιςρόφων ἀναβολαῖς, 
δύτε Θυρίι ἤδ᾽ ἱξυρίης ὠπόδειξις"" ταύτῃ γωὰὴρ πρότερον μὲν - εἶἷ τ᾽ αὐτῷ καρεὰ τεύχει ἀνὴρ. ἄλλῳ κακὼ τεύχων, 
ὥκαντες, νῦν δὲ ἀ πολλοὶ χρῶνται. Ἀέγω δὲ εἰρομένην, ἢ ἡ δὲ μακρὰ. ἀναβολὴ τῷ ποιήσαντι κωκίς 

ὑδὲν ἔχει τέλος καθ᾽ αὐτήν, ἂν μυὴ τὸ πρᾶγμα λεγόμενον 80 ἐρμόττει γὼρ τὸ τοῦτον καὶ εἰς τὸς μιακροκώλες λέγειν. 
τελεοωυθῇ. ἔστι δὲ ἀπδὲς διὰ τὸ ἄπειρον" τὸ γὰρ τόμος αἴ τε λίαν βρᾳχύκωλοι ᾧ περίοδος γίγνεται" προπετὰ ὧν 
“πάντες βύέλονται καθορᾶν. διόπερ ἐπὶ τοῖς παμπτῆρσιν ἐκ- ἄγει τὸν ὠκρουτήν.. τῆς δὲ ἐν κώλοις λέξεως ἡ μὲν διηρα- 

πνένσι. καὶ ἀπλύονται" προορῶντες γὰρ τὸ σέρας ὁ κάμνυσι μένη ἐξὶν ἡ δὲ ἀνεικεεμένη, διηρημένη γιὲν εἷον "πολλοίνως 
πρότερον. ἡ μὸν ἦν εἰρομένη τῆς δέξεός ἐςιν ἤδε, κααε- ἰθαύμασα τῶν τιὼὸς πανηγύρενς συναγόντων καὶ τὸς γυμ- 
ξραμμίόνη δὲ ἡ ἐν περιόδοις" λέγω δὲ περίοδον λέξιν ἔχμ- ὃς ναπὺς ἀγῶνας κατωςησαντων,, εἰντικειμένη. δέ, ἐν ἦ ἑκα- 

΄ σαν ἀρχοὴν καὶ τολχυτὴν αὐτὴν καθ᾿ αὐτὴν καὶ μέγεθος τέρῳ τῷ κώλφ ἢ πρὸς ἐναντίῳ ἐναντῶν σύγκειται ἢ ταὐτὸ 
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ἐπέζευκται τοῖς ἐναντίοις, οἷον “"ἀμφοτέρες δ᾽ ὄνησαν, καὶ καὶ ἀντίθεσιν εἶναι ταὐτὸ καὶ πάρισον καὶ ὁμοιοτύαντον. 
τὸς ὑπομεαντας καὶ τοὺς ἀκολυθήσαντας" τοῖς μὲν γὰρ αἱ δ᾽ ἀρχαὶ τῶν περιόδων σχεδὸν ἐν τοῖς Θεοδεκτείοις ἔξη- 
πλείω τῆς οἶκοι προσεκτήσαντο, τοῖς δὲ ἱκανὴν τὴν οἶκοι ρίθμηνται. εἰσὶ δὲ καὶ ψευδεῖς ὠντιθέσεις, οἷον καὶ Ἔχξ, 
κατέλιπον. ἐναντία, ὑπομονὴ ἀκολύθησις, ἱκανὸν πλεῖον. χαρμος ἐποίει, 
“ὥστε καὶ τοῖς χρημάτων διομώεις καὶ τοῖς ἀπολαῦσαι ς τόκα μὲν ἐν τήνων ἐγὼν ἦν, τόκα, δὲ παρὰ τήνοις ἐγών. 
βελομένοις." ὠπόλαυσις κτήσει ἀντίκειται, καὶ ἔτι “συμ- Ἐπεὶ δὲ διώρισται περὶ τούτων, πόθεν λέγεται τὲ ἰὺ 
βαίνει πολλάκις ἐν ταύταις καὶ τὸς φρονίμυς ἀτυχεῖν καὶ ἀἐς εἶα, καὶ τὰ εὐδοκιμῖντα λεκτέον. ποιεῖν μὲν ἦν οὐ ἃ Ἶ 
τὸς ἄφρονας κατορθεν." “εὐθὺς μὲν τῶν ἀρις εἴων ἠξιώθη- εὐφυῦς ἢ ἅ' τὸ γεγυμνασμένον, δεῖζαι δὲ τῆς μεθόδε ταῦτ 

σαν, ὦ πολὺ δὲ ὕςερον τὴν ἀρχὴν τῆς θαλώττης ἔλαβον" εἴπωμεν ἦν καὶ διαριθμησώμεθα" ἀρχὴ δ᾽ ἔξω ἡμῖν αὖτι 
“πλεῦσαι μὲν διὰ τῆς ἠπείρου, πεζεῦσαι δὲ διὰ τῆς θα- το τὸ γὰρ μανθάνειν ῥᾳδίως ἡδὺ φύσει πᾶσί ἐστι, τὰ ἃ 
λάττης, τὸν μὲν Ἑλλήσποντον ζεύξας, τὸν δ᾽ "Αθω διορύ- ὀνόματα σημαΐει τι, ὥςε ὅσα τῶν ὀνομάτων ποιεῖ ἡμὴ 
ζας" “καὶ φύσει πολίτας ὄντας νόμῳ τῆς πόλεως ςέρε- μαθησιν, ἥδιςα. αἱ μὲν ἔν γλῶτται ὠγνῶτες, τὼ δὲ κύ- 
σθαι “οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν κακῶς ὠπώλοντο, οἱ δ᾽ αἰσχρῶς μια ἴσμεν. ἡ δὲ μεταφορὰ ποιεῖ τῦτο μάλις.α" ὅταν γὲ 
ἐσώθησαν." “ἰδία, μὲν τοῖς βαρβάροις οἰκέταις χρῆσθαι, εἴπῃ τὸ γῆρας καλάμην, ἐκοΐγσε μάθησιν καὶ γνῶσιν διὰ 
κοινῇ δὲ πολλὺς τῶν συμμάχων περιορᾶν δελεύοντας." “ἢ ι5 τῷ γέυς" ἄμφω γὰρ ἀπηνθηκότα. ποσι μὲν ἕν καὶ αἱ 
ζῶντας ἄξειν ἢ τελευτήσαντας καταλείψειν." καὶ ὃ εἰς τῶν ποιητῶν εἰκόνες τὸ αὐτό" διόπερ ἂν εὖ, ἀςεῶν φε: 
Πειθόλαδν τις εἶπε καὶ Λυκόφρονα ἐν τῷ δικαςηρίῳ, “ὅτοε νεται. ἔςι γὰρ ἡ εἰκών, καθάπερ εἴρητιι πρότερον, μετα, 
δ᾽ ὑμᾶς οἶκοι μὲν ὄντες ἐπώλουν, ἐλθόντες δ᾽ ὡς ὑμᾶς φορὰ διαφέρυσα προθέφει" διὸ ἧττον ἡδύ, ὅτι ακροτῴω, 
ἐώνηνται.᾽ ἅπαντα γὰρ ταῦτα ποιεῖ τὸ εἰρημένον. ἡδεῖα, καὶ ὃ λέγει ὡς τῦτο ἐκεῖνο" ὕκον ἐϑδὲ ὑπεῖ τῦτο ἡ γυχί 
δ᾽ ἐςὶν ἡ τοιαύτη λέξις, ὅτι τἀναντία γνωριμώτατα καὶ Ὁ ἀνώγκη δὴ καὶ λέξιν καὶ ἐνθυμήματα ταῦτ᾽ εἶναι ἀςεὰ, 
παράλληλα μᾶλλον γνώριμα, καὶ ὅτι ἔοικε συλλογισμῷ" ὅσα ποιεῖ ἡμῖν μάθησιν ταχεῖαν. διὸ οὗτε τὰ ἐπιπόλειε 
ὁ γὰρ ἔλεγχος συναγωγὴ τῶν ἀντικειμένων ἐςίν. ἀντίθε- τῶν ἐνθυμημάτων εὐδοκιμεῖ (ἐπιπόλαια γὰρ λέγομεν τὰ 
σις μὲν οὖν τὸ τοιοῦτόν ἐστιν, παρίσωσις δ᾽ ἐὰν ἴσα τὰ παντὶ δῆλα, καὶ ἃ μηδὲν δεῖ ζυτῆσαι), ὅτε ὅσα εἰρεμόα 
κῶλα, παρομοίωσις δ᾽ ἐὰν ὅμοια τὰ ἔσχατα ἔχῃ ἑκάτο- ἀγνούμενά ἐςιν, ἀλλ᾽ ἴσων ἢ ἅμα λεγομένων ἡ γῶσι 
ρον τὸ κῶλον. ἀνάγκη δὲ ἢ ἐν ὠρχῇ ἢ ἐπὶ τελευτῆς ἔχειν. 25 γίνεται, καὶ εἰ μὴ πρότερον ὑπῆρχεν, ἢ μικρὸν ὑστερίζε 

καὶ ἀρχὴ μὲν ἀεὶ τὰ ὀνόματα, ἡ δὲ τελευτὴ τὼς ἐσχα- ἡ διανοια" γίγνεται γὰρ οἷον μάθησις, ἐκείνως δὲ ὑδέτεροι. 
τας συλλαβὰς ἢ τοῦ αὐτῷ ὀνόματος πτώσεις ἢ τὸ αὐτὸ κατὰ μὲν ἦν τὴν διάνοιαν τὸ λεγομών τὰ τοιαῦτα εὐδ- 
ὄνομα. ἐν ἀρχῇ μὲν τὰ τοιαῦτα “ ὠγρὸν γὰρ ἔλαβεν κιμεῖ τῶν ἐνθυμημώτων, κατὰ δὲ τὴν λέξιν τῷ μὲν σχῇ 

. ἀργὸν παρ᾽ αὐτοῦ," “ δωρητοί τ᾽ ἐπέλοντο παράρρητοί τ ματι, ἐὰν ἀντικειμένως λέγηται, οἷον “καὶ τὴν τοῖς ἄλλοις 
ἐπέεσσιν" ἐπὶ τελευτῆς δὲ “ῳήθησαν αὐτὸν παιδίον τετο- 30 κοινὴν εἰρήνην νομιζόντων τοῖς αὐτῶν ἰδίοις πέλεμον' "ἀν 
κέναι, ἀλλ᾽ αὐτῷ αἴτιον γεγονέναι" "ἐν πλείςαις δὲ φρον- τίκειται: πόλεμος εἰρήνῃ. τοῖς δ᾽ ὀνόμασιν, ἐὰν ἔχῃ μπω 
τίσι καὶ ἐν ἐλαχίςαις ἐλπίην." πτῶσις δὲ ταὐτὰ αὐτῦ “ἄξιος φοράν, καὶ ταύτην μήτ᾽ ἀλλοτρίαν, χαλεπὸν γὰρ συνιδεῖ, 
δὲ σταθῆναι χαλκοῦς, οὐκ ἥξιος ὧν χαλκῶν" ταὐτὸ δ᾽ μήτ᾽ ἐπιπόλαιον, ὑδὲν γὰρ ποιεῖ πάσχειν. ἔτι εἰ πρὶ ἐμ’ 

ὄνομα “σὺ δ᾽ αὐτὸν καὶ ζτα ἔλεγες κακῶς καὶ γῦν μάτων ποιεῖ" ὁρᾶν γὰρ δεῖ τὰ πραττόμενα μᾶλλον κ᾽ 
γράφεις κακῶς" ἀπὰ συλλαβῆς δὲ “τί ὧν ἔπαθες δεινόν, Ἂς μέλλοντα. δεὶ ἄρα τύτων ςοχάζεσθαι τριῶν, μεταφορ! 
εἰ ἀνδρ᾽ εἶδες ἀργόν; ἔστι δὲ ἅμα πάντα ἔχαιν ταὐτό, ἀντιθέσεως ἐνεργείας. τῶν δὲ μεταφερῶν τεττάρων οὐεῶν 

., “ἴ»] ἢ ἢ Ζ5, ἡ ρὺ Υϑ, οἵὰ 0. ἡ 2. ἀκολυθήσοντας 4“. ἢ 3. τῆρ] τοῖς 7ιΖ5, τὰ Ο. 1} ἀ. κατέλοικον ἱναντία γὰρ ὑπομεὴ 0. ἵ 
ὑπομονῆ ἡ ἀκολνθίκα, ΟΖ". [1 ἱκανῶ Ο. ἢ 8. ἐξιώθη 02". 1 9. θαλάσσης ΟΤ!Ζ'. ᾿ ἔλαβεν Ο. ᾿ 10. ϑαλάσσης 025,4. 44, ἃ 

ταῖς εἴ 16. αὔξειν ΟΥ̓Ζ᾿. ᾿ 11. τῷ οἱ ΟΧ3Ζ5. | 18. ἡμᾶς αἰτοδίψυο Ο ΚΖ», ἢ ὄντας Ὁ), ἰῶνγτες Υ5Ζ2, ἰόντες 4“. ἢ ἈΜΟΜΟῚ 
23. οὖν οἵα Υ᾽, Π παρ᾽ ἴσως Α«. ἃ 24, ἑκάτερα τῶν κώλων οἱ 25. ἐραυθι ΟΥ!ΖΆ. ἢ 26. ἀὰ] ἄξιον Ζ'. ἢ 27. πτῶσις χ5Ζ. 4.1} 
29. ἱπέλονται “44, 1 δ᾽ “4. 1} 34, αὐτὸν 0752", ἢ 32. πτώσεις ““. ἢ] 33. χαλκῦ] χαλκῦς Ζ', ΠΠ| 36. ἔχειν αὐτὸ καὶ ἀντίθεσις Ο. 

5. τόκα μὴ] τότε τόκα μὶν ἐκεδων Ζ'. ἢ ἐτήνωγ τ 1 9. διαριϑμήσωμεν ἀρχὴ δ᾽ ἴςαι 07Ζ". ἢ 11. δεν 44“. ἃ 14. καλὴν 44} 
45, γένυςἿ γίροντος Ο. 1] ἀπηνθηκότες ΟεΖ᾽, ἢ 16. εὖ οἵὰ 02 εἰ ρν Τ3, || 18. προσθέσει ΟΥ̓ Ζ5, "ἃ 34. ἐξιν οἵαὰ «4-. ἢ 35. ὑπτε 
ρίζειν Ο. 1} 34. ποιεῖν “«{΄͵ ποιεῖ ὡς εἴδη ἰσεργοῦσαν ΟΙ ποιεῖ ὡς ἤδη ἱνεργοῦσα 715Ζ9, ἢ 3) ἢ τὰ Ο. || 35. ἄρα] ἔτι 9.25. 1 86. μα 
γείας 7)Ζ5,4:, νέρξεως Ο. 
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ΡΗΤΟΡΙΚΗ͂Σ Γ᾽ 

εὐδοκιμῦσι μάλιςα, αἱ κατ᾽ ἀναλογίαν, ὥσπερ ἹΠερριλῆς 
ἔφη τὴν νεότητα τὴν ὠπολομένην ἐν τῷ πολέμῳ ὕτως ἠφα- 
γίσϑαι ἐκ τῆς πόλεως ὥσπερ εἴ τις τὸ ἔαρ ἐκ τῷ ἐνιαυτῇ 
ἐξέλοι. καὶ Λεπτίνης περὶ Λακεδαιμονίων, ὑκ ἐᾶν περιι- 
δεν τὴν Ἑλλώδα ἑτερόφθαλμον γενομένην. καὶ Κηφισό- 
δυτος σπυδαΐζοντος Χάρητος εὐθύνας δῶναι περὶ τὸν ᾿᾽Ολυν- 
βιακὸν πόλεμον ἠγανάκτει, φάσκων εἰς πνῆγμα τὸν δῆμον 
ἔχοντα τὰς εὐθύνας πειρᾶσθαι δοῦναι. καὶ παρακαλῶν 
τοτὰ τοὺς ᾿Αθηναίνᾳ, εἰς Εὔβοιαν ἐπισιτισαμένους ἔφη δὲῖν 
ἐζιύαι τὸ Μιλτιάδε ψήφισμα. καὶ ᾿Ιφικράτης σπεισαμέ- 
γων ᾿Αθηναίων πρὸς ᾿Επίδαυρον καὶ τὴν παραλίαν ἠγαναΐ- 
χτει, φάσκων αὐτὸς τὼ ἐφόδια τῷ πολέμου παρῃρῆσθαι. 
καὶ Πειθόλαος τὴν πάραλον ῥόπαλον τὸ δήμν, Σηςὸν δὲ 
τηλίαν τὸ Πειραιέως. καὶ Περικλῆς τὴν Αἴγιναν. ἀφελεῖν 
ἐκέλευσε τὴν λήμην τοῦ Πειραιέως. καὶ Μοιροκλῆς οὐθὲν 
ἔφη πονηρότερος εἶναι, ὀνομάσας τινὰ τῶν ἐπιεικῶν" ἐκεῖ 
νον μὲν γὰρ ἐπιτρίτων τόκων πονηρεύεσθαι, αὐτὸν δὲ ἐπι- 
δεκάτων. καὶ τὸ ᾿Αναξανδρίδα ἰαμβεῖον ὑπὲρ τῶν θυγα- 
τέρων πρὸς τὸν γάμον ἐγχρονιζοσῶν, 

ὑπερήμεροί μοι τῶν γάμων αἱ παρθένοι. 
καὶ τὸ Πολυεύκτε εἰς ἀποπληκτικόν τινα Σπεύσιππον, τὸ 
μὴ δύνασθαι ἡσυχίαν ὄγειν ὑπὸ τῆς τύχης ἐν πεντεσυ- 

ρίγγῳ νόσῳ δεδεμένον. καὶ Ἑηφισόδυτος τὰς τριήρεις 
ἐκάλει μύλωνας ποικίλους, ὁ Ἱκύων δὲ τὰ καπηλεῖα τὰ 
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τὸ δὲ “τῇ ἀρετῇ τῆς ἐλευθερία" ἀντίθεσίν τινα ἔχει. καὶ 
ὡς ᾿Ιφικράτης εἶπεν “ἡ γὰρ ὁδός μοι τῶν λόγων διὰ μέ- 
σὼν τῶν Χάρητι πεπραγμένων ἐς" μεταφορὼ κατ᾽ ἀνω- 
λογίαν, καὶ τὸ διὰ μέσον πρὸ ὀμμάτων ποιεῖς καὶ τὸ 

5 φάναι παρακαλεῖν τὸς κινδύνες τοῖς κινδύνοις βοηθήσοντας, 

πρὸ ὀμμάτων μεταφορά. καὶ λυκολέων ὑπὲρ Χαβρώι "“ὑδὲ 
τὴν ἱκετηρίαν αἰσχυνθέντες αὐτῷ, τὴν εἰκόνα τὴν χαλκῆν" 

μεταφορὰ γὰρ ἐν τῷ παρόντι, ἀλλ᾽ ἐκ ἀεί, ἀλλὰ πρὸ 
ὀμμάτων". κινδυνεύοντος γὰρ αὐτοῦ δκατεύει ἡ εἰκών, τὸ 

(0 ἄψυχον δὴ ἔμψυχον, τὸ ὑπόμνημα τῶν τῆς πόλεως ἔργων. 
καὶ “πάντα τρόπον μριρὸν φρονεῖν μελεφῶντες"" τὸ γὰρ 
μελετᾶν αὔξειν τι ἐςίν. καὶ ὅτι τὸν νῦν ὁ θεὸς φῶς ἀνῇ» 
ψῳ ἐν τῇ ψυχῇ" ἄμφω γὰρ δηλοῖ τι. “ὁ γὰρ διαλυό- 
μεθα τὸς πολέμες, ἀλλ᾽ ἀναβαλλόμεθα."" ἄμφω γάρ 

45 ἐςι μέλλοντα, καὶ ἡ ἀναβολὴ καὶ ἡ τοιαύτη εἰρήνη. καὶ 

τὸ τὰς συνθήκας φαΐναι τρόπαιον εἶναι πολὺ κάλλιον τῶν 
ἐν τοῖς πολέμοις γινομένων" τὰ μὲν γὰρ ὑπὲρ μικρῶν καὶ 
μιᾶς τύχης, αὗται δ᾽ ὑπὲρ παντὸς τῷ πολέμτ᾽ ἄμφω 
γὰρ νίκης σημεῖα. ὅτι καὶ αἱ πόλεις τῷ ψόγῳ τῶν ἀν- 

20 ϑρώπων μεγάλας εὐθύνας διδόασιν" ἡ γὰρ εὔθυνα βλάβη 
τις δικαία ἐστίν.. ὅτι μὲν οὖν τὰ ἀστεῖα ὧς μεταφορᾶς 
τε τῆς ἀνάλογον λέγεται καὶ τῷ πρὸ ὀμμάτων ποιεῖν, 
εἴρηται. 

Λεκτέον δὲ τί λέγομεν πρὸ ὀμμάτων, καὶ τί ποῦῶσι11 

᾿Αττικὰ φιδίτια. Αἰσίων δέ, ὅτι εἰς ἸΣικελίαν τὴν πόλιν 15 γίγνεται τῦτο. λέγω δὴ πρὸ ὀμμάτων ταῦτα ποιεῖν, ὅσα 
ἐξέχεαν" τοῦτο γὰρ μεταφορὰ καὶ πρὸ ὀμμάτων. καὶ 
“ὥςε βοῆσαι τὴν Ἑλλάδα" καὶ τῦτο τρόπον τινὰ μετα- 
φορὰ καὶ πρὸ ὀμμάτων. καὶ ὥσπερ ἹΚηφισόδοτος εὐλα- 
βεῖσθαι ἐκέλευε μὴ πολλὰς ποιήσωσι τὰς συνδρομὰς ἐκ- 

ἐσεργῆντα, σημαίνει. οἷον τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα φάναι εἶναι 
τετράγωνον μεταφορά" ἄμφω γὰρ τέλεια, ὠλλ᾽ ὁ σημαῖ: 
νει ἐνέργειαν. ἀλλὰ τὸ “ἀνθοῦσαν ἔχοντος τὴν τρρ ᾿ 
ἐνέργεια, καὶ τὸ “σὲ δ᾽ ὥσπερ ἄφετον" ἐνέργεια, καὶ “τὰ 

κλησίας. καὶ Ἰσοκράτης πρὸς τὲς συντρέχοντας ἐν ταῖς 30 τεῦθεν οὖν “Ἕλληνες ἄξαντες ποσίν" τὸ ἄξαντες ἐφ 
χανηγύρεσιν. καὶ οἷον ἐν τῷ ἐπιταφίῳ, διότι ἄξιον ἦν ἐπὶ 
τῷ τάφῳ τῷ τὼν ἐν Σαλαμῖνι τελευτησάντων κείρασθαι 

ν Ἑλλάδα ὡς συγκαταθαπτομένης τῇ ἀρετῇ αὐτῶν τῆς 
ἐλευθερίας" εἰ μὲν γὰρ εἶπεν ὅτι ἄξιον δακρῦσαι συγκα- 

καὶ μεταφορά. καὶ ὡς κέχρηται Ὅμηρος πολλαχᾷῷ τῷ 
τὰ ἄψνχα ἔμψυχα λέγειν διὰ τῆς μεταφορᾶς. ἐν πᾶσι 
δὲ τῷ ἐνέργειαν ποιεῖν εὐδυκιμεῖ, οἷον ἐν τοῖσδε, “αὖτις 
ἐπὶ δώπεδένδε κυλίνδετο λᾶας ἀναιδής," καὶ “ἕκτατ᾽ 

ταθαπτομώης τῆς ἀρετῆς, μεταφορὰ καὶ πρὸ ὀμμάτων, 35 ὀϊστός,, καὶ “ἐπιπτέσθαι μενεαίνων," καὶ “ἐν γαίῃ ἷςαντο 

2. ἡφανίσθη 9Ζ" εἰ ρυ 7". ἢ 4. ἱξθιη ΟΥ̓́Ζ'. ἢ 9. εὔνοιαν Ο. ἢ 10. πεισαμένων ΖΡ, 11, ἐπίδαμνον 0775Ζ". || 18. πἰθόλαος 
τὴν πάρλον “4. 1} ῥόπαλον οαλ Ο7Χ82Ζ", ἢ μήδμν 4“, μῶν ΟὙ8Ζῥ, τὸν δὲ σηςὸν Ο75Ζ'. 1 14. τὴν λείαν “4. ἃ 15. μοροκλῆς 02: 
εἰ ρον Χμ. 1} 16, πονηρότερον ΟΥ̓ ΖΡ, ᾿ 17. τόκων οἵἷχὰ 75. ἡ 18. ἀλεξάνδρν ΟΣ 5Ζ'. 1 21. ἀποκλητικόν “““, ἀκόχληκτόν Ο. ἢ πεύσιπ- 

πον εἰ 22. πότε συρίγγων ΟΥ}ΖἈ, {{ 24. καπηλικὰ “«, ἢ" τὰ οπι 44“. ἢ 25. φιλίτις ΟΥ7"ΖἈ.4“. 1 27. καὶ τῶτο πρὸ ὀμμάτων τρόχον 
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441} ΡΗΤΌΡΙΚΗΣ Γ. 

λιλαιόριενα χροὸφ ὦσαι" Ναὶ “αἰχριὴ δὲ ςέρνοιο διέόσϑυτε μαθόντι ἡδύ, ἐπεὶ εἰ μὴ ὑπολαμβάνει Θρᾷκα ἔδει, κα 

μαιμοόωσια. ἐν πᾶσι γὰρ τούτεις διὰ τὸ ἔμψυχα εἶωι δέξει ἃς εἴον εἶναι. καὶ τὸ "όλει αὐτὸν πφναι" δὰ ἢ 
ἐνεϑγοντα φαίνεται" τὸ ἀναισχυντὴν γὰ αὶ μαιμᾶν καὶ ἀμφύτερω προνηκόντως λυχβᾶναι. ὅτω δὲ καὶ τὰ ἀςεῖε, 
τἄλκὰ ἐνέργεια: ταῦτα δὲ προνῖψε διὰ τῆς κατ᾽ ἀναλὺ οἷδν τὸ Φφώκι ᾿Αϑηνωθις τὴν Τὴν θαλάττης ἀρχὴν μὴ 
γίαν μεταφορᾶς" ὧφ Ὑγὰρ' ὁ λίθυς ἀρὸς τὸν ΞΙυφὸν, ὃ ἃ ἀρχὴν εἶνωι τῶν κακῶν" ὄνεσθαι γίρ. ἢ ὥσπερ ᾿Ισυκρέτηῃ 
ἀνάισχυντῶν ἐρὸς τὸν ἀναινχυντόμενον. «οιεῖ δὲ καὶ Δ)΄ τὴν ἀρχὴν τῇ πόλει εἰῤχὴν ἐδναι τῶν κακῶν. ἀ 

ταῖς εὐδοκιμέσαις, εἰκόσιν ἐπὶ τῶν ἀψύχων ταῦτα" “κυρτά, γὰῤ ὃ ὑκ ὧν ῳήϑη τις ἐρεῖν, τῦτ᾽ εητωι, καὶ ἐγνώσθη ἔτι 
φάληριόωντω" χρὸ μόν τ' ἄλλ; αὐτὼῤρ ἐπ᾿ ἄλλα" κιμενα ληϑές' τό τὸ γὰρ τὴν ἀρχὴν Φφναι ἀρχὴν εἶναι δδὰ 
γὰρ καὶ ζῶντα ποιεῖ πάντα, ἡ δ᾽ ἱνέῤγεια μίμησιρ, δὶ ὑοφόν' ἀλλ᾽ ὧχ ὕτω λέγει ἀλλ᾽ ἀλλῶς, καὶ ἐρον ὑχὶ 
δὲ μεταφέύεν, καϑάξεῤ εἴρηται πρότέρον, ἀὐκὸ οὐκέίων κωὶ 16 εἶπεν ἀνέφινν; ἐἰδλ᾿ ἄλλως. ἐν ἄκασι δὲ τότοις, ἐὼ 
μὴ φανερῶν, ἐδ. καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ τὸ ὅμοιὸν καὶ ἐν πολὺ πριϑηββόνγως τὸ δνομὰ ἐνέγκῃ ὑμονυμία ἢ ἡ μεταῷορά, τίη 
διέχοσι θεωρεῖν εὐς ὄχ, ἀρπῖβ. Ἀρχύτας ἔφη ταὐτὸν εἶναὶ τὸ εὖ, οἷον “ἄδχέτος ὑκ ἀνάσνγετος"" ὁμωνυμέαν ἀπέφηνε, 

διὰ ιχητὴν καὶ βωμόν" ἐπ᾽ ἅμφω γὰρ τὸ ἀδικιύμενον κατας ἀλλὰ προσηκόντως, εἰ ἀηδήξ. καὶ “ὑκ ὧν γόοιο μᾶλλν 
φεύγει. ἢ εἴ τιξ φαΐ ἄγευραν χαὶ κρὸμάθραν τὸ αὐὐϊδὸ ἢ ὑν δε ξένος ζέρος"" ἡ κα βάλΝονΣ ἢ σὲ δεῖ, τὸ αὐτό, 

ἐναι" ἄμφω γὰρ ταὐτό τι, ἀλλνὰ διαφέ τῷ ἄνωθεν κα καὶ “Ὁ δεῖ τὸν ξένον ξένον αἰεὶ εἶναι." ἀλλότριον νγὼ καὶ 
καὶ κἀτωδὲν.. καὶ τὸ ἀνωμάλίσθαι τὰς πόλεις ἐν ἤολ τῦτο. ᾿γὸ αὐτὸ καὶ τὸ ̓ Ανὰξανϑδῥίδυ τὸ ἐπαινύμενον, “καλή 

διέχεσι ταί, δ᾽ ἐπιφανείᾳ ναὶ δυνάβιεσι τὸ ἴδον. σ Ὑ ἐπσθανεῖν πρὶν θανάτε δρᾶν ἀξων" ταὐτὸν γάρ ἐπὶ 
δὲ καὶ τὰ ἀστεῖα τὰ πλεῖστω δια μετάψφορῶξ καὶ ἐκ ΥΣ τῷ εἰχῆν ἀξιὸν γὼρ ὠπόϑανεν μὴ ὅνέα ἄξων ἀποϑηνεὺ, 
Ἀροσεξάπατᾶν' μᾶλλον "γὰρ γίγνεται. δῃλον ὅτι ἔμωϑε ἢ ἀξιόν γ᾽ ἀποθανεῖν μὴ θανάτε ἄξων ὃ ὄντα, ἢ μὴ ποῖπτε 
χαλὰ τὸ ἐναντίως: ἔχεν, καὶ δοθέε λέγειν ἢ “ψυχοὴ “ὡς ὸ θανάτε ἄξια. τὸ μὲν ἔν εἶδος τὸ αὐτὸ τῆς λέξεως τέτιν' 
ἀληθῶς, ἐγὼ δ᾽ ὅμάῤτον" καὶ τῶν ἀκοφδεγμώτων δὲ τὰ ἀλλ᾽ ὅδῳ ἂν ἐλάττονι καὶ ἀνεικειμένως Χεχθῇ, τοσύτῳ 
ἀστεῖζ ἐστιν ἐκ τῇ μιὴ 5. φυσι λέγειν; οἷὸκ τὸ τῷ Ἔμησμ εὐδοχηκεῖ μιῶλιλον, τὸ δ᾽ αἴτιον ὅτι ἡ μάθησις διὰ μὲν τὶ 
χόρε, ὅτι οἱ ὙΠ: ἑαυτοῖς χαμόϑεν ἔσονται. κἀὶ τὰ ἂντρεελσθαι μᾶλλον, διὰ δὲ" ἐὰν ἐν ὀλέγῳ θᾶττον γύειει. 

ἐδ ἠνιγμένα διὰ τὸ αὐτὸ ἡδέα" μάθησις γάρ, καὶ λέγεται δὲ δ᾽ ἀεὶ Ἡβεσεῖραι ̓  χὰ πρὲς ὃν λέγεται ἣ ἢ τὸ ὀρθῶς λέ: 

μεταφορά. καὶ δ΄ λύγει Θυύδωροξ, τὸ καίνιὰὶ λύγέιν. Ὑΐγνε: ἃὰ γεσϑαι, εἰ τὸ λεγόμενον ἀληϑὲς καὶ μὴ ἐνουπάλαιον" ἔπι 
ται δέ, ὅταν καρώδοξον ᾧ, κἀὶ “μή, ὡς ἐκεῖθος λέγει, πρὸς γὰρ τάϑτα χωρὶς ἔχειν, οἷον “ἀποθνήσκειν δὲ μηθὲν ὠμα- 

τὴν ἔωπροσθεν δόζαν, ἀλλ᾽ ὥσχυρ σὶ ἐν Ὑοῖς γελοίοις τὸ τάἄνοντα"" ἀλλ᾽ οὐκ ἐστεῖδν. “τὴν ἀξίαν δεῖ γαμεῖν τὰ 

παραπεπομιμῶα, ὅλεῤ δύναται καὶ τὰ παρὰ γράμμα ἄξων' " ἀλλ᾽ ὑκ ἀξεδν. ἀλλ᾽ ἐὰν ἄμα ἄμφω ἢ ἔχῃ" “ἀξ 
δκώμματα' ἔξαλειτᾷ γάρ. καὶ ἐν τοῖς μέϊῥοις" καὶ γὰρ γ᾽ ἐξυθωνεῦ μὴ ἄξιον ὄντα χξ ἀποθανεῖν. ̓ ὅσῳ δ᾽ ἂν πλίν 
ὥσπερ ὁ ἄκόων. πϑάαβο' “ἔστειχε δ᾽ ἔχων ὑπὴ ποσσὶ 30 ἔχη, Ἰοσότῳ ἀςειότερον Φαίνεται, οἷον εἰ καὶ τὰ ὀνόματα 

χίμεθλα" ὁ δ᾽ ᾧεττο "πέδιλα ἐρεῖν: τῳ δ᾽ ἅμα λεγομένε μετὰ φορὰ τἴη καὶ μεταφορὰ τοιαδὶ καὶ ἀντίθεσις καὶ τα: 

δεῖ δῆλον εἶναι. τὰ δὲ παρὰ Ὑδάμμα, ποιεῖ ἐχ ὃ λέγει ῥίσωδες, καὶ ἔχοι ἐνέργειαν, εἰσὶ δὲ καὶ αἱ εἰκόνες, ὅσῃ 
λέγειν, ἀλλ᾽ ὃ μεταστρέφει ἐνομὰ, οἷον τὸ Θερδιύρε εἰς εἴρηται καὶ ἐν τοῖς ἄνω, ἀεὶ εὐδοκιμῆσαι τρόπον τοὰ με 

Νίέκωνὰ τὸν κιθαρῳδὸν “θράττει σὰ" ̓ προφποιεῖται γάρ λὰ ταφοραί, ἀεὶ γὰρ ἐκ Φυοῖν λέγονται, ὥσπερ ἡ ἀνάλνγν 
γεῖν τὸ “ϑράττει σεῦ καὶ ἐξαπατᾷ" ἄλλο γὰρ Ἀέγει" διὸ 35 μεταφσρά" οἷον ἡ ὠσπὶς φαμὲν ἐστὶ φιάλη "Άρεος, κα 

Φ. μεμόωσα υὙ5. ἢ; 3. χαὶ τὸ μάιμᾶν Ὁ. 7. ταῖς οὐ ον Ζι. ἢ ταυτά γλζΖρλο, Π 8. πρὸς Ο74Ζϑ, ἢ 9. ἂν κίνησις ἢ 14. μὲ 
οΤὰ ὉΤ7"2Ζ:, 12. εὔξοχον Ὁ. Ἵ ἀρχότης “44, ἄρχονας Ζ3. Η 41ἃ. κρεμάςραν Ὁ ΖΑ, ἢ 15. ταὐτό τῇ ταυτότητι 29 εἰ Ρ' 5 4 16. 
ΟΥΖΈ'Α". ἢ ἄνω μάλιςα ἐἶναι τὰς πέλεις ἣν πολὺν γέ“. ΠΠῚ{7Υ, δυνάμει Ό. μ 418. τὰ ρβοϑὲ καὶ ογὴ ο. Ι δ). τὸ Ῥοϑὲ τὸ οπι «45. 1 33. 

ἔσονται “Μη. Ε θ᾽. χαὶ ὁτα Ὁ. ἢ 26. λέγη ΟΞ. ἢ 27. οἱ Ὅπι Ο. " 28. παραγραμμένα Ζ5, παρὰ γράμμασι ᾧ εἰ ρτ ΡΞ, ἢ 80. ὁ σπι 0.1] 
ποσὶ 75Ζ5.4“. ἢ 31. χύμεθλα Ὁ. κὶ ἐρεῖ .4“. .Δ 82. παραγράμματα Ο ἐϊ Ὧν Τ᾽. ᾿ 33. λέγειν οα 9 752Ζ2. ἢ μεταςρέφεινν Ζ3. 

ἃ, θκλίσσης Ὁ. ἢ 6. ἅναι] τῆς Ζ'. ἢ ὃ. ἀλλ᾽ ἄλλως Ὁπὶ ΟΥ̓ΡΖΟ, 10. αὐτό ᾧνσιν “44. Ε μὰν] ἰὰν μὴ “45. 4ἃ1|11. ὁμισυμίω 

ἢ πεταφόραί υής. Ἢ “48. τὸ οτὰ ᾧ.. ἢ ἐπίσχετος Ο "25, ἢ ̓ ἀπέφηνεν 0. ἢ 13. ἐηδές] αἰὰ δίς Ὁ7}Ζ9,. Τ᾿ 41. ταντὸ «4, ἢ 49. τ᾽ ΑΔ 
οὐχ ΟΥ̓Δ. ἢ 30. ὦ τὸ τῆς Ο. ἢ 21. ἔσον Ο. κ τοσῦτο »ἵ“, τοσῦτον 0Ζ". Ὦ ἀλ. προσεῖναι] προσεῖναι ἢ τὸ προσεναι “44. " τὸ αἸιετδ 
οπὶ υἠ“. ᾿ 25. 4] ἢ ΄ εἰ οοτν ῬΆ. 1 ῶ6. ταντὰ ΟΊ, ταυτὶ Ζ', ἢ 28. ἀλλ᾽ ων] καὶ ἐὰν “45. 1 7 γὲρ ὈΖΈΖΡ. ᾿ 30. τοῦτον Ὁ.} 
31. ἀντίσωσις Ο7}182Ζ5. ᾿ παρίωσις 4“. ἢ 32. ἔχει Ο. ᾿᾽ 34. -αἰὰὲ ξοττ 78, ἢ 0Ζ5. ἢ ἐκ τοῖν δυοῖν Ο. Ὁ 35. φιάλη ἐςὶν ΖΥ,  ἄρεως 4. 
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τόξον φόρμιγξ ἀχορδε.. ἔτω μὲν ἦν λέγυσιν ὑχ ἑαλῖν, χρῶνται δὲ μέάλιςαι τότῳ οἱ᾽᾿Ατεριοὶ ῥήτορες, ἀιὲ πρεκβῳ- 

τὸ δ᾽ εἰπεῖν τὸ τόξον φόρμιγγα ἃ τὴν ἀσσίδα φιώλαν τέρῳ λέγειν ὠπρεπές. . 
ἐσιλῶν. καὶ εἰκέζεσι δὲ ὕτως, οἷον πιθήκᾳ αὐλητήν, λύκῳ Δεῖ δὲ μὴ λεληθένᾳ, ὅτι ἄλλη ἑκάςῳ γώει ὡρμάτρ 12 
ψακαζομένῳ εἰς μύωπα" ἀμφῳ γὰρ σγνάγετω. τὸ δὲ λέξις. ὦ γὰρ ἡ αὐτὴ γραφικὴ καὶ ὠγωνιςροή, ἀδὲ δημᾳ- 
εὖ ἐςὶν ὅτων μεταφορὰ ἦ" ἔστι γὰρ εἰκάφαι τὴν ἀσπίδι ε γορικὴ καὶ δικανική. ἀμῴω δὲ ἀνάγκαι. εἰδέναι. τὰ μὲν 

φιάλῃ ἴλρεος καὶ τὸ ἐρείπιον ῥάκει οἰμίᾳς, καὶ τὸν Νικά. γάρ ἐστιν ἑλληνίζεν ἐπίςασθαι, τὸ δὲ μὰ ἀναγκάζεσθφι 
ρβώτον ᾧαναι Φιλοκτήτην εἶναι διδηγμώον ὑπὸ Πράτυος, καταφιωπᾶν, ἄν τι βέληται μεταδέναι τοῖς ἄλλοις, ὅπερ 

ὥστερ εἴκασε Θρασύμαχος ἰδὼν τὸν Νικήρατον ἡττημένον πάσχεσιν οἱ μὴ ἐπιςώμενοι γράφειν. ἔςι δὲ λέξις γρα- 

ὑπὸ Πράτυος ῥαψῳδῦντα, κομῶντα δὲ καὶ αὐχμηρὴν ἔτι. ᾧφικὴ μὲν ἡ ἀὠκριβες ἄτη, ὠγωνιςιμμὰ δὲ ἡ ὑπόκριτικωτάτῃν 
ἐν οἷς μάλιφα ἐκαίπτυσιν οἷ ποιηταί, ἐὰν μὴ εὖ, καὶ ἐὰν το ταύτης δὲ δυο εἶδῳ΄ ἡ μὲν γὰρ ἠθικὴ ἡ δὲ παθησυιά., διὰ 

εὖ, εὐδοκιμῦσιν. λέγω δ᾽ ὅταν ὠποδιδῶσιν, “ὥσπερ σέλινον καὶ οἱ ὑποκριταὶ τὰ "τοιαῦτα τῶν δραμάτων διῴκεσι, καὶ 
ἴλα τὼ σκέλη φορεῖ" “ὥσπερ Φιλάμμων ζυγεμαχῶν τῷ οἱ ποιηταὶ τὶς τοιόταρ. βᾳστάζονται δὲ οἱ ἀναγνῳστικοί, 
κωρύκῳ" καὶ τὰ τοιαῦτα πάντ᾽ εἰκόνες εἰσίν. αἱ δ᾽ εἰκόι οἷον Χαιρήμων (ἀκριβὴς γὰρ ὥσπερ Χογογρώφοςλ καὶ Δι 
γνες ὅτι μεταφοραί, εἴρηται πολλάκις. καὶ αἱ παροιμίαι κύμνιος τῶν διθυραμβοποιῶν. καὶ παραβαλλόμενο οἱ μὲν 

μεταφοραὶ ἀκ᾽ εἶδος ἐπ᾿ εἶδός εἰσιν" οἷον ἄν τις ὡς ἀγα’ ι5 τῶν γραφικῶν ἐν τοῖς ἀγῶσι στενοὶ φαίνονται, οἱ δὲ τῶν 

βὸν πεισόμενος αὐτὸς ἐκωγάγηται, εἶτα βλαβῇ, ὡς ὁ Καρ- ῥπτόρων εὖ λεχθώντες ἰδιωτικοὶ ἐν ταῖς χερσίν, αἴτιον δ᾽ 
πάθιός φησι τὸν λαγώ" ἀμφω γὼρ τὸ εἰρημένον πεπόν- ὅτι ἐν. τῷ ἀγῶνι ἁρμόττει" διὸ καὶ τὰ ὑποκριτικὰ ἀφῃ- 
θασιν. ὅθεν μὲν ἵν τὰ ἀστεῖα λέγεται καὶ διότι, σχεδὸν ρημώοιςς τῆς ὑποκρίσεως ἦ ποίῶντα τὸ αὐτῶν ἔργον φᾳίνε- 
εἴρηται τὸ αἴτιον. εἰσὶ δὲ καὶ εὐδοκιμζεαι ὑπερβολαὶ με- ταῖ εὐήθη, οἷον τά τε ὠσύνδετα καὶ τὸ πολλάκις τὸ αὐτὸ 
ταφοραί, οἷον εἰς ὑπωπιασμέμον "φήθητε δ᾽ ὧν αὐτὸν εἶναι ἢ εἰπεῖν ἐν τῇ γραφικῇ ὀρθῶς ἀποδυκιμαΐζεται, ἐν δὲ ἀγωνι- 
συκαμίνων κάλαθον." ἐρυθρὸν γάρ τι τὸ ὑπώκιον, Σ ςικῇ καὶ οἱ ῥήτορες χρῶνται" ἔφι γὰρ ὑποκριτικά, ἀνάγκη ἀλλα 

τὸ πυλὺ σφόδρα. τὸ δὲ ὥσπερ τὸ καὶ τό, ὑπερβολὴ τῇ δὲ μεταβάλλειν τὸ αὐτὸ λέγοντας" ὅπερ ὡς προοδυποιεῖ 
λέξει διαφέρυσα. 

ὥσπερ Φιλάμμων ζυγομαχῶν τῷ κωρύκῳ" 

φήθης δ᾽ ὧν αὐτὸν Φιλάμμωνα εἶναι μαχόμενον τῷ χω- 25 οἷον καὶ Φιλήμων ὁ 

ρύκῳ. 
ὥσπερ σέλινον λα τὰ σκέλη φορεῖν" 

ῳήθης δ᾽ ὧν ὁ σκέλη ἀλλὰ σώμνα ἔχειν ὅτως λα, εἰσὶ 

δὲ ὑπερβολαὶ μειρακιώδεις" σφοδρότητα γὼρ δηλῦσιν. διὸ 
ὀργιζόμενοι λέγεσι μάλιςα" 

τῷ ὑποκρίνεσθαι" “τός ἐξὶν ὁ κλέψας ὑμῶν, ὕτός ἐςιν ὁ 
ἐξαπατήσας, τος ὁ τὸ ἔσχατον προδοῦναι ἐπιχειρήσας." 

ὁ ὑποκριτὴς ἐποίει ἦν τε τῇ ᾿Αναξαν- 
δρίδο γεροντομανίᾳ, ὅτε λέγει Ῥαδάμανθυς καὶ Παλαμή- 

ν» “" ΄, » ᾽ - Σ΄ 2 νΝ ὕ δης, καὶ ἐν τῷ προλόγῳ τῶν εὐσεβῶν τὸ ἐγώ" ἐὰν γάρ 
τις τὰ τοιαῦτα μὴ ὑποκρίνηται, γίνεται ὁ τὴν δοκὸν φέρων. 

ἡ. ὁ ἢ ε ΄ «Ψ΄. ᾽ ὔ γ᾽ ,ἷ Ε) 
καὶ τὰ ἀσύνδετα ὡσαύτως" “ἦλθον, ὠπήντασα, ἐδεόμην" 

30 ἀνάγκη γὰρ ὑποκρίνεσθαι καὶ μὴ ὡς ἵν λόγοντα τῷ αὐτῷ 
ἤθει καὶ τόνῳ εἰπεῖν. ἔτι ἔχει ἴδιόν τι τὼ ὠσύνδετα'" ἐν 
ἴσῳ γὰρ χρόνῳ πολλὰ δοκεῖ εἰρῆσθαι" ὁ γὰρ σύνδεσμος 
ὃν ποιεῖ τὰ πολλά, ὥς᾽ ἐὰν ἐξαιρεθὴ, δῆλον ὅτι τὐναντίον 
ἔσται τὸ ἐν πολλά. ἔχει ἦν αὔξησιν" “ἦλθον, διελέχθην, 

αὐδ᾽ εἴ μοι τόσα δοίη ὅσα ψάμαθός τε κόνις τε. 

κούρην δ᾽ οὐ γαμέω ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρείδαο, 

οὐδ᾽ εἰ χρυσεῖ! ᾿Αφροδίτῃ κάλλος ἐρίζοι, 
. ἔργα δ᾽ ᾿Αθηναΐῃ. 

8. αὐλητῆι 4“, αὐλητοῶ ΟΥΡΖ). ἢ λύχνω «{-, αὶ 4. ψεκαζομέω 0. ἢ 6. φιάλν 7554... ἔρως 44“. ἢἢ οἰκίακἾ ἐοικός Ο, διοθί- 
ξυις ΤΈΖΡ, ΠΠ τὸν] τὸ τὸν «4-. } 7. φιλεκτήτη 4“. ἢ 8. ὥσπερ -- 9. Πρᾷάτυος οηι Ὁ. ἢ 10. μάλιςά τ᾽ ἐκπέντυσιν “«4“. 1] καὶ ἐὰν ε] καὶ 
ἐὰν “4, καὶ ἰὼν μὴ Ζ', οπι Ο. ᾿ 11. εὐδοκιμῶσω 0 7Χ5Ζ5.45. 1 12. φέρει γε γλ. {16.. ποιούμενος Ζ5. [Π αὑτὸν ΟΖ", ἢ 20. ὠήθη τότε 

“4... 1 δ᾽ ὦ] γὰρ ΟΥΙΖ". "ἢ 24. τάλαρον ΟΥ̓Ξ, τάλανον Ζ'. ἢ ἀλλ᾽ ἢ τὸ Ζ'. || 23. διαφέρυσιν Ζ'. 124. ζυγομαχεῖ εἰ 25. ὠήθη Ο 
71ΖἈ. 1 25. φιλάμμονα 0Ζ5 εἰ με ΤΡ. || 28. ὠήθησαν δ᾽ ὁ “4΄, ὠήθην δ᾽ ὁ ΟὉ, ὠήθη δ᾽ ὁ 7᾽Ζ 5. ἢ 29. σφοδρότατα Υ᾽Ζ. 1] 831. δοίης 
92Ζ5.4..} ὅσσα Ζ', ὅσας Ο. ἴ 32. κόρην Ο. ἢ], 33. χρυσῇ ΟΧ'Ζ"44“. ἢ 34. ἀθηναίες Ο. . 

4. πρεσβυτέρα Ζ5, πρεσβύτερα Ο. 1} 3. γένει οαχ Ο. ἢ ἀ, ἡ αὐτὴ] ἡδὺ τῆι “(π. } 10. καὶ δὲ παϑητική οηλ Ὁ. ἢ 13. λογογράφοι Ζ', ἡ 

λυκόμνος Ὁ. {Π 15. γραφῶν 4“. ΠΠ 16. εἴ} καὶ τῶν 4“. } λεχθέντων ΟΖ".4. εἰ ρν ΤΡ. αὶ ἰδιωτικὸν ΟΖΡ. ἅ 19. εὐήθως ΖΥ εἰ με ΤΡ. 
20. δὲ] δὲ τῇ 0. ἢ ἀγωτιςικῆι ο5 ,Ἱ-, ἀποδεοιτυῇ Ὁ, ἀποδεικτικῶ γγ5Ζ". 1} 21. ὑποκριτική Ο, ὑποκριτικόν Ζ", ἢ 22, ὅπερ ὥσπερ ἑδοπομῖ 

τῶι ““, ὅπερ ὑδοποιεῖ τὸ ΟΥ̓́ΣΖΡ, ὶ 23. ἐςιν ὁ κλέψας) δὲ ὁ κλέψας Ο 525. 1 25. καὶ οπι Ο. Ι] ὑποκριτικὸς 4“. Τ 28. δοκῶν Ζ,.. 1 

33, τὸναντίον ροβὶ 84. πολλά 778Ζ", ογαὰ Ο. ᾿ὶ 34. ὧν ἔχει ΤΡ. ἔχει ἦν -- 1414 ἃ πολλά οτὰ 0. 
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ἱκέγευσα᾽ πολλαί" δοκεῖ δὲ ὑπεριδεῖν ὅσα εἶπον, ὅσα, φημί. 

τὔτο δὲ βέλεται ποιεῖν καὶ ὍΟμηρος ἐν τῷ “ Νιρεὺς αὖ 

Σύμνϑεν, Νιρεὺς ᾿Αγλαΐης, Νιρεὺς ὃς καάλλιςος." περὶ ὦ νεται, ὅταν ἀντιλογία ἧ. καὶ γὼρ ἡ κατηγορία καὶ κἡ ἀπο- 

γὰρ πολλὼ εἴρηται, ἀνάγκη καὶ πολλάκις εἰρῆσθαι" εἰ ἦν λογία πολλάκις, ἀλλ᾽ ἀχ ἡ συμβελή" ἀλλ᾽ ὑ ἐπίλογος, 

καὶ πολλάκις, καὶ πολλὰ δοκεῖ; ὥςε ηὔξησεν ἅπαξ μνη- 5 ἔτι ὑδὲ δικανικῶ παντός, οἷον ἐὼν μικρὸς ὁ λόγος, ἢ τὶ 

σϑὲς διὰ τὸν παραλογισμόν, καὶ μνήμην πεποίηκεν, ὑδαμὴὰ πρᾶγμα εὐμνημόνεντον" συμβαίνει γὰρ τὸ μήκυς ἀφαν 

ὕςξερον αὐτοῦ λόγον ποιησάμενος, ἡ μὲν οὖν δημηγοριπὴ ρεῖσθαι, ἀναγκαῖα ἄρα μόρια πρόθεσις καὶ πίστις, ἴδια 

λέξις καὶ παντελῶς ἔοικε τῇ σκιαγραφίᾳ ὅσῳ γὰρ ἀν μὲν ὧν ταῦτα, τὰ δὲ πλεῖστα προοίμιον πρόθεσις πίστακ 

πλείων ἢ ὁ ὄχλος, πορρωτέρω ἡ θέα, διὸ τὰ ἀκριβὴ πε- ἐπίλογος" τὼ γὰρ πρὸς τὸν ἀντίδικον τῶν πίςεων ἐςι, καὶ 

ρίεργα καὶ χείρω φαίνεται ἐν ἀμφοτέροις" ἡ δὲ δίκη ἀκρι- το ἡ ἀντιπαραβολὴ αὔξησις τῶν αὐτῷ, ὥστε μέρος τι τῶ 

βέςερον. ἔτι δὶ μάλλον ἡ ἑνὶ κριτῇ" ἐλάχιςον γάρ ἐςὶν πίστεων" ἀποδείκνυσι γάρ τι ὁ ποιῶν τοῦτο, ἀλλ᾽ οὐ τὲ 

ἐν ῥητορικοῖς" εὐσύνοπτον γὰρ μᾶλλον τὸ οἰκεῖον τῷ πρώ- προοίμιον, ἀδ᾽ ὁ ἐπίλογος, ἀλλ᾽ ἀναμιμνήσκει. ἔς αι ἶσ, ἀν 
γματος καὶ τὸ ἀλλότριον, καὶ ὁ ἀγὼν ἄπεςιν, ὥξε κα- τις τὰ τοιαῦτα διαιρῇ, ὅπερ ἐποίεν οἱ περὶ Θεόδωρον, δή. 
θαρὰ καὶ κρίσις. διὸ ὑχ οἱ αὐτοὶ ἐν πᾶσι τύτοις εὐδοκιμῦσι γησις ἕτερον καὶ ἐπιδυήγησις καὶ προδιήγησις καὶ ἔλεγχε 

ῥήτορες" ἀλλ᾽ ὅπου μάλιστα ὑποκρίσεως, ἐνταῦθα ἥκιστα 15 καὶ ἐπιξέλεγχος. δεῖ δὲ εἶδός τι λέγοντα καὶ διαφορὲν 

ἀκρίβεια ἕνι, τῦτο δέ, ὅπη φωνῆς, καὶ μάλιστα ὅπυ με- ὄνομα τίθεσθαι. εἰ δὲ μή, γίνεται κενὸν καὶ ληρῶδες, ἐν 
γάλης. ἡ μὲν ἦν ἐπιδεικτικὴ λέξις γραφικωτάτη" τὸ γὰρ Λικύμνιος ποιεῖ ἐν τῇ τέχνῃ, ἐπύρωσιν ἐνομάζων καὶ ἐπο- 
ἔργῳ αὐτῆς ἀνάγνωσις" δευτέρα δὲ ἡ δικανική, τὸ δὲ πλάνησιν καὶ ἔζυς. 

προσδ᾽αιρεῖσθαι τὴν λέξιν, ὅτι ἡδεῖαν δεῖ καὶ μεγαλοπρεπῆ, Τὸ μὲν ὕν προοίμιόν ἐςιν ἀρχὴ λόγι, ὅπερ ἐν ποιήσει! ἢ 
περίεργον" τί γὰρ μᾶλλον ἢ σώφρονα καὶ ἐλευθέριον καὶ ἢ) πρόλογος καὶ ἐν αὐλήσει προαύλιον" παῦτα γὰρ ἀρχαὶ 

εἴ τις ἄλλη ἦθυς ἀρετή; τὸ γὰρ ἡδεῖαν εἶναι ποιήσει δῆ- ταῦτ᾽ εἰσί, καὶ οἷον ὁδοποίησις τῷ ἐπιόντι. τὸ μὲν οἷν 

λον ὅτι τὰ εἰρημένα, εἴπερ ὀρθῶς ὥριςαι ἡ ἀρετὴ τῆς λέ- 

ἀντίδικον, ἢ ἐπίλογον τῶν ὠποδεριτοιῶν; προοίμιον δὲ καὶ 
ἀντιπαραβολὴ καὶ ἐπάνοδος ἐν ταῖς δημηγορίαις τότε γι 

προαύλιον ὅμοιον τῷ τῶν ἐπιδεικτικῶν προοιμίῳ" καὶ γὼ 

ξεως" τίνος γὰρ ἕνεκα δεῖ σαφῆ καὶ μὴ ταπεινὴν εἶναι 
ἀλλὰ πρέπυσαν; ἄν τε γὰρ ἀδολεσχῇ, ὁ σαφής, ὑδὲ ἂν 

σύντομος. ἀχλὰ δῆλον ὅτι 
ἡδεῖαν τὼ εἰρημένα ποιήσει, ἂν εὖ μιχθῇ, τὸ εἰωθὸς καὶ 

Ψ ἃ Φ “ , 
οἱ αὐληταί, ὅ τι ἄν εὖ ἔχωσιν αὐλῆσαι, τῦτο προαυλή- 

- ,ὔὕ 

σαντες συνῆψαν τῷ ἐνδοσίμῳ, καὶ ἐν τοῖς ἐπιδεικτικοῖς 
τὸ μέσον ἁρμόττει. καὶ τὸ γς λόγοις δεῖ ὕτω γράφειν" ὅ τι γὰρ ἂν βύληται εὐθὺ εἰχέντα 

᾽ “ Ὡ - ’ ΄ , ἐνδοῦναι καὶ συνάψαι. ὅπερ πάντες ποιῶσιν. παράδειγμα 
τὸ τῆς ᾿Ισοκράτους Ἕλένης προοίμιον" οὐθὲν γὰρ οἰκεῖν ξενιιόν, καὶ ὁ ῥυθμός, καὶ τὸ πιθανὸν ἐκ τῇ πρέποντος. 

κερὶ μὲν ἦν τῆς λέξεως εἴρηται, καὶ κοινῇ περὶ ἁπάντων ὑπάρχει τοῖς ἐριςικοῖς καὶ ᾿Ελέῃ. ἅμα δὲ καὶ ἐὰν ἐχτο- 
καὶ ἰδίᾳ περὶ ἕκαςον γένος" λοιπὸν δὲ περὶ τάξεως εἰπεῖν. πίσῃ, ἁρμόττει μὴ ὅλον τὸν λόγον ὁμοειδῆ εἶναι, λέγεται 

43 Ἔστι δὲ τοῦ λόγν δύο μέρη" ἀναγκαῖον γὰρ τό τε 3 δὲ τὰ τῶν ἐπιδεικτικῶν προοίμια ἐξ ἐπαίνε ἢ ψόγε᾽ οἷν 
πρᾶγμα εἰπεῖν περὶ οὗ, καὶ τότ᾽ ἀποδεῖξαι. διὸ εἰπόντα Τ'οργίας μὲν ἐν τῷ ᾿Ολυμπικῷ λόγῳ “ὑπὸ πολλῶν ἄξιοι 
μὴ ἀποδεῖξαι ἣ ἀποδεῖξαι μὴ προειπόντα ἀδύνατον" ὅ τε ϑαυμάζεσθαι, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες." ἐπαινεῖ γὰρ τὸρ τὰς 

᾿ γὰρ ὠποδεικνύων τι ἀποδείκνυσι, καὶ ὁ προλέγων ἕνεκα τῷ πανηγύρεις συνάγοντας" ᾿Ισοκρώτης δὲ ψέγει, ὅτι τὰς μὺ 
ἀποδεῖξαι προλέγει. τότων δὲ τὸ μὲν πρόθεσίς ἐςι τὸ δὲ τῶν σωμάτων ἀρετὰς δωρεαῖς ἐτίμησαν, τοῖς δ᾽ εὖ φρονε 
πίςις, ὥσπερ ἀν εἴ τις διέλοι ὅτι τὸ μὲν πρόβλημα τὸ δὲ 35 σιν ὑϑὲν ἄθλον ἐποίησαν, καὶ ὠπὸ συμβελῇς, οἷον ὅτι διῖ 

ἀπόδειξις. νῦν δὲ διαιρῦσι γελοίως" διήγησις γάρ πν τῷ 

δικανικῶ μόνε λόγε ἐστίν, ἐπιδευετικῷ δὲ καὶ δημηγορικῦ 
πῶς ἐνδέχεται εἶναι διήγησιν οἷαν λέγοσιν, ἢ τὰ πρὸς τὸν 

᾿ ΄“ν ᾿ ΩΣ " τὸς ὠγαθοὺς τιμῶν, διὸ καὶ αὐτὸς ᾿Αριστείδην ἐπαινεῖ, ἡ 
τὸς τοιέτες οἱ μήτε εὐδοκιμοῦσι μήτε φαῦλοι, ἀλλ᾽ ὅσοι 
ἀγαθοὶ ὄντες ἄδηλοι, ὥσπερ ᾿Αλέξανδρος ὁ Πριάμε᾽ ὅτις 

4. δὲ ὑπεριδεῖν ὅσα εἶπεν ὅσα φημί ὑπεριδεῖν ὅσα εἶπεν “4. { 2. αἰσύμηϑθεν Ο7Χ5Ζ2. ἢ ἀ. εἴρηται) λέγεται “4΄. δ 8. σκινγραφία 0. ἴ 
9. πορρώτερον Κ'Ζ".4“. ἡ 11. 3] εἰ ΣΧ, " 12. ῥητορικῆς “4. ΠΠ17. γραφικώτατον 7525, 48. αὐτοῦ ΟΖ". ἃ 20. ἢ οτὰ 0. ἢ 31. 

γὰρ} δὶ 44“. 1 23. ταπεινὸν Ζ'. ἢ 25. σύντομον ΟΥ5Ζ". |] 29. δὴ ργ Ο, δεῖ οοτγτ. || 31. τῦτ᾽ “4. 1 32. εἰπόντα, Ο. ἢ 37. λέην μὲπ 

ΟΥ̓͂Σ. ὶ 38. διήγησιν εἶναι Ο ΚΈΖ', 

Ἴ. ἴδια -- 8. πίστις ον Ὁ. ἢ 14. καὶ ἡ ἐπιδιήγησις Ο 75Ζ5,4“. Π 15. ἐπέλεγχος εἰ λέγοντας ΟὙ5Ζ, Π 16. κοινὸν Ὑ5Ζ', μὺ 
41. λυκίμνιος Ο. ἢ ἐπόρνσιν οογγ 7, ἱπέρωσιν ΟΖΡ. ἢ 23. εὖ οπι Ὁ Κ5Ζ5. 1| προαυλίσαντες 73, προαβλήσαντες Ζῥ. ἢ 25. εὐθὺς ΟΥ̓́Ζ) 
29. μὴ] καὶ μὴ “4. ἢ 30. τὰ ἐπὶ τῶν δεικτικῶν Ο. ἢ 34. ὀλυμπιακῶ ΟΥ"Ζ᾽. ἢ 86. ἢ] ὁ 075Ζ". || 38. ἄδηλοι] ἀλλήλοις ΟΥΙΖ'. 
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γὰρ συμβουλεύει. ἔτι δ᾽ ἐκ τῶν δικανοκῶν προοιμίων" τῦτο 
δ᾽ ἐςὶν ἐκ τῶν τρὸς τὸν ἀκροατήν, εἰ περὶ παραδόξε λό- 
γις ἢ περὶ χαλεπῦ ἢ περὶ τεθρυλημέν πολλοῖς, ὥςε συγ- 
γνώμην ἔχειν, οἷον Χοιρίλιος “νῦν δ᾽ ὅτε πάντα δίδαςαιν 
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σέχεσι γὰρ μᾶλλον τύτοις. προσεκτικοὶ δὲ τοῖς μογάλοις, 
τοῖς ἰδίοις, τοῖς θαυμαςοῖς, τοῖς ἡδέσιν" διὸ δεῖ ἐμποιεῖν 
ὡς περὶ τοιότων ὁ λόγος, ἐὼν δὲ μὴ προσεκτικάς, ὅτι μι- 
κρόν, ὅτι ὑδὶν πρὸς ἐκείνας, ὅτι λυπηρόν, δεῖ δὲ μὴ λαν-- 

τὰ μὲν ἦν τῶν ἐτιδεοιτικῶν λέγων προρίμια ἐκ τότων, ἐξ ς θάνειν ὅτι πάντα ἴζω τὸ λόγυ τὰ τοιαῦτα" πρὸς. φαῦλον 

ἐταΐνυ, ἐκ ψόγον, ἐκ προτροπῆς, ἐξ ἀποτροπῆς, ἐκ τῶν 
πρὸς τὸν ἀκροατήν" δι δὲ ἢ ζξίνα ἢ οἰκεῖα εἶναι τὼ ἐνδύ- 
σιμα τῷ λόγῳ. τὰ δὲ τῷ δικανικῷ προοίμια δεῖ λαβεῖν 
ὅτι ταὐτὸ δύναται ὅπερ τῶν δραμάτων οἱ πρόλογοι καὶ 

γὼρ ἀκροατὴν καὶ τὰ ἔζω τῇ πράγματος ἀκόοντα, ἐπεὶ 
Ά “ ᾿ “ ᾿ »" 

ἄν μὴ τοῦτος ἧ, ἐθὲν δεῖ προοιμέε, ἀλλ᾽ ἢ ὅσον τὸ πρᾶ- 
᾿ ΩΝ “ Ἂν ν Ψ » , γμα, εἰπεῖν κεφαλαιωδῶς, ἵνα ἔχῃ ὥσπερ σῶμα κεφαλήν. 

Ν.ὕ. ᾿ ἔτι τὸ προσεκτικὺς ποιεῖν πάντων τῶν μερῶν κοινόν, ἐὰν 
τῶν ἐπῶν τὰ προοίμια" τὰ μὲν γὰρ τῶν διθυράμιβων ὅ ὅμοια 40 δέῃ" πανταχῇ γὰρ ἀνιᾶσι μᾶλλον ἡ ἀρχόμενοι. διὸ γε- 
τοῖς ἐπιδεικτικοῖς" “διὰ σὲ καὶ τεὰ δῶρα εἶτε σκῦλα" ἐν 
δὲ τοῖς λόγοις καὶ ἔπεσι δεγμά ἐ ἐςι τῷ λόγι, ἵνα ρθε 

δῶσι περὶ ὗ ὗ ἦν ὁ λόγος. καὶ μὴ κρέμαται ἡ διάνοια" τὸ 
γὰρ ἀόριστον πλανᾷ" ὁ δὸς ἕν ὥσπερ εἰς τὴν χεῖρα τὴν ᾿ “ἐρῶ γὰρ ὑμῖν οἷον ὑδεπώποτε ἀκηκόατε δεινόν," 

λοὺῶν ἐν ἀρχῇ τάττειν. ὅτε μάλιστα πάντες προσέχοντες 
ἀκροῶνται. ὥςε ὅπε ἂν ἥ καιρές, ἀράο τῇ ἱκαί μοι προ- 

σέχετε τὸν νὰν" ἐδὲν γὰρ μᾶλλον ἐμὸν ἢ ὑμέτερον" καὶ 

ἢ οὕτω 

ἀρχὴν ποιεῖ ἐχόμενον ἀκολυθεῖν τῷ λόγῳ. διὰ τῦτο “μῆ- τ θαυμαςόν. τῦτο δ᾽ ἐςίν, ὥσπερ ἔφη Πρόδικος, ὅτε νυς «- 
Υ͂ σχν «Υ͂ δ. » » «Ψ ΄ ΄, .» ὔ 7 Ν »" ,ὕ 

νιν ἄειδε θεά," “ἄνδρα βρι ἔννεπε μῦσα, ἡγεῦ μοι λό- ἴοιεν ὅν ΚΡΆΤΑ παρεμβάλλειν τῆς πιετηκονταδρχμν 
, γον ἄλλον, ὅπως ᾿Ασίως ἀπὸ γαίης ἦλθεν ἐς Εὐρώπην πό- αὐτοῖς. ὅτι δὲ πρὸς τὸν ἀκροατὴν οὐχ, ἧπερ ὁ ἀκρεατής, 

λεμος μέγας: καὶ. οἱ τραγικοὶ δηλοῦσι περὶ τὸ δρῶμα, δῆλον πάντες γὰρ ἢ διαβάλλεσιν ἢ φόβες ἀπολύονται 
κἀν μὴ εὐθὺς ὥσπερ Ἑυριπίδης" ὠλλ᾽ ἐν τῷ προλόγῳ γέ ἐν τοῖς προοιμίοις. 

ποὺ δηλοῖ, ὥσπερ καὶ Σοφοκλῆς “ἐμοὶ πατὴρ ἦν Πόλυ- Ὦ 
βος." καὶ ἡ κωμῳδία ὡσαύτως. τὸ μὲν ὄν ἀναγκαιότα- 
τὸν ἔργον τῷ προοιμίᾳ καὶ ἴδιον τῦτο, δηλῶσαι τί ἐς τὸ 
τέλος ὃ ἕνεκα ὁ λόγος. διύπερ ἂν δῆλον ἢ καὶ μικρὸν τὸ 
πράγμα, ὕ χρηςέον προοιμίῳ. τὼ δὲ ἄλλα εἴδη οἷς χρῶν- 

ἄναξ, ἐρῶ μὲν οὐχ ὅπως σπουδῆς ὕτο. 

τί Φροιμιαζῃ; 

καὶ οἷ πονηρὸν τὸ πρᾶγμα, ἔχοντες ἃ ἢ δοκῦντες" πανταχῇ 
γὰρ βέλτιον διατρίβειν ἢ ἐν τῷ πράγματι, διὸ οἱ δοῦλοι 
ὦ τὰ ἐρωτώμενα λέγυσιν ἀλλὰ τὰ κύκλῳ, καὶ προοιμιά- 

ται, ἰατρεύματα καὶ κοινά. λέγεται δὲ ταῦτα ἔκ τε τῇ 25 ζονται. πόθεν δ᾽ εὖνες δεῖ περι!ῖ, εἴρηται, καὶ τῶν ἄλλων 

λέγοντος καὶ τῷ ἀκροατῇ καὶ τῇ πράγματος καὶ τῷ ἐναν- 
τίς. περὶ αὐτῷ μὲν καὶ τῇ ἀντιδίκε, ὅσα, περὶ διαβολὴν 

λῦσαι καὶ ποιῆσαι. ἔςι δὲ ἀχ, ὁμοίως" ὠπολογεμένῳ μὲν 
γὰρ πρῶτον τὼ πρὸς. διαβολήν, κατηγυρῖντι δ᾽ ἐν τῷ ἐπ- 

ἕκαςον τῶν τοιότων. ἐπεὶ δ᾽ εὖ λέγεται ' 'δύς μ᾽ ἐς Φαξ.- 
κας φίλον ἐλθεῖν ἠδ᾽ ἐλεεινόν" τότων δεῖ δύρ ςοχαάζεσθαι. 

ἐν δὲ τοῖς ἐπιδεικτικοῖς οἴεσθαι δεῖ ποιεῖν συνεπαινεϊγόαι 

τὸν ἀκροατήν, ἢ αὐτὸν ἢ γένος ἢ ἐπιτηδεύματ' αὐτοῦ ἣ 

λόγῳ. δι᾿ ὃ δέ, οὐκ ἄδηλον᾽ τὸν μὲν γὰρ ἀπολογόμενον, 30 ἁμῶς γέ τως" ὃ γὰρ λέγει Σωκράτης ἐ ἐν τῷ ἐπιταφίῳ, 

ὅταν μέλλῃ εἰσάξειν αὐτόν, ἀναγιαῖον ἀνελεῖν τὼ κω- ἀληθές, ὅτι οὐ χαλεπὸν ᾿Αθηναίους ἐν ᾿Αϑήναδιξι ἐπαινεῖν 
λύοντα, ὥςε λυτέον πρῶτον τὴν διαβολήν" τῷ δὲ διαβάλ- ἀλλ᾽ ἐν Λακεδαιμονίοις. τὼ δὲ τῷ δημηγορικῇ ἐκ τῶν τῇ 
λοντι ἐν τῷ ἐπιλόγῳ διαβλητέον, ἵνα «μνημονεύσωσι μᾶλ- δικανικῷ λόγε ἐστίν, φύσει δ᾽ ἥκιςα ἔχει" καὶ γὰρ καὶ 
λον. τὼ δὲ πρὸς τὸν ἀκροατὴν ἔκ τε τοῦ εὔνουν ποιῆσαι περὶ ἕ ἴσασι, καὶ ὑδὲν δεῖται τὸ πρᾶγμα, προοιμίε,͵ ἀλλ᾽ 
καὶ ἐκ τῇ ὀργίσαι, καὶ ἐνίτε δὲ ἐκ τῷ προσεκτικὸν ἡ τὸς 85 ἡ δι’ αὐτὸν ἢ τοὺς ἀντιλέγοντας, ἢ ἐ ἐὰν μὴ ἡλίκον βέλει 
ναντίον" ὁ γὼρ ἀὲ συμφέρει ποιεῖν πρρσεκτικόν, δὶ πολλοὶ ὑπολαμβάνωσιν, ἀλλ᾽ ἢ μεῖζον ἢ ̓ ἔλαττον. διὸ ἢ διω- 

εἰς γέλωτα πειρῶνται προάγειν. εἰς δὲ εὐμάθειαν ἅπαντα βάλλειν ἣ ἢ ἀπολύεσθαι ἀνάγκη, καὶ ἢ αὐξῆσαι ἢ ἥ μειῶσαι. 
ἀνάξει, ἐάν τις βύληται, καὶ τὸ ἐπιεικὴ φαίνεσθαι" προς τότων δὲ ἕνεκα προοιμίε δεῖται, ἢ κόσμε χάριν, ὡς αὐτο- 
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38. αὐτοκώδαλα Ὁ. 
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κάβδαλα φαίνεται, ἐὰν μὴ ἔχη. τοῦτον γὰρ τὸ Τ᾽οργίςκ οἷον ἐν τῷ Τεύκρῳ ὁ ᾽Οδυσσεὺς ὅτι οἰκεῖος τῷ Πριαμῳ' 
ἐγκώμιον εἰς Ἤλείες" ὑδὲν γὰρ προεξαγκωνίσας ἐδὲ προα- ἡ γὰρ Ἡσιόνη ἀδελφή" ὁ δὲ ὅτι ὁ πατὴρ ἐχέρὺς τῷ 
νακινήσας εὐθὺς ἄρχεται "Ἦλις πόλις εὐδαίμων." Πριάμῳ, ὁ Τελαμών, καὶ ὅτι ὁ κατεῖκε τῶν κατασκύπων, 

15 Περὶ δὶ διαβολῆς ἣν μὲν τὸ ἐξ ὧν ἄν τις ὑπόληψιν ἄλλος τῷ διαβάλλοντι, τὸ ἐπκαινῆντι μικρὸν μακρῶς ψέ 
δυσχερὴ ἀπολύσαιτο" ἀθὲν γὰρ διαφέρει εἴτε εἰπόντος τινὸς 5 ξαι μέγα συντόμως, ἢ πολλὰ ἀγαθὰ προθέντα, ὃ εἰς τὶ 

εἶτε μή, ὥστε τῦτο καθόλυ. ἄλλος τρόπος ὥςε πρὸς τὼ πρᾶγμα προφέρει ἐν ψέξαι. τοίστοι δὲ οἱ τεχνικώτατοι 
ἀὠἀμφισβητόμενα ὠπαντῶν, ἢ ὡς ἐκ ἕξιν, ἢ ὡς ὁ βλαβερόν, καὶ ὠδικώτατοι" τοῖς ἀγαθοῖς γὰρ βλαΐπτειν πειρῶντιι, 

ἢ ὁ τότῳ, ἢ ὡς ὁ τηλικῦτον ἢ ὡς ἄδικον ἢ ὁ μέγα ἢ ὑκ μιγνύντες αὐτὰ τῷ κακῶ. κοινὸν δὲ τῷ διαβάλλοντι καὶ 

αἰσχρὸν ἣ ὑκ ἔχον μέγεθος" περὶ γὰρ τοιότων ἡ ἀμῴισ- τῷ ἀπολυομένῳ, ἐπειδὴ τὸ αὐτὸ δέχεται πλειόνων ἶνια 
βήτησις, ὥσπερ ᾿Ιφικράτης πρὸς Ναυσικράτην᾽ ἔφη γὰρ 10 πραχθῆναι, τῷ μὲν διαβάλλοντι κακοηθις ον ἐκὶ τὸ χεῖρον 
ποιῆσαι ὃ ἔλεγε καὶ βλάψαι, ἀλλ᾽ ἐκ ὠδικεῖν. ἢ ἀντι- ἐκλαμβάνοντι, τῷ δὲ ὠπολυομένῳ ἐπὶ τὸ βέλτιον" ἐν 
καταλλάττεσθαι ἀδικῦντα, εἰ βλαβερὸν ἀλλὰ καλόν, εἰ ὅτι ὁ Διομήδης τὸν ᾿Οδυσσία προείλατο, τῷ μὲν ὅτι διὰ 
λυπηρὸν ὠλλ᾽ ὠφέλιμον ἥ τι ἄλλο τοῦτον. ἄλλος τρό- τὸ ἄριςον ὑπολαμβάνειν τὸν ᾿Οδυόσέα, τῷ δ᾽ ὅτι ἵ, ἀλλὰ 

τὸς ὡς ἐστὶν ἁμάρτημα ἣ ἀτύχημα ἣ ἀναγκαῖον, οἷον διὰ τὸ μόνον μὴ ἀνταγωνιςεῖν ὡς φαῦλον. καὶ περὶ μὲ 
Σοφοκλῆς ἔφη τρέμειν ὑχ ὡς ὁ διαβάλλων ἔφη, ἵνα δυκῇ 15 διαβολῆς εἰρήσϑω τοσαῦτα. 
γέρων, ἀλλ᾽ ἐξ ἀνάγκης" οὐ γὰρ ἑκόντι εἶναι αὐτῷ ἔτη ᾿Δυήγησις δ᾽ ἐν μὲν τοῖς ἐπιδεικτικοῖς ἐςὶν ἐκ ἐφεξῆς 
ὀγδοήκοντα. καὶ ἀντικαταλλάττεσθαι τὸ Ὦ ἕνεκα, ὅτι οὐ ἀλλὰ κατὰ μέρος" δεῖ μὲν γὰρ τὼς πράξεις διελθὼν ζ 
βλάψαι ἐβούλετο, ἀλλὰ τόδε, καὶ ὁ τῦτο ὃ διεβάλλετο, ὧν ὁ λόγος" σύγκειται γὰρ ἔχων ὁ λόγος τὸ μὲν ἄτην 
ποιῆσαι, συνέβη δὲ βλαβῆναι" "δίκαιον δὲ μισεῖν, εἰ ὅπως (οὐθὲν γὰρ αἴτιος ὁ λέγων τῶν πράξεων) τὸ δ᾽ ἐκ τῆ 
τῦτο γώηται ἐποίν" ἄλλος, εἰ ἐμπεριείληπται ὁ διαβάλ- Ὁ τέχνης" τῦτο δ᾽ ἐστὶν ἢ ὅτι ἔστι δεῖξαι, ἐὰν ἢ ἄτιςον, ἢ 
λων, ἢ νῦν ἢ πρότερον, ἢ αὐτὸς ἢ τῶν ἐγγύς. ἄλλος, εἰ ὅτι ποιόν, ἢ ὅτι ποσόν, ἢ καὶ ἅπαντα. διὰ δὲ τῶτ᾽ δίπι 

ἄλλοι ἐμπεριλαμβάνονται, ὃς ὁμολογῦσι μὴ ἐνόχες εἐνωι οὐκ ἐφεξῆς δεῖ διηγεῖσθαι πάντα, ὅτ᾽ δυσμνημόνευτον τὶ 

τῇ διαβολῇ, οἷον εἰ ὅτι καθαρὸς ὁ μοιχός, καὶ ὁ δεῖνα καὶ δεικνύναι οὕτως. ἐκ μὲν οὖν τότων ἀνδρεῖος, ἐκ δὲ τῶνδι 

ὁ δεῖνα ἄρα. ἄλλος, εἰ ἄλλες διέβαλεν, ἢ ἄλλος αὐτός, σοφὸς ἃ δίκαιος, καὶ ἁπλούστερος ὁ Ἀόγος οὗτος, ἐμν 

ἢ ἄνευ διαβολῇς ὑπελαμβάνοντο ὥσπερ αὐτὸς νῦν, οἵ ζενος δὲ ποικίλος καὶ οὐ λιτός. δεῖ δὲ τὰς μὲν γὼ 
πεφήνασιν οὐκ ἔνοχοι. ἄλλος ἐκ τοῦ ἀντιδιαβάλλειν τὸὸῤ μοὺς ἀναμιμνήσκειν" διὸ οἱ πολλοὶ οὐδὲν δέονται διηγξ 
διαβάλλοντα" ἄτοπον γὰρ εἰ ὁ αὐτὸς ἄπιςος, οἱ τούτου σεως, οἷον εἰ θέλεις ᾿Αχιλλέα ἐπαινεῖν" ἴσασι γὰρ τώντις 

, λόγοι ἔσονται πιςοί, ἄλλος, εἰ γέγονε κρίσις, ὥσπερ Ἑύρι- τὰς πράξεις, ἀλλὰ χρῆσθαι αὐταῖς δὲ ἐὰν δὲ Ἐριτία!, 
πίδης πρὸς “Ὑγιαίνοντα ἐν τῇ ἀντιδόσει κατηγοροῦντα ὡς δεῖ" οὐ γὰρ πολλοὶ ἴσασιν. νῦν δὲ γελοίως τὴν διήγν 
ἀσεβής, ὕς γ᾽ ἐποίησε κελεύων ἐπιορκεῖν “ἡ γλῶσσ᾽ ὑμώ- Ὁ σίν φασι δεν εἶναι ταχεῖαν. καίτοι ὥσπερ ὁ τῷ μέτ- 
μοχ᾽, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος" ἔφη γὰρ αὐτὸν ἀδικεῖν τὰς τοντι ἐρομώῳ πότερον σκληρὰν ἢ μαλακὴν μάζῃ, "τ 
ἐκ τῷ Διονυσιακῦ ἀγῶνος κρίσεις εἰς τὰ δικαςήρια ἄγοντα" δ᾽," ἔφη, “εὖ ἀδύνατον," καὶ ἐνταῦθα ὁμοίως" διὶ γὼ 

ἐκεῖ γὰρ αὐτῶν δεδωκέναι λόγον ἢ δώσειν, εἰ βύλεται κα- μὴ μακρῶς διηγεῖσθαι ὥσπερ ὑδὶ προοιμιάζεσθαι μακρω 
τηγορεν. ἄλλος ἐκ τῷ διαβολῆς κατηγορεῖν, ἡλίκον, καὶ ὑδὲ τὰς πίς εις λέγειν" ὑδὲ γὰρ ἐνταῦθά ἐστι τὸ εὖ ἢ τὶ 
τῦτο ὅτι ἄλλας κρίσεις ποιεῖ, καὶ ὅτι ὁ πιςεύει τῷ πραΐ- 35 ταχὺ ἢ τὸ συντόμως, ἀλλὰ τὸ μετρίως" τῦτο δ᾽ ἐστὶ τὶ 
Ὑματι. κοινὸς δ᾽ ἀμφοῖν ὁ τόπος τὸ σύμβολα λέγειν, λέγειν ὅσα δηλώσει τὸ πρᾶγμα, ἣ ὅσα ποιήσει ὑτιλα’ 

2. προεξεγκωνίσας Ζ'. 11 6. τόπος ΟΥ̓Ζϑ, ἢ ΕἸ. ἅπαντα “44. 1 8. τῶτο 75, ἡ ὡϊ 4“, ἢ ἢ ὡς ὑκ ἄδικον Ο. 1 9. τοῦτον . 1 11. 
ἀδικῆσαι Ο. ᾿ 12. ἀλλ᾽ οὐ καλὸν “““. ἢ 13. τόπος ΟΥ}ΖΡ, {[ 16. ἑκοντὶ 75ΖΡ. ἢ 18. ἠβούλετο ΟΥ̓"Ζ'. 1 19. οὕτως “44. ἢ 23. τοῦπέ 

καθάριος ἢ 1] καὶ ὁ δεῖνα αἰΐεγο Ἰοσο οπὰ 4“. [ 24. διαβαλλεῖν “““) διίβαλλε ΟΖ". || αὐτὸς ““ἰ. Π 25. αὐτοὺς νῦν ἢ πεφήνασιν ΤΠ. 
26. τοὐναντίου διαβάλλειν Υ᾽, τοῦ ἱναιτίον διαβάλλειν ΟΖ". Π 27. ὁ οτὰ Ο. [ 28. ἔσονται λόγοι ΟΥ̓́ΡΖθ, ἢ 30. ὥςγ' “““. ἢ ἐφιορκεῖ αὶ 

ὀμώμοκεν “4, ὥμοσιν ΟΖ". ἢ 32. εἰς οταὰ 4“. ἢ 33. αὐτὸν Ο78Ζϑ. ἢ ἠβέλετο Ο7᾽Ζ!. 1" 34. τὸῦ τῷ ἐκ 4. "ὦ ᾿ 
ἀ, τὸ] τῷ ΧΖΡ,4-, οτὰ Ὁ. ἢ 9. ἀπολογουμένω Τ᾽, ] πὴ Ο75Ζ4. Π| 14. ἀνταγωνιξὴν ΟΖ5.44 εἰ με 7᾽. ἢ 20. δήξαι ὁ ἐ! 

ἔστιν ΟΥ5Ζ". ἢ 27. «ἢ οὐ Ο. 1 29. Ῥοϑῖ ἴτασιν ΟΥΖ5,44: ἔςι δὲ -- μετατεβῆ ρ. 1361 ὃ 26 -- 1368 ἃ 10. [ 81. ἐρυμόνι Α΄, 
ἐρωμένως Ζ'. ἢ πότερον οαι 0)}8ΖὌ, ἃ μάξει ΟΥ̓"ΖΡ, ἢ 32. εὖ ἴφη ΟΤΠΖ', ἢ 34. τὸ 6.} τῷ ΟΤΙΖ', ᾿ 35. τῷ ΟΥ"Ζ' ιν 

ΟΖ!, ἵ δ᾽ ἰστὶ τὸ] δεῖ ὑπο 4“. ἷ 



ΒΗΤΟΡΙΚΕΣ Γ. 

βεῖν ριον δ ̓ βιβλαφέαι ἢ [ ἠδικηκέναι, ἢ ἢ τηλικαῦτα 

ἡλίκα βέλει" τῷ δὲ ἐναντίῳ τὰ ἐναντία. “παραδιηγεῖσθαι 
δὲ ὅσα εἰς τὴν σὴν ἀρετὴν ἀὐ οἷον “ἐγὼ δ᾽ ἐνυθέτον ἀεὶ 
τὰ δίκαια λέγων, μὴ τὰ τόινα ἐγκαταλείπειν" ἢ θατῴε 
κακίαν" “ 
ἄλλα ΒΕ Ὲ "ὃ τὸς ἀφιςαμώνς Αἰγνπτίες ὠποκρίνασθαί 

ὁ δ' ἐποιρίνατό μοι ὅτι οὗ ἂν ἢ αὐτός, ἔσται 5 
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καὶ ὡς περὶ Κρατύλου Αἰσχίνης, ὅτι. διασίζων καὶ τοῖν 
χεροῖν διασείων" πιθανὰ γάρ, διότι σύμβολα γίνεται ταῦτα 
δνΨ , », θν»ν Ψ ᾿ν “ - ἃ ἴσασιν ἐκείνων ὧν ἐκ ἴσασιν. πλεῖςα δὲ τοιαῦτα λαβεῖν 
ἐξ ' Ομήρε ἔςιν. 

ὡς ἄρ᾽ ἔφη, γρῆὺς δὲ κατέσχετο χὠηρὶ πράσωπα" 
οἱ γὰρ δακρύειν ἐρχόμενοι ἐπιλαμβάνονται τῶν ὀφθαλ- 

φησιν ὁ Ἡρόδοτος. ἢ ὅσα ἡδέῳ τοῖς δικας αἷς, ὠπολογν- μῶν. καὶ εὐθὺς εἰσάγαγε σεαυτὸν ποιέν τινα, ἵν ὡς 

μένῳ δὲ ἐλάττων ἡ διήγησις, αἱ .᾽ ἀμφισβητήσεις ἢ ἢ μὴ τοίῶτον θεωρῶσι καὶ τὸν ἀντίδικον" λανθανων δὲ ποίει, ὅτι 

γεγονώαι ἢ ἣ μὴ βλαβερὸν εἶναι ἢ μὴ ἄδικον ἢ μὴ τηλι- δὲ ῥῴδιον, ὁρᾶν δεῖ ἐκ τῶν ἀπαγγελλόντων" περὶ ὧν γὰρ 
κῦτον, ὥςε περὶ τὸ ὁμολογόμενον οὐ διατριπτέον, ἐ ἐὰν μή τὸ μηθὲν ἢ ἴσμεν, ὅμως λαμβάνομεν ὑπόληψίν τινά. πολλαχὰ 
1ι εἰς ἐκεῖνο συντείνῃ, οἷον εἰ πέπρακται, ἀλλ᾽ ὑκ ἄδικον. δὲ δεῖ διηγεῖσθαι, καὶ ἐνίοτε ὑκ ἐν ἀρχῇ. ἐν δὲ δημηγορίῳ 
ἔτι πεπραγμίνα, δεῖ λέγειν, ὅ ὅσα μὴ πραττόμενα ἢ οἶκτον 
ἢ δείνωσιν φέρει. παράδειγμα ὁ ̓Αλκύου ἀπόλογος, ὅτι 
πρὸς τὴν Πηνελόπην ἐν ἑξήκοντα ἔπεσι πεκοΐχται. καὶ ὡς 

ἥκιςα διήγησίς ἐςιν, ὅτι περὶ τῶν μελλόντων ὑθεὶς δρηγεῖς- 

ται" ἀλλ᾽ ἐάν περ διήγησις ἥ, τῶν γινομένων ἔσται, ἵν᾽ 
ἀναμνησθέντες ἐκείνων βέλτιον βυελεύσωνται. περὶ τῶν ὕς ε- 

δ' “- . “ - ᾿ ἃ “ “ 
Φαύλλος τὸν κύκλον, καὶ ὁ ἐν τῷ Οἰνεῖ πρόλογος. ἦθι- 16 ρον. ἢ διαβάλλοντες, ἢ ἐπαινῦντες, ἀλλὰ τότε οὐ τὸ τῷ 
κὴν δὲ χρὴ τὴν διήγησιν εἶναι. ἔςαι δὲ τῶτο, ἀν εἰδῶμεν 
τί ἦθος πριεῖ. ἣν μὲν δὴ τὸ προαίρεσιν δηλῦν, ποιὸν δὲ τὸ 
ἦθος τῷ ποιὼν ταύτην" ἡ δὲ πρραίρεσις κοιὰ τῷ τέλα!. διὰ 
τῦτο ὑκ ἔχυσιν οἱ μαθημᾳτοιοὶ λόγοι ἤθη, ὅτι ἀδὲ προαΐ- 

συμβέλου ποιεῖ ἔργον. ὧν δ᾽ ἦ ἄπιστον, ὑπισχνεῖσθαΐ τε 
καὶ αἰτίαν λέγειν εὐθύς, καὶ διατάττειν οἷς βύλονται, οἷαν 

ἡ Ἰοκάστη ἡ Καρκίνου ἐν τῷ Οἰδίποδι ἀεὶ ὑπισχνεῖται 
πυνθανομένου τοῦ ζητῶντος τὸν υἱόν. καὶ ὁ Αἴμων ὁ Σο- 

ρεσιν' τὸ γὰρ οὗ ἕνεκα οὐκ ἔχεσιν. ἀλλ᾽ οἱ Ἰξωκρατικοί" 29 φοκλέες. 
περὶ τοιύτων γὰρ λέγεσιν. ἄλλα ἠθικὼ τὰ ἑπόμενα ἑκάςῳ 
ἤθει, οἷον ὅτι ἅμα λέγων ἐβάδιζεν" δηλοῖ γὰρ θρασύτητα 
καὶ ἀγροικίαν ἥθες. καὶ μὴ ὡς ἀπὸ διανοίας λέγειν, ὥσπερ 
οἱ νῦν, ἀλλ᾽ ὡς ὠπὸ προαιρέσεως, "ἐγὼ δ᾽ ἐβελόμην' καὶ 

προειλόμην γὰρ τῦτο" ἀλλ᾽ εἰ μὴ ὠνήμην, βέλτιον: 

μὲν. γὰρ φρονίμε τὸ δὲ ἀγαθά" φρονίμυ μὲν γὰρ ἐν τῷ 
τὸ ὠφέλιμον διώκειν, ὠγαθᾷ δ᾽ ἐν τῷ τὸ καλόν, ὧν δ᾽ 
ἅτιςον ἥ, τότε τὴν αἰτίαν ἐπιλέγειν, ὥσπερ Σοφοκλῆς ποιεῖ 
παριίδειγμα τὸ ἐκ τῆς ᾿Αντιγένης, ὅτι μᾶλλον τὸ ἀδελφῖ 

λόμενα;,. 

μηπρὸς δ᾽ ἐν ̓ ζδουν καὶ πατρὶς βεβννεότων 
οὐκ ἔστ᾽ ἀδελφὸς ὅστις ἂν βλάστοι ποτέ, 

ἐὼν δὲ μὴ ἔχῃς αἰτίαν, ἀλλ᾽ ὅτι ὑκ ἀγνοεῖς ἄπιςα λέγων, 

ἀλλὰ φύτει τοίδτος εἶ" 
ἑκόντα πλὴν τὸ συμφέρον, ἔτι ἐκ τῶν καθητικῶν λέγειν, 

διηγύμενον καὶ τὰ ἑπόμενα καὶ ἃ ἴσασι, καὶ τὰ ἰδίῳ ἃ 
αὐτῷ ἢ ἐκείνῳ προσόντα" “ὁ δ᾽ ᾧχετό με ὑποβλέψας." 

4. βεβλακίναι ΟΖ". Π 2. βνυλῆι “«. {Π 3. δὲ ννϑετῶν “44. 1 5. αὐτὸς ἢ ΟΥ̓́ΊΖ'. Ἡ 6. πανδιο 44“. ἢ 8) ἃ 

Τὰς δὲ πίστεις δεῖ ἀποδεικτικὰς εἶναι! ἀποδεικνύνω 1 
δὲ χρή, ἐπεὶ περὶ τεττάρων ἡ ἀμφισβήτησις, περὶ τῇ ἀμ- 
φισβητυμένε φέροντα τὴν ἀπόδειξιν" οἷον εἰ ὅτι ὁ γέγονεν 
ἀμφισβητεῖ, ἐν τῇ κρίσει δεῖ τότε μώλιςα, τὴν ἀπόδειξιν 

τὸ 25 φέρειν, εἰ δ᾽ ὅτι οὐκ ἔβλαψεν, τότε, καὶ ὅτι ὁ τοσόνδε ἢ 

ὅτι δικαίως, ὡσαύτως καὶ εἰ περὶ τῷ γενέσθαι τῦτο ἡ ἀμ- 
φισβήτησις. μὴ λανθανέτω δ᾽ ὅτι ἀναγκαῖον ἐν ταύτῃ τῇ 
᾽ ΄ , ν, «0 ν Ἂ ’, ᾽ ,΄.»ἦ ὠμφισβητήσει μόνῃ τὸν ἕτερον εἶναι πονηρόν" ὁ γάρ ἐςιν 
Υ »., σ Ὰ γ .“ ᾽ν» ὄγνοια, αἰτία, ὥσπερ ἂν εἴ τινες περὶ τῇ δικαΐς ἀμφισβη- 

ἐκήδετο ἢ ἀνδρὸς ἢ τέμνων" τὰ μὲν γὰρ ἂν γενέσθαι ὠπο- 38 τοῖεν, ὥστ᾽ ἐν τούτῳ χρονιστέον, ἐ ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ὅ. ἐν 
δὲ τοῖς ἐπιδεικτικοῖς τὸ πολύ, ὅτι καλὰ καὶ ὠφέλιμα, ἡ 

αὔξησις ἔςαι" τὰ γὰὼρ πράγματα δεῖ τιρείισθαι ὀλιγά- 

κις γὰρ καὶ τούτων ἀποδείξεις φέρυσιν, ἐὰν ἄπιστα ἧ ἣ 
ἐὰν ἄλλος αἰτίαν ἔχῃ. ἐν δὲ τοῖς δημηγορικοῖς ἢ ὡς ὑκ 

ὠπιστῦσι γὰρ ἄλλο τι πρώττειν 3: ἔξαι ἀμφισβητήσειεν ὧν τις, ἢ ὡς ἔσται μὲν ἃ κελεύει, 

ἀλλ᾽ ἡ δίκαια ἢ ὑκ ὠφέλιμα ἢ ἀ τηλικαῦτα. δεῖ δὲ καὶ 

ὁρᾶν εἴ τι ψεύδεται ἐκτὸς τῇ πρώγματος" τεκμήρια γὼρ 
ταῦτα φαίνεται καὶ τῶν ἄλλων ὅτι ψεύδεται. ἔς! δὲ τὰ 

ὃ ΟΤ7.ΖὌ, οτὰ .4. ἢ 
αἰγύπτν ΟΖ". 10. παρὰ Ο. ἢ δατρεκτέον 023. 1 13. ἀλκινόου Ο 7Χ5Ζ". ἢ 44. ἔτεσι ΟΥ̓"Ζ5".4-. 1 15. κύκλωπα ςοτ Ζ'. Ἶ 46. 
χρὴ] δεῖ ΟΥ"Ζ᾽, 1 20. γὰρ οὕνεκα 4“. ἢ ὃ ἰσοκρατικός Ζ', ἢ 24. ἀλλὰ ΟΖ". ᾿ 33. ὧν βλαστῇ Ὁ, ἀναβλάστοι Ζ"4“.. ' 35. 0.} 
86. λέγε διηγύμενος .4΄. Π 37. ἢ αὐτῷ] ἑαυτῷ ΟΥΡΖ". Ἰ} 38. ὑποκλίψας Ο. 

4. καὶ δηΐε τοῖν οὐὴ .4“. [ ταῖν ΟΥ5ΖΡ. ἢ 5. κατείχετο Ο. Ἰ 1. εἰσάγει καὶ σεαυτὸν 44“. 1 9. δὲ οπὶ «4“. ἵΠ δεῖ} δὲ 44“. ! 11. δεῖ 

οτα 75,4“. ἢ 15. τῷ οαὰ Ὁ αὶ 22. χρῇ] δεῖ Ο. 1} 25. 8' Α΄. ᾿' 26. εἰ εἰ ἡ οπι «{-. Π 30. χρηστέον 4“. ἢ 34. καὶ] ἢ 0752", ἢ 
84. δὴ ἀλλωςῖ ἢ 37. τις ψεύδεται ἐκ τοσύτν πρώγματος “4. 

ΚΙΚΚ2 



4448 ΡΗΤΟΡΊΙΚΗΣ Γ 

μὲν παραδείγματα δημηγοριιώτατα, τὼ δ᾽ ἐνθυμήματα ὡὠρμόττει χρηςὲν φαίνεσθαι ἢ τὸν λόγον ὠκριβῆ. τῶν ἃ 
δικανικώτερα' ἡ μὲν γὰρ περὶ τὸ μέλλον, ὥστ' ἐκ τῶν ἐνθυμημάτων τὰ ᾿ἐλεγκτικὰ μᾶλλον εὐδοκιμεῖ τῶν δὲραι- 
γενομένων ἀνάγκη παραδείγματα λέγειν, ἡ δὲ περὶ ὄντων κῶν, ὅτι ὅσα ἔλεγχον ποιεῖ, μᾶλλον δῆλον ὅτι συλλελύ- 
ἢ μὴ ὄντων, οὗ μᾶλλον ἀπόδειξίς ἐςι καὶ ἀνώγκη" ἔχει γιςαι" παράλληλα γὰρ μᾶλλον τἀναντία γνωρίζεται. τὰ 
γὰρ τὸ γεγονὸς ἀνάγκην. ὁ δεῖ δὲ ἐφεζὴς λέγειν τὰ ἐν- 5 δὲ πρὸς τὸν ἀντίδικον ὑχ ἕτερόν τι εἶδος, ἀλλὰ τῶν πίςεων 
θυμήματα, ἀλλ᾽ ἀναμιγνύναι" εἶ δὲ μή, καταβλώπτει ἔστι τὼ μὲν λῦσαι ἐνστάσει τὼ δὲ συλλογισμῷ. δεῖ ἃ 
ἄλληλα. ἔςι γὰρ καὶ τῷ ποσὶ ὅρος" καὶ ἐν συμβυλῇ καὶ ἐν δῥιη ὠρχόμενον μὲν λέγεν τὰς 

ὦ φίλ᾽, ἐπεὶ τόσα, εἶπες ὅσ᾽ ὧν πεκνυμένος ἀνήρ, ἑαυτῶ πίξεις πρότερον, ὕξερον. δὲ χρὸς τἀναντία ὡπαντᾶν 
ἀλλ᾽ ὁ τοιαῦτα. καὶ μὴ περὶ πάντων ἐνθυμήματα ζητεῖν" Χύοντα καὶ προδιωσύροντα. ἂν δὲ πολύχες ἦ ἡ ἐναντίω. 
εἰ δὲ μή, ποιήσεις ὅπερ ἔνιοι ποῶσι τῶν φιλοσοφίντων, οἵ τὸ σις, πρότερον τὰ ἐναντία, οἷον ἐποΐσε Καλλίφρατος ἐ ὑ ἢ 

συλλογίζονται τὼ γνωριμώτερα καὶ πιστότερω ἢ ἐξ ὦ ὧν Μεσσηνιακῇ ἐκκλησίᾳ" ἃ γὰρ ἐρῶσι προανελὼν ὕτως τότι 
λέγεσιν. καὶ ὅταν πάθος ποιῇς, μὴ λέγε ἐθύμημα" ἢ γὰρ αὐτὸς εἶπεν. ὕςερον δὲ λέγοντα πρῶτον τὰ πρὸς τὸν δω- 
ἐκκιρόσει τὸ πάθος ἢ μάτην εἰρημένον ἔξαι τὸ ἐνθύμημα" τίον λόγον Ἀεκτέον, λύοντα καὶ ἀντισυλχογιζόμενον, καὶ 
ἐικρόασι γὼρ αἱ κινήσεις ἀλλήλας αἱ ἅμα, καὶ ἢ ἀφανί. μάλιστα ἄν εὐδυκιμηκότα ἢ" ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπον τρο- 
Ὦχσιν ἢ ἀσθενεῖς ποῖῶσιν. ἐδ᾽ ὅταν ἠθικὸν τὸν λόγον, καὶ δεῖ 15 διαβεβλημένον ὁ δέχεται ἡ ψυχή, τὸν αὐτὸν τρόπιν ἰδ 

ἐνθύμημά τι ζητεῖν ἅμα" ὁ γὰρ ἔχει ὅτε ἦϑος ἔτε προαίρε- λόγον, ἐὰν ὁ ἐναντίος εὖ δοκῇ εἰρηκέναι. δὲὶ οὖν χώρων 
σιν ἡ ἀπόδειξις. γνώμαις δὲ χρηςέον καὶ ἐν διηγήσει καὶ ποιεῖν ἐν τῷ ἀκροατῇ τῷ μέλλοντι λόγῳ" ἔσται δέ, ἂν 

ἐν πίςει" ἠθικὸν γάρ. “καὶ ἐγὼ δέδωκα, καὶ ταῦτ᾽ εἰδὼς ὡς ἀνέλῃς. διὸ ἢ πρὸς πώτα ἣ τὰ μέγιστα ἡ τα εὐδοκι- 
ὁ δεῖ πις εύειν." ἐὰν δὲ παθητικῶς, “καὶ ὁὶ μεταμέλει μοι μᾶῆντα ἢ τὰ ἀὐθλεσῖς: μαχεσάμενον ὕτω τὰ αὐτῷ τιςὰ 
καίπερ Ἰδικημένῳ" τότῳ μὲν γὰρ περίεςι τὸ κέρδος, ἐμοὶ δὲ 20 ποιητέον, 
τὸ δίκαιον." τὸ δὲ δηνολδερεν χαλεπώτερον τῷ δικάζεσθαι, ταῖς θεαῖρι “πρῶτα σύμμαχος γὙπῖμθι 
εἰκότως, διότι περὶ τὸ μέλλον" ἐκεῖ δὲ περὶ τὸ γεγονός, ὃ ἐγὼ γὰρ Ἥραν. 

᾿ ἐπιστητὸν ἤδη καὶ τοῖς μάντεσιν, ὡς ἔφη ᾽'Ἐπιμενίδης ὁ ἐν τότοις ἥψατο πρῶτον τῷ εὐηϑες το. περὶ μὲν οὖν τί 
Ἐρής" ἐκεῖνος γὰρ περὶ τῶν ἐσομένων ὑκ ἐμαντεύετο, ἀλλὰ ςεων ταῦτα. εἰς δὲ τὸ ἦθος, ἐπειδὴ ἔνια περὶ αὐτὸ λέγ 
περὶ τῶν γεγονότων μὲν ἀδήλων δέ, καὶ ὁ νόμος ὑπόθεσις 25 ἢ ἐπίφθονον ἢ μακρολογίαν ἢ ἀντιλογίαν ἔχει, καὶ τεὶ 
ἐν τοῖς δικαφικοῖς' ἔχοντα δὲ ἀρχὴν ῥᾷον εὑρεῖν ὠπόδειξι. ἄλλε ἢ λοιδυρίαν ἢ ἀγροικίαν, ἕτερον “χρὴ λέγοντα ποιῶ, 

καὶ ἐκ ἔχει πολλὼς διατριβάς, οἷον πρὸς ἀντίδικον ἢ περὶ ὅπερ ᾿Ισυκριίτης ποιεῖ ἐν τῷ Φιώππῳ καὶ ἐν τῇ ἀντιδόσει, 
αὐτοῦ, ἢ παθητικὸν ποιεῖν. ἀλλ᾽ ἥκιστα πάντων, ἐὰν μὴ καὶ ὡς ᾿Αρχίλοχος ψέγει" ποιεῖ γὰρ τὸν πατέρα λέγοντα 
ἐξίξηται. δεῖ οὖν ἀποροῦντα τῦτο ποιεῖν ὅπερ οἱ ᾿Αθήνησι περὶ τῆς θυγατρὸς ἐν τῷ ἰάμβῳ “χρημάτων δ᾽ ἄελπτω 
ἑήτορες ποίδσι καὶ ᾿Ισοκράτης᾽ καὶ γὰρ συμβελεύων κα- 8 ὑϑέν ἐςιν ὁδ᾽. ἀπώμοτον," καὶ τὸν Χαρωνα τὸν τόιτονα ὅ' 
τηγορεῖ, οἷον Λακεδαιμονίων μὲν ἐν τῷ πανηγυρικῷ, Χώ- τῷ ἰάμβῳ ἦ ἡ ἀρχὴ “ἦ μοι τὰ Γύγεω" καὶ ὡς Σιφε 
ρητος δ᾽ ἐν τῷ συμμαχικῷ. ἐν δὲ τοῖς ἐπιδεικτικοῖς δεὶ κλῆς τὸν Αἴμονα ὑπὲρ᾽ τῆς ̓ Αντιγόνης πρὸς τὸν πατέρα ὡς 
τὸν λόγον ἐπεισοδιοῦν ἐπαίνοις, οἷον ᾿Ισοκράτης ποιεῖ" ὠεὶ λεγόντων ἑτέρων, δεῖ δὲ καὶ μεταβάλλειν τὰ ἐνδυμήματα 
γάρ τινα εἰσάγει. καὶ ὃ ἔλεγε Γοργίας, ὅτι ὑχ ὑπολεί. καὶ γνώμας ποιεῖν ἐνίοτε, οἷον “χρὴ δὲ τὰς διαλλαγὰς 
πεὶ αὐτὸν ὁ λόγος, τοῦτό ἐστιν" εἰ γὰρ ᾿Αχιλλέα λέγει, 35 ποιεῖν τὰς νῶν ἔχοντως εὐτυχῆντας" ὅτω γὰρ ἀν. μέγιζα 
Ἠυλέα ἐπαινεῖ, εἶτα Αἰακόν, εἶτα τὸν ϑεόν, ὁμοίως δὲ καὶ πλεονεκτοῖεν" ἐνθυμηματικῶς δέ “εἰ γὰρ δεῖ, ὅταν ὦφε 

᾿ἀνδρίαν, ἢ τὰ καὶ τὰ ποιεῖ" ὃ τοιόνδι ἐστίν. ἔχοντα μὲν λιμώταται ὦσι" καὶ πλεονεκτικώταται αἱ καταλλαγκί, 
οὖν ἀποδείξεις καὶ ἠθικῶς λεκτέον καὶ ἀποδεικτικῶς, ἐὰν τότε καταλλάττεσθαι, εὐτυχῖντας δεῖ καταλλάττεσθαι." 

δὲ μὴ ἕω ΚΑΘ ΑΝΑΝΙΑ ἠθικῶς" καὶ μᾶλλον τῷ ἐπιεικεῖ Πφὶ δὲ ὐήσιν εὕκαιρόν ἐστι ποιεῖσθαι μάλιστε δ 

2. περὶ οχ ΤΡ, {Π 11. καὶ πιστότερα οπὶ Ὁ. || 12, , ἢ] εἰ 2’. " 18. κῶ δηϊδ Ππ ΟἿ ΦΡΖι, Ι ᾽ν κράτης “1. ῖ 29. ἰξξ" 

“41. ἴ 35. λέγων ΟΖ54. || 37. 8] ἢ 41. 
8. ἅπωτα Ζ΄. ᾿Π 10. ἐποίει ΣΦ. ἢ 11, μεσηνιακῆ ΟΖ. || ἧτος ΟΖ", Ἱ 12. τὰ} τὸν ΣΡ οπὶ “44. ἹΠ13. ᾿συλλογζόμεην 4.1 δ. 

ὑδὶν Ο. 1 19. τὰ οἴὰ «4. ᾿ μαλρεσαμένων Ο. Ἰ 21. τοῖς θεοῖς 0752) .4.. Ἰ 25. ἐπιφθόνον Α(“. ἢ 29. δ᾽ ζελπτο ἃ ἃ ἔλιπον 4“. ᾿Π 31. 

ἡ οἵα “{-. {[ςυγέω Ὁ. ἢ 32. αἴωννα 4“. Π 38. τὸ δὲ 44“. 11 εὐτυχᾶντας δεῖ καταλλάττεσθαι ὁπὶ 0752". ᾿ 



ΡΗΤΟΡΙΚΗ͂Σ Γ΄, 

μὲν ὅταν τὸ ἕτερον εἰρηκὼς ἥ, ὥστε ἑνὸς προσερωτηθέντος 
συμβαίνει τὸ ἄτοπον" οἷον Περικλῆς Λάμπωνα ἐπήρετο 
περὶ τῆς τελετῆς τῶν τὴς σωτείρας ἱερῶν, εἰπόντος δὲ ὅτι 
, «7 ᾽ ν 2 Υ͂ δ 2 φ' ν 2 “ ὑχ οἷόν τε ἀτέλεςον ὠκύειν, ἤρετο εἰ οἶδεν αὐτός, φάσκον- 
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ὅτε τὸ συμπέρασμα ἐπερωτᾶν, ἐὰν μὴ τὸ πολύ). περήϊ τῇ 

ἀληθοῦς. περὶ δὲ τῶν γελοίων, ἐπειδή τινα δοκεῖ χρῆσι 
ἔχειν ἐν τοῖς ὠγῶσι; καὶ δεῖν ἔφη Γοργίας τὴν μὲν σπυ 

δὸὴν διαφθείρειν τῶν ἐναντίων γέχωτι τὸν δὲ γέλωτα σπυδῇ, 
τὸς δὲ "καὶ πῶς ὠτέλεςος ὧν;" δεύτερον δὲ ὅταν τὸ μὲν 5 ὀρθῶς λέγων, εἴρηται πόσα εἴδη γελοίων ἐςὴν ἐν τοῖς περὶ 
φανερὸν ἧ, τὸ δὲ ἐρωτήσαντι δῆλον ἢ ὅτι δώσει" πυθόμενον᾽ 

Ν - Ν 7 “δι Ὶ »" δῚ ’ γὰρ δεῖ τὴν μίαν πρότασιν μὴ προσερωτᾶν τὸ φανερὸν, 

ἀλλὰ τὸ συμπέρασμα «εἰπεῖν, οἷον Σωκράτης. Μελήτε οὐ 
φάσκοντος αὐτὸν θεοὺς νομίζειν εἴρηκεν εἰ δαιμόνιόν τι 

ἵν" ἔφη 
ἔτι ὅταν 

θεῶν παῖδες εἶν ἢ θεῖόν τι, φήσαντος δὲ “ἔστιν 
“ὄςις θεῶν μὰν παῖδας οἴεται εἶναι, θεὶς δὲ ὅ;" 
μέχλῃ ἢ ἐναντία λέγοντα δείξειν ἢ παράδοξον. τέταρτον ἡ 
δέ, ὅταν μὴ ἐνῇ ἀλλ᾽ ἢ σοφιςικῶς ὠποκρινάμενον λῦσαι" 

ποιητικῆς, ὧν τὸ μὲν ἁρμόττει ἐλευθέρῳ τὸ δ᾽ ὕ. ὅπως ἕν 

τὸ ἁρμόττον αὐτῷ λήψεται. ἔς δ᾽ ἡ εἰρωνεία τῆς βωμο- 

λοχίας. ἐλευθεριώτερον" ὁ μὲν γὰρ αὐτὸ ἕνεκα ποιεῖ τὸ 
“γελοῖον, ὁ δὲ βωμολόχος ἑτέρου. 

λέγοι, ὁμολογήσαντος δὲ ἤρετο εἰ οὐχ, οἷ δαίμονες ἥτοι 10 Ὃ δ᾽ ἐπίλογος σύγκειται ἐκ τεττάρων, ἔκ τε τὺ πρὸς 19 
ἑαυτὸν κατασκευάσαι εὖ τὸν ἀκροατὴν καὶ τὸν ἐναντίον 

φαύλως, καὶ ἐκ τῷ αὐξῆσαι καὶ ταπεινῶσαι, καὶ ἐκ τὸ 
2 Α ͵͵ ν ᾿ , ΄“ ᾿ λιν» ᾽ , 

εἰς τὰ πάθη τὸν ἀκροατὴν κατας σαι, καὶ ἐξ ἀναμνήφεως. 
πέφυκε γὰρ μετὰ τὸ ἀποδεῖξαι αὑτὲν μὲν ἀληθῆ τὸν δὲ 

ἐὰν γὰρ ὅτως ἀποκρίνηται, ὅτι ἔςι μὲν ἔςι δ᾽ ὕ, ἢ τὰ μὲν ι5 ἐραντίον ψευδῆ, ὅτω τὸ. ἐπαινεῖν καὶ ψέγειν καὶ ἐπιχαλ- 

τὰ δ᾽ ὕ, ἢ πῇ μὲν πῇ δ᾽ ἵ, θυβυβῆσιν ὡς ἀπορῖντες. ἄλ- 
λως δὲ Ν ἐγχειρεῖν. ἐὰν γὰρ ἐνςῇ, κεκρατῆσθαι δοκεῖ" 
ὁ γὰρ οἷόν τε πολλὰ ἐρωτᾶν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῷ ὠτροατῇ 
διὸ καὶ τὼ ἐνθυμήματα ὅτι μάλιςα συςρέφειν δεῖ, ὠπο- 

κεύειν. δυοῖν δὲ θατέρου δεῖ στοχάζεσθαι, ἢ ὅτι τούτοις 
ἀγαθὲς ἢ ἔτι ἁπλῶς, ὁ δ᾽ ὅτι κακὸς τύτοις ἢ ὅτι ἁπλῶς, 

ἐξ ὧν δὲ δὴ τοιύτυος κατασκευάζειν δὲῖ, ἕρηνται οἱ τόποι 
πόθεν σπουδαίους δεῖ κατασκενάζειν καὶ φαύλας. τὸ δὰ 

κρίασθαι δὲ δεῖ πρὸς μὲν τὰ ἀμφίβολα ᾿διαιρῦντα λόγῳ Ὁ μετὰ τῦτο δεδειγμένων ἤδη αὔξειν ἐξὶ κατὰ ᾧύσιν ἢ ταῦ 

καὶ μὴ συντόμως, πρὸς δὲ τὰ δοκῶῆντα ἐναντία τὴν λύσιν 
φέροντα εὐθὺς τῇ 

συλλογίσασθαι" 
φανερὸν δ᾽ ἡμῖν ἔστω ἐκ τῶν τοπικῶν καὶ τοῦτο καὶ αἱ 

ὠποκρίσει, πρὶν ἐπερωτῆσαι τὸ ἐπιὸν ἣ 
ὁ γὰρ χαλεπὸν προορᾶν ἐν τίνι ὁ λόγος.᾿ 

πεινῶν" δεῖ γὰρ τὰ πεπραγμένα ὁμολογεῖσθαϊ, εἰ μέλχει 
τὸ ποσὸν ἐρεῖν" καὶ γὰρ ἡ τῶν σωμάτων αὔξησις ἐκ προῦ- 
παρχόντων ἐςίν. ὅθεν δὲ δεῖ αὐξειν καὶ ταπεινὲν, ἔκκεινξ 

ται οἷ τόποι πρότερον. μετὰ δὲ ταῦτα, δήλων ὄντων καὶ 
χύσεις: καὶ συμπεραινόμενον, ἐὰν ἐρώτημα ποὶῇ τὸ συμ- 25 οἷα καὶ ἡλίκα, εἰς τὰ πάθη ἄγειν τὸν “ἀκροατήν" ταῦτα 

πέρασμα, τὴν αἰτίαν εἰπεῖν" οἷον Σοφοκλῆς ἐρωτώμενος 
ὑπὸ Πεισάνδρου εἰ ἔδοξεν αὐτῷ ὥσπερ καὶ τοῖς ἄλλοις 
προβούλοις, καταστῆσαι τὸς τετρακοσίις, ἔφη. “τί δέ; οὐ 

πονηρά σοὶ ταῦτα ἐδόκει εἶναι;" ἔφη. “οὐκοῦν σὺ ταῦτα 

ἔπραξας τὰ πονηρά; 
τίω" καὶ ὡς ὁ Λάκων εὐθυνόμενος τῆς ἐφορίας, ἐρωτώ- 
μενος εἰ δυκῦσιν αὐτῷ δικαίως ἀπολωλέναι ἅτεροι, ἔφη. 
ὁ δὲ “ὐκῶν σὺ τύτοις ταὐτὼ ἔθυ;" καὶ ὃς ἔφη. “ἐῶν δὲ- 
καίως ὧν" φι᾽ "καὶ σὺ ὠπόλοιο;" "οὐ δῆτα" ἔφη" “οἷ 

δ᾽ ἐςὶν ἔλεος καὶ δεδωσὶς καὶ ὀργὴ καὶ μῖσος καὶ φθόνος 
καὶ ζῆλος καὶ ἔρις. εἴρηνται δὲ καὶ τότων οἱ τόποι πρό- 
τερον. ὥστε λοιπὸν ἀναμνῆσαι τὰ προειρημένα. τοῦτο δὲ 
ὡρμόττει ποιεῖν ὅτως ὥσπερ φασὶν ἐν τοῖς προοιμίοις, ὐκ 

πο δγαὶἢ ἔφη" “ὁ γὰρ ἣν ἄλλα βελ- 30 ὀρθῶς λέγοντες" ἵνα γὰρ εὐμαθῆ ἢ, κελεύουσι πολλάκις 
εἰπεῖν. ἐκεὶ μὲν ἦν δεῖ τὸ πρᾶγμα εἰπεῖν, να μι λανθάνῃ 
χερὶ Ὗ ἡ κρίσις, ἐνταῦθα δὲ δι᾽ ὧν δέδεικται κεφαλαιωδῶς. 
ἀρχὴ δέ, διότι ἃ ὑπέσχετο ἀποδέδωκεν" ὥστε ἃ τὲ καὶ 
δι᾿’ ὃ λεκτέον... λέγεται δὲ εξ ἀντιπαραβολῆς τοῦ ἐναντίν. 

μὲν γαρ χρήματα λαβόντες" ταῦτα ἔπραξαν, ἐγὼ δ' οὗ, 35 παραβάλλειν δὲ ἢ ὅσα περὶ τὸ αὐτὸ ἄμφω εἶπον, ἢ μὴ 

ἀλλά γνώμη". διὸ ὅτ᾽ ἐπερωτᾶν δεῖ μετὰ τὸ συμπέρασμα, παραντθαν, “ἀλλ᾽ ἵτος μὲν τάδε περὶ τότυ, ἐγὼ δ ταδί, 

3. συμβαίνειν 0Ζ",. Π 3. τελευτῆς Ο. ἢ σωτηρίας ΟΥ1Ζ".  ἅ, εἶδεν Ο. Π 6. τῷ Ο εἰ ργτ 775. ἢ πυθόμενος ΟΖ", πυϑομίνς 75.1 
ἽἼ. μὲν γὰρ 44“. 1} 8. μεγαλήτν «4“, μελήῖν Ο. ἢ 9. ἑαυτὸν .4“. }} εἶ] ὡς ἂν “45. 1 10. ὁμολσγήσαντος δὲ οπὶ 4“. ᾿ 11. εἶο] ἤσαν Ζ'. ἢ 

138. παράδοξα ΟΥ"2". Ι 14. κῃ] ἣν ξ 075Ζ4.44. 1 16. ἀπορῦντως “4. 1} 18. οἴονται ““. ἢ 2λ. ἔστάι Υϑ, ἢ 31. Ἰφσρείας 8. αὐφο- 

ρείας Ὁ. ἢ 33. ὃ δὲ οἷ 9. Ι ταῦτα (νε] ταυτὰ) τύότοις Ο7ώΖ', ἢ 84. οὐ οπι .4“. 
3. μὲν οτι ΖΡ. ΠΠ 6. ἦν οπι .«4“.ὄ ΠΕ 7. λήψεσθαι Υλ,. 11 8. τὸ οπὶ “4“.ὄ ἢ 12. φαῦλον καὶ τὸ αὐξῆσαι 71, 1} 15. καὶ τὸ ψέγειν καὶ 

τὸ ἐπιχαλκεύειν ΟΥ!Ζ', Ἱ 16: δὲ οπι «4-. ἡ 11. δὲ ὅτι] δ᾽ ὁ ὁ Ὁ. ! 18. τύότν “““. ἢ 20. δεδειγμένον Ο 75Ζ", ᾿} ἢ] καὶ 7Χ5Ζ5. ἢ 21. 

τὰ -- 22, γὰρ οἵα Ὁ. ᾿ 21. μέλλοι 75, ἢ 25. ἄγει Υ, ᾿; 30, τὐμαθὴς “45.188. ἀπέδυκεν ΟΥΖ' ἢ 84. δ᾽: ὃ ἴδ) διαλεκτέσὴ 
75. 1 35. ἐπεῖν 4“. 
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καὶ διὰ ταῦτα." ἢ ἐξ εἰρωνείας, οἷον “ἧτος γὰρ τάδ᾽ εἶχεν, 
ἐγὼ δὲ τάδε. καὶ τί ὧν ἐποίει, εἰ τώδε ἄδεξω, ἀλλὰ μὴ 

ταδί; ἢ ἢ ἐξ ἐρωτήσεως" “τί κα δέδεικται ἢ ἢ “ἧτος τί ἔδειξεν" 
ἢ δὴ οὕτως ἢ ἐκ παραβολῆς, ἢ κατὰ φύσιν, ὡς ἐλέχθη, 

ἐπίλογος ἀλλὰ μὴ λόγος ἢ" 

ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ 1. 

ὕτω τὼ αὐτῷ, καὶ κάλιν, ἐὰν βύλῃ, χωρὶς τὰ τῇ απ 

λόγι. τελευτὴ δὲ τῆς λέξεως ἁρμόττει ἡ ὠσύνδετος, ὕτις 
“εἶρηκα, ἀκηκόατε, ἔχαι, 

κρίνατε," 

ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΠΡῸΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ, 

ἈΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΩ ΕΥ̓͂ ΠΡΑΤΤΕΙΝ. 

 κέστειλώς μοι ὅτι πολλώκις πολλοὺς πέπομφας πρὸς 
ἡμᾶς τὸς διαλεξομένες ὑπὲρ τῷ γραφῆναί σοι τὰς μεθό- 

δὺς τῶν πολιτικῶν λόγων. ἐγὼ δὲ κὶ διὰ ῥᾳθυμίαν ὑπερ- 
εβαλλόμην ἐν τούτοις τοῖς χρόνοις, ἀλλὰ διὰ τὸ ζητεῖν 

5 ποιῦντως ὡς ὄντας ὠμὸὲς καὶ θηριώδεις μισῦμεν. διὰ τίνι 
καὶ κακὲς τὴν αὐτῶν κακίαν ἐμφανίσαντας ἐχιλάσαμο, 
καὶ τὸς ὠγαθὸὺς δηλώσαντας αὐτῶν τὴν ἀρετὴν ἐἔζαλῶτεν 
μεν. ὅτω καὶ τῶν μελλόντων κακῶν ὠποτροπὴν εὐρήκαμσ, 
καὶ τῶν ὑπαρχόντων ὠγαθῶν ὄνησιν ἔσχομεν. καὶ δὼ 

οὕτως ὑπὲρ αὐτῶν γραφῆναί. σοι διηκριβωμένως ὡς οὐδεὶς τὸ τότε καὶ τὰς ἐπκιίξᾳς δυσχερείας ἐφύγομεν, καὶ τὰς μὲ 
ἄλλος γέγραφε τῶν περὶ ταῦτα πραγματενομένων. ταύ- προσούσας "μὴ ὠφελείας ἐπορισάμεθα" ὅστιῃ γὰρ βίκ 

ε τὴν δὲ εἰκότως τὴν διάνοιαν εἶχον" ὥσπερ γὼρ ἐσθῆτα ἄλυπος αἱρετός, ὕτω λόγος συνετὸς ἀὠγωπητός, εἰδέναι ἀ 

σε δεήσει ὅτι παραδείγματα ἐς! τοῖς πλείςοις τῶν ἀνθρώ: 

πὼν τοῖς μὲν ὁ νόμος τοῖς δὲ ὁ σὸς βίος καὶ λόγος. ὅτωι; 
σπυδαάζεις τὴν εὐπρεπες ἄτην τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων ἔχειν, 
ὕτω δύναμιν λόγων λαβεῖν ἐςί σοι πειρατέον τὴν εὐδοξο- 

οὖς χάτην" πολὺ γὰρ κάλλιόν ἐςτ καὶ βασιλικώτερον τὴν ψυ- 15 οὖν διαφέρων ἧς πάντων Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων, πᾶσώ 
χὴν ἔχειν εὐγνωμονῆσαν ἢ τὴν ἔξζιν τοῦ σώματος ὁρῶν 
εὐειματοῦσαν. καὶ γὰρ ἀτοπόν ἐστι τὸν τοῖς ἔργοις πρω- 
τεύοντα φαίνεσθαι τῶν τυχόντων τοῖς λόγοις ὑςερίζοντα, 
καὶ ταῦτα εἰδότα, ὅτι τοῖς μὲν ἐν δημοκρατίᾳ πολιτευομέ- 

Ἶ ᾿ ι 
ἐστί σοι σπουδὴν ποιητέον, ἵνα τὴν ἐκ τότε ἀπομίμηεν καὶ 

περὶ ταῦτα διατρίβοντες τοῖς τῆς ἀρετῆς ςοιχαίοις καλλι 

γραφούμενοι μὴ πρὸς τὰ φαῦλα σφᾶς αὐτοὺς ἄγωτσ, 
ἀλλὰ τῆς αὐτῆς ὠρετὴς μετέχειν ἐκιθυμῶσιν, ἔτι δὲ τὶ 

νοις ἡ ἀναφορὰ περὶ πάντων τῶν πραγμάτων εἰς τὸν δῆ- Ὁ βυλεύεσθαι τῶν περὶ τὸν ἄνθρωπον θειότατόν ἐς», ὅξε ἃ 
μόν ἐςι, τοῖς δ᾽ ὑπὸ τὴν τῆς βασιλείας ἡγεμονίαν τεταγ- 
μένοις πρὸς λόγον, ὥσπερ ἕν τὰς αὐτονόμες τῶν πόλεων 
διορθὸν εἴωθεν ἐπὶ τὸ κάλλιςον ἄγων ὁ κοινὸς νόμος, ὕὅτω 
νειν νΝ ν᾿ » ᾽ ΄᾿΄᾽ν Αι 

τὺς ὑπὸ τὴν σὴν βασιλείαν καθεστῶτας ἄγειν δύναιτ᾽ ἂν 

εἰς τὰ πάρεργα καὶ μηδινὸς ἄξια τὴν σπουδὴν ἐετί σὰ 
καταναλωτέον, ἀλλὰ τὴν μητρόπολιν αὐτὴν τῷ καλῶς βν 
λεύεσθαι μαθεῖν βελητέον. τίς γὰρ δή ποτ᾽ ἂν ἀμφιβν 
τήσειε τῶν νὸν ἐχόντων ὅτι τὸ μὲν πράττειν μὴ βυλεντέ: 

ἐπὶ τὸ συμφέρον ὁ ὁ σὸς λόγος. καὶ γὰρ ὁ νόμος ἐξὶν ὡς 5 μένον σημεῖόν ἐςὶιν ἀνοίας, τὸ δὲ κατὰ τὴν ὑφήγησιν πὶ 
ὡπλῶς εἰπεῖν λόγος ὡρισμένος καθ᾽ ὁμολογίαν κοινὴν πό- 

λέως, μηνύων πῶς δεῖ πράττειν ἕκαςα. πρὸς δὲ τύτοις κ΄ 

ἄδηλον οἶμαί σοι τῦτ᾽ ἐςίν, ὅτι τοὺς μὲν λόγῳ χρωμώένες 
καὶ μετὰ τούτου πάντα πράττειν προαιρυμένους ὡς ὄντας 

λόγι. συντελεῖν τι τῶν ὑπ᾽. ἐκείν παρωγγελθότων μ᾿ 
δείας; ἰδεῖν δὲ ἔς τ πάντας τὸς ἄριςα τῶν Ἑλλήνων τιλ 

τευομένυς λόγῳ πρῶτον ἢ τοῖς ἔργοις συγγινομένυς, τρὸ 
δὲ τότοις καὶ τὸς μέγιςον ἀξίωμα τῶν βαρβάρων ἔχετε! 

καλούς τε καὶ ἀγαθοὺς ἐπαινοῦμεν, τὸς δὲ ἄνευ λόγα τι 3ὺ τότῳ πρὸ τῶν πραγμάτων χρωμένους, εἰδότας καλῶς ἐν 
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ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣ ΑΛΈΕΞ 

ἀκρόκολ!ς ἐξτ σωτηρίας. ἡ διὰ τῷὸ λόγο γινομένη τὸ συμὶ 
φέροντος θεωρία. ταύτην ὠπόρθητον οἰητέον, ὁ τὴν ἐκ τῶν 

οἰκοδομημάτων ἀσφαλῆ πρὸς σωτηρίαν . εἶναι νομιστέον. 
ἀλλὰ γὰρ ὀκνῶ ἔτι πλείω γράφειν, μή ποτε καχλωπίζε- 
σθαι δύξω περὶ τῶν ἀκριβῶς γνωριζομώων ὡς ἐχ ὁμολο- 
γουμένων πίστεις ἐπιφέρων. διόπερ ἀφήσω, ἐκεῖνα μόνον 
εἰπὼν περὶ ὧν ἕνεςι λέγειν εἰς ὥπαντω τὸν βίον, ὅτι τῦτό 

ἐςιν ᾧ διαφέρομεν τῶν λοιπῶν ζῴων. τῦτο ἵν καὶ ἡμεῖς 
διαφέρον τῶν λοιπῶν ἔξομεν ὠνθρώπων οἱ μεγίςης τιμῆς 
ὑπὸ τὸ δαιμονέε τετυχηκότες, ἐπιθυμίᾳ μὲν γὰρ καὶ θυμῷ 
καὶ τοῖς τοιότοις χρῆται καὶ τὰ λοιπὰ ζῷα πάντα, λόγῳ 
δὲ ὑδὲν τῶν “λοιπῶν χωρὶς ὠνθρώπων. ἀτοπώτατον ἦν ἀν 
εἶ, πάντων, εἰ τότω μόνῳ τῶν λοιπῶν ζῴων εὐδαιμονές ε- 

ἔνι ὦ 

᾿ 
Ξ  Σ τες 

, ᾿ Ἂ { τ γὼ, τὸν ἡ 
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δυσὶ τύτοις βιβλίοις, ὧν τὸ μέν ἐστιν ἐμόν, ἐν ταῖς ὑπ᾽ 
ἐμὴ τέχναις Θεοδέκτῃ γραφείσαις, τὸ δὲ ἕτερον Ἱκόρακος. 

ΝΣ Α 8.2 ,ὔ΄ Ἷ “ 

τὰ δὲ λοιπὰ τούτοις ἰδία, πάντα γέγραπται περί τε τῶν 

, ᾽ [ἃ εκ 

χολιτριῶν καὶ τῶν δικανικῶν παραγγελμάτων" ὅθεν πρὸς . 
ν΄ ἡ » » »“ἭἪ ἢ 

5 ἑκάτερον αὐτῶν εὐπορήσεις ἐκ τῶνδε τῶν ὑπομνημώτων σοι 

γεγραμμένων. ἔρρωσο. 
Τρία γένη τῶν πολιτικῶν εἰσὶ λόγων, τὸ μὲν δημη» 2 

γορικόν, τὸ δ᾽ ἐπιδεικτικόν, τὸ δὲ δυικανικόν. εἴδη δὲ τύτων 

ἕπτα, προτρεπτικόν, ἀποτρεπτικόν, ἐγκωμιαςικιόν, ψεκτικόν, 

10 κατηγορητικόν, ὠπολογητριὸν καὶ ἐξεταςικόν, ἢ αὐτὸ καθ᾽ 
αὐτὸ ἢ πρὸς ἄλλο. τὰ μὲν ἦν εἴδη τῶν λόγων τοσαῦτα 
ἀριθμῷ ἐς ίν, χρησόμεθα δὲ αὐτοῖς ἦν τε ταῖς κοιναῖς δὴ- 
μηγορίαις καὶ ταῖς περὶ τὰ συμβόλαια δικαιολογίαις καὶ 

γον βίντες τὸ αἴτιον τῇ καλῶς εἶναι διὰ ῥᾳθυμίαν ἀφῶ- ταῖς ἰδίαις ὁμιλίαις. οὕτω δ᾽ ἂν ἑτοιμότατον λέγειν περὶ 
μὲν κατολιγωρήσαντες. διακελεύομαι δή σοι πάλαι πα- 15 αὐτῶν δυνηθείημεν, εἰ καὶ καθ᾽ ἐν ἕκαστον εἶδος ὠπολα- 
ρακεκλημένῳ τῆς τῶν λόγων ἀντέχεσθαι φιλοσοφίας. κα- βόντες ὠπαριθμησαίμεϑα τὰς δυνάμεις αὐτῶν καὶ τὰς 
θάπερ γάρ ἐςι φυλακτριὸν σώματος ὑγίεια, ὕτω ψυχῆς χρήσεις καὶ τὼς πράξεις. καὶ πρῶτον μὲν τὰς προτροπὰς 

φυλακτικὸν καθέστηκε παιδεία. ταύτης γὰρ προηγυμένης καὶ ὠποτροπάς, ἐπείπερ ἐν ταῖς ἰδίαις ὁμιλίαις καὶ ταῖς 
ὑ πταίειν συμβήσιταί σοι περὶ τὰς πράξεις, ἀλλὰ σωζειν κοιναῖς δημηγορίαις ἐν τοῖς [δὲ]. μάλιςα αὐτῶν χρῆσίς ἐς, 
ἀπάτας ὡς ἔπος εἰπεῖν τὰς ὑπαρχόσας σοι τῶν ὠγαθῶν 29 διέλθοιμεν ὧν. καθόλε μὲν ἦν εἰπεῖν, προτροπὴ μέν ἐς!ν ἐπὶ 
ἀτήσεις. χωρὶς δὲ τῶν εἰρημένων, εἰ τὸ τοῖς ὀφθαλμοῖς προαιρέσεις ἢ λόγυς ἢ πράξεις παράκλησις, ἀποτροπὴ δὲ 

-΄---.. 

βλέπειν ἡδύ, τὸ τοῖς τῆς ψνχῆς ὄμμασιν ὀξυδορκεῖν ἐςὶ 
θκυμαστόν. ἔτι δὲ ὥσπερ ὁ στρατηγός ἐς! σωτὴρ ςρατο- 
πέδε, τω λύγος μετὼ παιδείας ἡγεμών ἐστι βίς. ταυτὶ 

εἰπὸ προαιρέσεων ἢ λόγων ἢ πράξεων διακώλυσις, ὕτω δὲ 
τύτων διωρισμένων, τὸν μὲν προτρέποντα, χρὴ δεοινύειν ταῦτα 

ἐφ᾽ ἃ παρακαλεῖ δίκαια ὄντα καὶ νόμιμα καὶ συμφέ- 
μὲν οὖν καὶ τὰ τύτοις ὅμοια παραλιπεῖν νομίζω καλῶς 25 ροντα καὶ καλὰ καὶ ἡδέα καὶ ῥᾷδια πραχϑῆναι" εἰ δὲ μή, 
ἡμῖν ἔχειν '"κατὼ τὸν ὑπάρχοντα καιρόν. ἔγραψας δέ μοι 
διακελευόμενος ὅπως μηδεὶς τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων λήψε- 

ται τὸ βιβλίον τοῦτο, καὶ ταῦτα εἰδὼς ὅτι καθώπερ τοὺς 

ἐξ αὐτῶν γεννηθέντας οἱ γεννήσαντες τῶν ὑποβαλλομένων 

δυνατά τε δεικτέον, ὅταν ἐπὶ δυσχερῇ παρακαλῇ, καὶ ὡς 
ἀναγκαῖα ταῦτα ποιεῖν ἐςίν. τὸν δὲ ἀποτρέκοντα δεὶ διὰ 
τῶν ἐναντίων κώλυσιν ἐπίφερειν, ὡς ὁ δίκαιον ἐδὲ νόμιμόν 
ἐςιν ὁδὲ συμφέρον ὁδὲ καλὸν ὑδὲ ἡδὺ ὑδὲ δυνατὸν πράτ- 

μᾶλλον φιλῦσιν, ὅτω καὶ οἱ εὑρόντες τι τῶν μετεχόντων" 30 τεῖν τῦτο, εἰ δὲ μή, ὡς ἐργῶδες καὶ ὧκ ἀναγκαῖον. ἅπα- 

ὥσπερ γὰρ ὑπὲρ τέκνων, τύτων τῶν λόγων ὑπεραποτεθνή- 
καάσιν. οἱ μὲν γὰρ Πάριοι λεγόμενοι σοφιςαἱ διὰ τὸ μὴ 
τεκεῖν αὐτοὶ διὼ ῥᾳθυμίαν ἄμυσον κὶ ςέργυσιν, ὠλλὰ χρή- 
ματα λαβόντες ἀποχηρύττυσιν. διὰ τῦτο ἔν ἐγώ σοι πα- 
ρβακελεύομαι διαφυλάττειν ὅτω τὸς λόγες τύτες, ὅπως νέοι 35 δεῖξαι πόθεν αὐτῶν εἰς τοὺς λόγες εὐπορήσομεν. δὅεκεον 

μὲν ἦν ἐςὶ τὸ τῶν ὡπάντων ἢ τὸ τῶν πλείξων ἔϑος ἄγραν ᾿ 
ᾧον, διορίζον τὰ καλὰ καὶ τὼ αἰσχρά. τῦτο δ᾽ ἐςὶ τὸ 

καθεςηκότες ὑπὸ μηδενὸς διαφθαρήφονται, κοσμίως δὲ μετὰ 
σῇ συμβιώσαντες, εἰς ἡλικίαν ἐλθόντες δόξης ὠκηράτε τεύ- 
ξονται, παρειλήφαμεν δέ, καθάπερ ἡμῖν ἐδήλωσε Νυκανωρ, 
παὶ τῶν λοιπῶν τεχνογράφων εἴ τίς τι γλαφυρὸν ὑπὲρ 

σαι δ᾽ αἱ πράξεις μετέχεσι τότων ἀμφοτέρων, ὥςε μηδε- 
τέραν τῶν ὑποθέσεων ἔχοντα λόγων ἀπορεῖν. ὧν μὲν ἦν 
ὀρέγεσθαι δεῖ τὸς προτρέποντας καὶ ἀποτρέποντας, ταῦτά 
ἐςιν᾽ ὁρίσασθαι δὲ πειράσομαι τότων ἔκαςον τί ἐςν, καὶ 

γονέας τιμᾶν καὶ φίλους εὖ ποιεῖν καὶ τοῖς εὐεργέταις 
χάριν ἀποδιδόναι" ταῦτα γὰρ καὶ τὰ τούτοις ὅμοια οὐ 

ἱ τῶν αὐτῶν τότων γέγραφεν ἶν ταῖς τέχναις. περιτεύξῃ δὲ Ὁ τρΡΙ ΤΟΝ ΣΙ τοῖς Ὁ ἀνθρύποις οἱ ὝΛΉΜΙΝΙ νόμοι ποιεῖν, 

9. διαφερόντως Ο. 12. ἄν ἵν 8.. 1 15. παρακεκλημένον Ἐς, ἢ 11. ὕτω τῆς ψυχῆς 85, ἱ 22. ὀξὺ δερκεῖν Β΄, ἢ 24. τοντὶ Β΄. 1} 

26. ὑμῖν Ο. ἢ 29. αὐτοῦ ΟΥ̓". 30. καὶ οπὶ ΟΞ, 11 39. εἴ} ὅς 0}}8.. 
2. δεοδίκτη Β΄. 1 3. τὴν δὲ λοιπὴν ΟῬ, Ἰ τῶν οτὰ 85. 1 5. ἀπορήσεις Β΄, ογα ΟΥ̓, || 9. ψεκτὸν κατηγορικὸν 84, Π20. μέν 

οἱ πὲ. " 28. κυλύειν ὅς. 1 31. κὶ οπὶ 57)... ᾿ 32. λόγον 8΄.. ἢ 33. καὶ ἀποτρέποντας οἵχ ἢ}. 

"»η{ς Ἢ 



ΡΗΤΟΡΙΚΗ , 1 

νομίζεται. τὼ μὲν οὕτω μελετῶν πολλάκις λήψῃ" τὸ δὲ νόμεμον αὐτὸ μὲν 
οὖν δίκαια, ταῦτά ἐστι, νόμος δ᾽ ἐςὶν ὁμολόγημα πόλεως οἷόν ἐςιν ὥριςαι ἡμῖν πρότερον, δεῖ δί, ὅπυ ἂν ἢ χρήτιμεν, 
κοινόν, διὼ γραμμιαίτων προστάττον πῶς χρὴ πράττειν αὐτόν τε τὸν ἀγορεύοντα, καὶ τὸν νόμον λαμβάνιυ, εἶτα 
ἕκαστα. συμφέρον ὁ δ᾽ ἐστὶ τῶν ὑπαρχόντων ἀγαθῶν φυ- τὸ ὅμοιον τῷ γεγρῳμμένῳ νόμῳ. εἴη δ᾽ ἂν τοιόνδε" "ὥστῳ 
λακή, ἢ τῶν μὴ προσόντων κτῆσις, ἢ τῶν ὑπαρχόντων 6 γὰρ ὁ νομοθέτης μεγίςαις ζυμίαις τοὺς κλέπτας ἐκόλασει, 

κακῶν ἀποβολή, ἢ τῶν προσδοκωμένων γενήσεσθαι βλα- οὕτω δεῖ καὶ τοὺς ἐξαπατῶντας μάλις α τιμωρεῖσθαι" καὶ 
. βερῶν διακώλυσις. διαιρήσεις δὲ τῦτο τοῖς μὲν ἰδιώταις εἰς γὰρ τοι κλέπτυσι τὴν διάνοιαν." καὶ “καθάπερ ὁ νομοθένκ 

σῶμα καὶ ψυχὴν καὶ τὰ ἐκίκτητα. σώματι μὲν ἦν ἐξὶ κληρονόμος πεποίηκε τὸς ἐγγυτάτω γώνς ὄντας τοῖς ἅταν 
συμφέρον ῥώμη κάλλος ὑγίια, ψυχῇ δὲ ἀνδρεία σοφίς σιν ἀποθνήσκυσιν, οὕτω καὶ τῶν τοῦ ὠπελευθέρε χρημάτων 

᾿ δικαιοσύνη,. τὰ δ᾽ ἐπίκτητα φίλοι χρήματα κτήματα" 0 ἐμὲ νῦν προσήκει κύριον γενέσθαι" τῶν γὰρ ἀπελευδεω- 
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ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀγράφῳ καὶ κοινῷ νόμῳ 

τὰ δ᾽ ἐναντία τότοις ἀσύμφορα. πόλει δὲ συμφέροντα τὰ 
τοιαῦτά ἐςιν, ὁμόνοια, δύναμις πρὸς πόλεμον, χρήματα 

καὶ προσόδων εὐπορία, συμμάχων ἀρετὴ καὶ πλῆθος, καὶ 
συλλήβδην ἅπαντα τὰ τύτοις ὁμοιότροπα συμφέροντα νο-- 

σάντων αὐτὸν τετελευτηκότων ἐγγυτάτω γένυς αὐτὶς ὧν 
καὶ τῶν ἀπελευθέρων δίκαιος ἂν εἴην ἄρχειν" τὸ μὲν οὖν 
Ψ » ΄ -“ ν τ᾿ , ν»ν ὕμοιον τῷ νομίμῳ τοῦτον τὸν τρόπον λαμβάνεται, τὸ 
ἐναντίον ὧδε" “εἰ γὰρ ὁ νόμος ἀπαγορεύει τὼ δημόσια ὃ» 

μίζομεν, τὼ δὲ τύτοις ἐναντία ἀσύμφορα. καλὰ δ᾽ ἐςὶν τς νέμεσθαι, δῆλον ὅτι τὸς διαιρεμένες͵ αὐτὰ πάντας ἀδρωδὶ 
ἀφ᾽ ὧν εὐδοξία τις καὶ τιμή τις ἔνδοξος γενήσεται τοῖς 
πράξασιν, ἠξέα δὲ. τὰ χαρὰν ἐργαζόμενα, ῥᾷδια δὲ τὰ 
μετ᾽ ἐλαχίςυ χρόνε καὶ πένε καὶ δαπάνης ἐπιτελύμενα, 
δυνατὰ δὲ πάντα «τὰ ἐνδεχόμενα γενέσθαι, ἀναγκαῖα δὲ 

τὰ μὴ ἐφ᾽ ἡμῖν ὄντα πράττειν, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἀνάγκης θείας ἢ νόμιμον, ἐκ 
ἢ ἀνθρωπίνης οὕτως ὄντα. τὰ μὲν ἕν δίκαια καὶ τὰ νό- 

μιμα καὶ τὰ συμφέροντα καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ ἡδέα καὶ 

τὼ ῥᾷδια καὶ τὰ δυνατὰ καὶ τὰ ἀναγκαῖα ταῦτα ἐς!ν, 
εὐπορήσομεν δὲ περὶ τόέτων λέγειν ἐξ αὐτῶν τε τῶν προει- 

νομοθέτης ἔκρινεν." “εἰ γὰρ τιμᾶσθαι οἱ νόμοι προς ἀτται 

τὸς καλῶς καὶ δικαίως τῶν κοινῶν ἐπιςατήσαντως, δέλα 
ὡς καὶ τὸς τὰ δημόσια διαφθείροντας τιμωρίας ἀξίες "μβ 
ζυσιν" ἐκ μὲν ἦν τῶν ἐναντίων καταφανὲς ὕτω Ὑύτται τὶ Ἡ 

ς δὲ τῶν κεκριμένων ὧδε" “καὶ ἡ μόνον ἐγὼ τὸ 
νόμον τῦτον εἴνεκα τότων φημὶ τὸν νομοθέτην θεῖναι, ἀλλὲ 
καὶ πρέτερον οἱ δικας αἱ διεξιόντος. Λυσιθίδε παραπλήσια 
τοῖς νῦν ὑπ᾽ ἐμοῦ λεγομένοις ἐψηφίσαντο ταῦτα περὶ τὴ 

νόμε τότε." τὸ μὲν ἕν νόμιμον ὕτω μετιόντες πολλαχῶ; 
ρημώων καὶ τῶν ὁμοίων τούτοις καὶ τῶν ἐναντίων αὐτοῖς 25 δείξομεν" τὸ δὲ συμφέρειν αὐτὸ μὲν οἷόν ἐςιν ἐν τοῖς τρό 

καὶ τῶν ἤδη κεκριμένων ὑπὸ ϑεῶν ἢ ἀνθρώπων ἐνδύζων ἢ τερον ὥριςαι, δεῖ δὲ λαμβάνειν εἰς τὸς λόγες τῶν προερ- 

ὑπὸ κριτῶν ἢ ὑπὸ τῶν ἀνταγωνιςῶν ἡμῖν. τὸ μὲν ἦν δί(ί μένων καὶ ἐκ τῷ συμφέροντος ἀν ὑπάρχῃ τι, καὶ μετιέν 
καιον οἷον ὧν ἢ τὸν τρόπον, ἡμῖν διδήλωται" τὸ δὲ ὅμοιον τας τὸν αὐτὸν τρόπον ὄνπερ ὑπὲρ τῷ νομίμε καὶ τῇ δικαί 

τῷ δικαίῳ τοιόνδ᾽ ἐς ίν. “ὥσπερ γὰρ δίκαιον νομίζομεν τοῖς διήλθομεν, ἕτω καὶ τὸ συμφέρον πολλαχῶς ἐμφαηῖζα. 
-“ ᾿ " "»,Ν ͵ ,ἷ Α {- » ᾽ν» ἃ ν Γ » 7 «-« Ψ 

γονεῦσι πείθεσθαι, τὸν αὐτὸν τρόπον προσήκει τὸς υἱεῖς μιν 30 εἴη δ᾽ ὧν τὸ μὲν ὅμοιον τῷ συμφέροντι τοιάνδε" ὅστῃ Ἰὼ 
Ἂς ΜΝ , » “ , ν, Διο Α Ν; γτ , 

μεῖσθαι τὰς τῶν πατέρων πράξεις." καὶ "καθάπερ τὶς εὖ ἐν τοῖς πολέμοις συμφέρει τὸς εὐψυχοτάτες πρώτως τέ!- 
, ᾽ - , η΄» [ ᾿ ρ ῳ ᾽ - ᾿ " ποιήσαντας ἀντευεργετεῖν δίκαιόν ἐςιν, ὕτω τὸς μηδὲν ἡμᾶς τειν, ὕτως ἐν ταῖς πολιτείαις λυσιτελεῖ τὲς φρενιμωτάτη 

κακὸν ἐργασαμέγες δικαιόν ἐςι μὴ βλάπτειν" τὸ μὲν ἦν καὶ δικαιοτάτες προες ναι τὸ πλήθες." καὶ “καθάπερ τὸ 
ὅμοιον τῷ δικαίῳ τὸν τρόπον τῦτον δεῖ λαμβάνειν, ἐκ δὲ ἀνθρώποις ὑγιαίνεσι συμφέρει φνλάττεσθαι μὴ νοσήσωσα, 
τῶν ἐναντίων χρὴ καταφανὴς ποιεῖν αὐτὸ τὸ παράδειγμα" ἃς οὕτω καὶ ΤᾺΣ πόλεσιν ὁμονούσαις συμφέρεν͵ ἐςὶ τροξχι' 

“καθάπερ γὰρ τὺς κακόν τι ποιήσαντας δίκαιόν ἐςὶ τιμω- πεῖν μὴ φασιάσωσιν.᾽ τὰ μὲν ἦν ὅμοια τῷ συμφέριντι τε 
ρεῖσθαι, καὶ τὸς. εὐεργετήσαντας ὅτω. προσήκει ἀντευεργε- τον τὸν τρόπον μετιὼν πολλὰ παιήσεις" ἐκ δὲ τῶν ἐναντία 
τεῖν τὸ δὲ κεκριμένον ὑπό τινων ἐνδόξων δίκαιον οὕτω ὧδέ σοι τὸ συμφέρον ἔςαι καταφανές. “εἰ γὰρ λυσπιὲ 

ε »Ἢ “ » ν ) 

λήψῃ " "ἀλλ᾽ ὑχ ἡμεῖς. μόνοι μισῦμεν καὶ κακῶς ποῦμεν τοὺς ἐπιεικεῖς τῶν πολιτῶν νη συμφέρον ἂν εἴ κε 
, 

τὺς ἐχθρό, ἀλλὰ καὶ ᾿Αθηναῖοι, καὶ Λακεδαιμόνιοι δίκαιον λ0 τοὺς πονηροὺς κολαΐζειν." γὰρ οἴεσθε ἀσύμφορον ω 
εἶναι κρίνυσι τὸς ἐχθρὸς τιμωρεῖσθαι" τὸ μὲν ἦν δίκαιον μένους ἡμᾶς πρὸς Θηβαίους τολμῶν συμφέρον ἂν εὰ τὸ 

12. δυνάμεις 8΄.. 1 19. γύεσθαι ἘΠ, ἢ 23, ἀναγκαῖα καὶ τὰ δυνατὰ Κ’». Ἵ 28. 

42, εἴθ 86. 1} 2ά, πολλαχοῦ Β΄ 

ἣν ., ἢ 32. κακὸν ἡμᾶς Ἐ“3. ἢ 39. μῖτεν }. 



ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ. 

Λακεδαιμονίους συμμάχους πκοησαμένες ἡμᾶς οὕτω Θη- 
βαίοις πολεμεῖν" ἐκ μὲν δὴ τῶν ἐναντίων ὕτω τὸ συμφέ- 
ρὸν καταφανὲς ποιήσεις, τὸ δὲ κεχριμένον ὑα᾽ ἐνδόξων 
συμφέρον ὧδε" χρὴ λαμβάνειν: “Λακεδαιμόνιοί τε γὰρ 
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συντέλειαν ἢ τοῖς ἰδιώταις ἃ τῷ κοινῷ τῆς πόλεως συμφέ. 
ρὸν ἔςαι κατὰ τὰ πάτρια τῶν ἱερῶν θυομένων, καὶ ὅτι πρὸς 
εὐτολμίαν λυσιτελεὶ τοῖς πολίταις, ἐπεὶ συμπομπευόντων 
ὁπλιτῶν ἱππέων ψιλῶν εὐτολμότεροι γένοιντ᾽ ὧν οἷ πολῖται 

᾿Αθηναίους καταπολεμήσαντες συμφέρειν αὐτοῖς ὠήθησαν 5 φιλοτιμόμενοι περὶ ταῦτα" ἐκ δὰ τῷ καλῇ, εἰ οὕτω λαμ- 

μὴ τὴν πόλιν αὐτῶν ἀνδραποδίσασθαι, καὶ πάλιν ᾿Αθη- πρᾶς τὰς ἑορτὰς πρὸς τὸ θεωρῆσαι συμβέβηκεν" ἐκ δὲ τῆς 

ναῖοι, ἐξὸν αὐτοῖς ἀνοικίσαι τὴν Σπάρτην, συμφέρειν σφ᾿ ἡδονῆς, εἰ καὶ πρὸς τὸ θεωρεῖσθαι πορωλίω περὶ τὰς τῶν 
σιν ῳφήθησαν περιποῆσαι Λακεδαιμονίις." περὶ μὲν ἦν τὸ θεῶν θυσίας" ἐκ δὲ τοῦ δυνατοῦ, εἰ μήτε ἔνδεια γεγένηται 

δικαίου καὶ τοῦ νομίμευ καὶ τοῦ συμφέροντος ὕτω μετιὼν μήτε. ὑπερβολὴ περὶ ταύτας, ὅταν μὲν οὖν τοῖς καθεςῶσι 
εὐπορήσεις᾽ τὸ δὲ καλὸν καὶ τὸ ῥῴδιον καὶ τὸ ἡδὺ καὶ τὸ 10 συνηγορῶμεν, οὕτω μετῶσι σκεπτέον ἐπὶ τῶν προειρημένων 
δυνατὸν καὶ τὸ ἀναγκαῖον ὁμοιοτρόπως τύτοις μέτιθι. καὶ ἢ τῶν τότοις ὁμοιοτρόπων, καὶ ὡς ἐνδέχεται διδάσκειν περὶ 
«ερὶ μὲν τύτων ἐντεῦθεν εὐπορήσομεν. ᾿ς φῶν λεγομένων" ὅταν δὲ ἐπὶ τὸ μεγαλοπρεπέςερον συμβυ- 

ὃ. Πάλιν δὲ ὁρισώμεθα καὶ περὶ πόσων καὶ περὶ ποίων λεύωμεν μεθιςάναι τὼς ἱεροποιίας, περὶ μὲν τῷ τὰ πάτρια 
καὶ τίνων ἕν τ τοῖς βυλευτυρίοις καὶ ταῖς ἐκκλησίαις ὍΝ κινεῖν ἀφορμὰς ἕξομεν εὐπρεπεῖς, λέγοντες ὅτι τὸ προς θέ. 

βελεύσομεν' ἂν γὼρ τύτων ἴκαςα σαφῶς ἐπιφώμεθα, τὸς ι6 ναι τοῖς ὑπάρχουσιν οὐ καταλύειν ἐστὶν ἀλλ᾽ αὔξειν τὰ 
μὲν ἰδίους. λόγους αὐτὰ τὰ πράγματα καθ᾽ ἑκάστην ἡμῖν καθεςῶτα, ἔπειθ᾽ ὡς καὶ τὸς θεὶς εἰκὸς εὐνυςέρυς εἶναι τοῖς 

συμβουλίαν παρωδώσει, τὰς δὲ κοινὼς ἰδέας ἐκ πολλοῦ μᾶλλον αὐτὰς τιμῶσιν, ἔπειθ᾽ ὡς ἀδὲ οἱ πατέρες ἀεὶ κατὰ 
προειδότες ἐπιφέρειν ἐφ᾽ ἑκάςαις τῶν πράζεων ῥᾳδίως δυ- τὰ αὐτὰ τὰς θυσίας ἦγον, ἀλλὰ πρὸς τὸς καιρὸς καὶ τὰς 
νησόμεθα. τούτων οὖν ἕνεκα διαιρετέον ἡμῖν περὶ ὧν κοινῷῇΒ εὐπραγίας ὁρῶντες καὶ ἰδίᾳ καὶ κοινῇ τὴν πρὸς τοὺς θεσὺς 
βιελεύονται. πάντες. ὧν κεφαλαίῳ μὲν ἦν εἰπεῖν εἰσὶν ἑπτὰ 20 θεραπείαν ἐνομοθέτεν, ἔπειθ᾽ ὡς καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ὡπάν- 
τὸν ἀριθμὸν προθέσεις, περὶ ὧν δημηγορήσομεν. ἀνάγκη τὼν ὕτω καὶ τὰς πόλεις καὶ τὸς ἰδίως οἴκες διοικῶμεν. λέγε 
γάρ ἐστι καὶ βουλεύεσθαι καὶ λέγειν ἡμᾶς ἐν βουλῇ καὶ δὲ καὶ εἰ τούτων κατασκευασθέντων ὠφέλειώ τις ἔσται τῇ 
ῥάέμῳ ἢ περὶ ἱερῶν, ἢ περὶ νόμων, ἢ περὶ τὴς πολιτι. πόλει ἢ λαμικρότης καὶ ἡδονή, μετιὼν ὥσπερ ἐπὶ τῶν προτέ- 
κῆς κατασκενῆς, ἢ περὶ τῶν πρὸς ἄλλας πόλεις συμ- ρὼν εἴρηται. ὅταν δὲ ἐπὶ τὸ ταπεινότερον συστέλλωμεν, 
μοριῶν καὶ συμβολαίων, ἢ περὶ πολέμων, ἢ περὶ εἰρήνης, 25 πρῶτον μὲν ἐπὶ τοὺς καιρὺς τὸν λόγον ὠνακτέον, τί πράτ- 
ἢ περὶ πόρου χρημάτων. αἱ μὲν οὖν προθέσεις αὗται τυγ- τοντες χεῖρον οἱ πολῖται τυγχρίνυσι νῦν ἢ πρότερον" ἔπειθ᾽ 
Χείνουσιν οὖσαι, περὶ ὧν βυλευσόμεθα καὶ δημηγορήσομεν' ὡς ἐκ εἰκὸς τὸς θεὸς χαίρειν ταῖς δαπάναις τῶν θνομένων 
ἑκαίςην δὲ πρόθεσιν διιλώμεθα, καὶ σκοπῶμεν ἐν οἷς τρός ἀλλὼ τωῖς εὐσεβείάις τῶν ϑυόντων" εἶθ᾽ ὡς πολλὴν ἄνοιαν 
ποις ἐνδέχεται περὶ τύτων λόγῳ χρήσασθαι. περὶ μὲν ἦν τύτων καὶ οἱ θεοὶ καὶ. οἱ ἄνθρωποι κατακρίννειν, ὅσοι παρὰ 
ἑερῶν περιττῶς ἀναγκαῖον λέγειν". ἢ γὰρ ἐρῦμεν ὡς τὼ κα- ἢ) δύναμ τι ποιῶσιν: ἔπειθ᾽ ὅτι ἀκ ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις μόνον 

ῥεςῶτα διαφυλωυτέον, ἢ ὡς ἐπὶ τὸ μεγαλοπρεπέςερόν πως ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ταῖς εὐπραγίκις καὶ κακοπραγίαις ἐστὶ τὰ 
ἡ ὡς ἐκὶ τὸ ταπεινότερον. ὅταν μὲν ὄν λέγωμεν ὡς δεῖ τὲ περὶ τὰς πολιτικὼς δαπάνας. ἀφορμὰς μὲν οὖν ταύτας 

καθεςῶτα διαφυλάττειν, εὑρήσομεν ἀφορμὰς ἐκ μὲν τὰ 
ὥικαίς λέγοντες ὅτι τὰ πάτρια ἔθη παρὰ πᾶσι παραβαίνειν 

καὶ τὰς ὁμοιοτρόκους ταύταις ὑπὲρ τῶν περὶ τὰς θυσίας 
προθέσεων ἕξομεν" ἵνα δὲ καὶ τὰ κατὰ τὴν κρατίστην θυ- 

ἄδικόν ἐστι, καὶ ὅτι τὰ μαντεῖα πάντα τοῖς ἀνθρώποις 35 σίαν εἰδῶμεν εἰσηγεῖσθαι καὶ νομοθετεῖν, ὁρισώμεθα καὶ ταύ- 
προςάττει κατὰ τὰ πάτρια ποιεῖσθαι τὰς θυσίας, καὶ ὅτι 

τῶν πρώτων εἰκιζόντων τὰς πόλεις καὶ τοῖς θεοῖς ἕϑρυσα- 
μέώων τὰ ἱερὰ μάλιστα δεῖ διαμίνειν τὸς πρὶ τοὺς θεοὺς 

ἐτιμελείας" ἐκ δὲ τοῦ συμφέροντος, ὅτι πρὸς χρημάτων 

την, ἔςι γὰρ κρατίςη θυσίᾳ πασῶν, ἣ τις ὧν ἔχοι πρὸς μὲν 

τὸς θεὸς ὁσίως [καὶ θείως], πρὸς δὲ τὰς δαπάνας μετρίως, πρὸς 
δὲ πόλεμον ὠφελίμως, πρὸς δὲ τὰς θεωρίας λαμπρῶς. ἔξει 
δὲ πρὸς μὲν τὸς θεὸς ὁσίως, ἐὰν τᾷ πάτρια μὴ καταλύηται, 

141. τὸ οπὶ 5, Π 14. συμβυλεύομεν Βε. ἢ 19. οὖν] μὲν οὖν ἘΠ, 1 29. περὶ τότων ἰνδέχεται ἘΖ2, ἢ 30, δὴ τριττῶς} ἢ 81. πως] 

ὅττῳς 75. 1} 834. ὅτι οπι 7.8“. }} 35. διότι ἔα. ἢ 31. οἰκίζοντας ἢ», 
3. τοῖς οαχλ 77}. ᾿ ἀ. ψιλὰ ΨἘ, 7. τὸ οἵα »", [[ 8. γίνηται ἢ’ }8ι. ἢ 11. δίχεται 841 13. τὰς} τῆς ἘΠ... ΠΠ 14. ὅτι οτὰ Ἐ ἢ 

Μ8“..Ἀ 16. εἰκὸς τῦν Κη Βε. ἢ" 11. ἴτε Ἐ18.. ἢ 34. τὰ περ] τὰς κερὶ Β΄, τὰ κατὰ τς Ἐδὲ ρὲ δῶμα τα. ᾿ 84, ἴα] εἰ ρα Ἐ΄5 { 

85. ὁριοῦμαι τε ἘΠ᾿, χὰ ρζ. ἢ 86. ἔχοι οτλ 8“. [[ 38. πόλεμον] τὸν πόλεμον 8“. 
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πρὸς δὲ τὼς δαπάνας μετρίως, ἐὰν μὴ πάντα τὰ πεμπό- δὲ εἶναι τὼς μὲν πλείςας κληρωτείς, τὰς δὲ μεγίςζας χρυ- 

μενα καταναλίσκηται, πρὸς δὲ τὰς θεωρίας λαμπρῶς, ἐὰν πτῇ ψήφῳ μεθ᾽ ὅρκων καὶ πλείςης ἀκριβείας διαψηφιςς, 
χρυσῷ καὶ τοῖς τοιούτοις ᾧ μὴ συναναλίσκεται δαψιλῶς δεῖ δὲ τὰς ζημίας ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ μεγίστας ἐχικέσβαι 

τις χρήσηται, πρὸς δὲ τὰς πολέμες ὠφελίμως, ἐὰν ἱππεῖς τοῖς ὑβρίζειν τινὼς τῶν πολιτῶν ἐπιχειρῦσιν" τὸ γὰρ πλῆθος 

καὶ ὁπλῖται διεσκευασμένοι συμπομπεύωσιν. τὰ μὲν δὴ 5 οὐχ ὕτω τῶν ἀρχῶν ἀγανακτεῖ ςερύμενον ὡς ἔχει βαρίως 
περὶ τοὺς θεὸς ἐκ τότων κάλλιςα κατασκευάσομεν, ἐκ δὲ ὑβριζόμενον. χρὴ δὲ καὶ τὰς διαφορὰς τῶν πολιτῶν ἧπι 
τῶν πρότερον εἰρημένων καθ' ὃς ἐνδέχεται τρόπις δημηγο- τάχιστα διαλύειν καὶ μὴ χρονίζεσθαι, μηδὲ συνάγειν ἃ 

ρεῖν περὶ ἑκαςης ἱεροποίας εἰσόμεθα. περὶ δὲ νόμων πάλιν τῆς χώρας ἐπὶ τὴν πόλιν τὸν ὄχλον" ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων 
καὶ τῆς πολιτικῆς κατασκευῆς ὁμοιοτρόπως διέλθωμεν. εἰσὶ συπόδων συςρέφεται τὰ πλήθη καὶ καταλύει τὼς ὀλιγαρ- 
δὲ νόμοι συλλήβδην μὲν εἰπεῖν ὁμολογήματα κοινὼ πό- ι0 χίας. καθόλου δὲ εἰπεῖν, δεῖ τὸς -νόμες ἐν μὲν ταῖς δὴημο- 
λεως, ἃ διὰ γραμμάτων ὁρίζει καὶ προς ώττει πῶς χρὴ κρατίαις κωλύειν τὸς πολλὺς ταῖς τῶν πλυσίων ὑσίαις ἐπε 

πράττειν ἕκαςα. δεῖ δὲ αὐτῶν τὴν θέσιν ἐν μὲν ταῖς δημο- βυλεύειν, ἐν δὲ ταῖς ὀλιγαρχίαις ἀποτρέπειν τὸς τὴς τολν 
κρατίαις τὰς μικρὰς ἀρχὰς καὶ τὼς πολλὰς κληρωτὰς τείας μετέχοντας ὑβρίζειν τοὺς ὠσθενεςέρες καὶ συκοφαν- 
ποιεῖν (ἀςτισίαςον γὰρ τῦτο), τὰς δὲ μεγίςας χειροτονητὼς τεῖν τοὺς πολίτας. ὧν μὲν ἦν ὀρέγεσθαι δεῖ τὸς νόμυς κεὶ 
ἀπὸ τοῦ πλήθυς" οὕτω γὰρ ὁ μὲν δῆμος κύριος ὧν διδόναι ι5 τὴν πολιτικὴν κατασκευήν, ἐκ τότων ἐκ ἀγνοήσεις" διὶ ἢ 

τὼς τιμὰς οἷς ὧν ἐθέλῃ, τοῖς λαμβάνεσιν αὐτὰς ὁ φθονή- τὸν συναγορεύειν ἐθέλοντα νόμῳ δεικνύειν τοῦτον ἴσον ὕντε 

σει, οἱ δ᾽ ἐπιφανέξεροι μᾶλλον τὴν καλοκαγαθίαν ἀσκή- τοῖς πολίταις ὁμολογούμενόν τε τοῖς ἄλλοις νόμοις, καὶ 

σουσιν, εἰδότες ὅτι τὸ παρὰ τοῖς πολίταις εὐδοκιμεῖν οὐκ συμφέροντα τῇ πόλει μάλιστα μὲν πρὸς ὁμόνοιαν, ἐἰ ἃ 
εἐλυσιτελὲς αὐτοῖς ἔξαι. περὶ μὲν ἕν τὰς ἀρχαιρεσίας ἐν μή, πρὸς τὴν τῶν πολιτῶν καλοκαγαθίαν ἢ πρὸς τὰς κὸν 
τῇ δημοκρατίᾳ ὕτω δεῖ νομοθετεῖν" περὶ δὲ τὴν ἄλλην διοΐ τὴ νὰς προσόδυς ἢ πρὸς εὐδοξίαν τῷ κοινῷ τῆς πόλεως ἢ πρὸ 

κησιν καθ᾽ ἐν μὲν ἕκαςον διελθεῖν πολὺ ὧν ἔργον εἴη, συλ- τὴν πολιτροὴν δύναμιν ἢ πρὸς ἄλλο τι τῶν τοιύτων. ὠπε 
λήβδην δὲ δεῖ παραφυλάττειν ἕπως οἱ νόμοι τὸ μὲν πλῖ λέγοντα δὲ σκοπεῖν πρῶτον μὲν εἰ μὴ κοινὸς ὁ νόμος, 
ϑος ὠποτρέψωνι τοῖς τὰς ὑσίας ἔχεσιν ἐπιβυλεύειν, τοῖς δὲ ἔπειτα εἰ μὴ τοῖς ἄλλοις ὁμολογῶν ἀλλ᾽ ὑπεναντίος ἔξαι, 
πλυτῶσιν εἰς τὰς κεινὰς λειτυργίας ἑκυσίαν ἅπασαν φιλο- ἐπὶ τούτοις εἰ μὴ πρὸς μηδὲν τῶν εἰρημένων συμφέρων 
τιμίαν ἐμποιήσωσιν. τοῦτο δὲ οὕτως ἂν κατασκευάσεμν, εἰ15 ἀλλὰ τὐναντίον βλαβερός. περὶ μὲν ἕν νόμων καὶ τῆς κὸν 

τοῖς μὲν τὼς ὑσίας ἔχεσιν ἀντὶ τῶν εἰς τὸ κοινὸν δαπανω- νῆς κατασκευῆς ἐντεῦθεν καὶ τιθέναι καὶ λέγειν εὐπορίσι- 

μένων τιμαί τινες ἀπὸ τῶν νόμων ὠφωρισμέναι τυγχάνοιεν, μεν, περὶ δὲ συμμάχων καὶ τῶν πρὸς τὰς ἄλλας πόλεις 

τῶν δὲ πενομένων τὸς τὴν χώραν ἐργαζομένοις καὶ νανκλη- συμβολαίων διελθεῖν ἐπιχειρήσομεν. τὰ μὲν οὖν συμβέ 
ροῦντας τῶν ἀγοραίων μᾶλλον προτιμῷεν, ὅπως. οἱ μὲν λαία καὶ τὰς τάξεις ἀναγκαῶν κατὰ συνθήκας κοινὰς γΡ 
πλυτῖντες ἑκόντες τῇ πόλει λεητυργήσωσι, τὸ δὲ πλῆθος οὐ 30 νεσθαι, συμμάχες δὲ ποιεῖσθαι κατὰ τοὺς καιροὺς τούτο, 
συκοφαντίας ἀλλ᾽ ἐργασίας ἐπιθυμήσῃ. δεῖ δὲ πρὸς τύτοις ὅταν τινὲς καθ᾽ ἑαυτοὺς ὦσιν ἀσϑενεῖς, ἢ πόλεμος ἢ τῷ 
καὶ περὶ τοῦ ρυήτε χώραν ποιεῖν ἀνώδαστον μήτε δημεύειν προσδόκιμος, ἃ διὰ τῦτο ποιήσασθαι συμμαχίαν πρός το 

τὰς σίας τῶν τελευτώντων ἰσιχυρὺς κεῖσθαι νόμυς, καὶ με- νας ὅτι πολέμῳ ἀποςήσειν τινὰς νομίζυσιν. αἰτίαι μὲν ἢ 
γάλας ἐπικεῖσθαι τιμωρίας τοῖς παραβαΐνυσι ταῦτα. χρὴ αὗται καὶ παραπλήσιαι ταύταις ἄλλαι πλείς τοῦ ποιΐ 

δὲ τοῖς ἐν πολέμῳ τελευτῶσιν εἰς ταφήν τι χωρίον δημό- 8 σθαι συμμάχες εἰσίν, δεῖ δέ, ὅταν συνωγορεύειν βέλη τῇ 
σιον ἐν καλῷ πρὸ τὴς πόλεως ἀφωρίσθαι, καὶ τοῖς παισὶν γινομένῃ συμμαχίᾳ, τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπάρχοντα ἐμφα" 

αὐτῶν ἕως ἥβης δημοσίαν τροφὴν δίδοσθαι. τῶν μὲν οὖν νίζειν, καὶ δεικνύναι τὸς τὴν συμμαχίαν ποικμώνυς μάλιζα 
ἐν τῇ δημοκρατίᾳ νόμων τὴν θέσιν τοιαύτην δεῖ ποιεῖσθαι" μὲν δικαίες ὄντας καὶ πρότερόν τι τῇ πόλει ὠγαθὸν πεποσε 
περὶ δὲ τὰς ὀλιγαρχίας, τὼς μὲν ἀρχὰς δεῖ τοὺς νόμους κότας καὶ δύναμιν μεγάλην ἔχοντας καὶ πλησίον τοῖς τὸΓ 
ἀπονέμειν ἐξ ἴσυ πᾶσι τοῖς τῆς πολιτείας μετέχυσι, τύτων 40 ποις κατοικῶντας, εἰ δὲ μή, τότων ἅπερ ὧν ὑπάρχῃ, ταῦτα 

8. πάλαι Ἐδ, Π 11. πραγμάτων ἘΞ. Π 45. μὲν γὰρ ὁ 275,8, ἢ 46. ἔθόλοι ἘΠ. ἢ 28. ἀποστρέψωσι ἘΠ . ἢ 86. ἀφωμσμέαν Κ᾽ 
-, ἢ ἀ0. τὴν πολιτείαν ΚΖ. ὲ ἷ 

10. μὲν οχ Κ δ, ἢ 29. κατὰ τὰφ᾽ συνϑήκας ἘΠ», ΠΠ 34, τοῦ ποιεῖσθαι συμμάχνς οτα Β΄. ἢ 36. τῶν καιρῶν τούτων τοὺς ὑτέρχρν 
τας Κ'1, εν . 
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συνάγειν. ὅταν δὲ διακωλύῃς τὴν συμμαχίαν, ἐμφανίζειν τὸς μὲν ἡττωμέναες σώζειν, τὸς δὲ νικῶντας, ὧν 'ζνεκεν ἐπο- 

ἐνδέχεται πρῶτον μὲν ὡς ἐκ ἀνάγκη ποιεῖσθαι νῦν αὐτήν, λέμησαν, παρέχειν ἀπολαύειν' διεξιτέαν δὲ τὰς μεταβολὰς 
ἔπειθ᾽ ὡς ὁ δίκαιοι τυγχάνεσιν ὄντες, εἶθ᾽ ὡς πρότερον ἡμᾶς τὰς ἐν τῷ πολέμῳ, ὡς πολλαὶ καὶ παρλυγοι γώνονται. 
κακῶς πεποιηκότες, εἰ δὲ μή, ὡς μακρὼν τοῖς τόποις ἀπές τοὺς μὲν οὖν ἐν τῷ πολέμῳ κρατῖντας ἐκ τῶν τορότων ἐπὶ 
χροντις καὶ ὑχ ὑπάρχοντες δυνατοὶ κατὰ τὸς προσήκοντας 8 τὴν εἰρήνην καρακλητέον, τοὺς δ᾽ ἐπταικότας ἐξ αὐτῶν τε 
παραγενέσθαι καιρούς. ταῖς μὲν οὖν ἀντιλογίαις καὶ ταῖς τῶν συμβάντων, καὶ ἐκ τὸ μὴ παροξύνεσθαι τοῖς προαδ- 
συνηγυρίαις ταῖς περὶ τῶν συμμάχων ἐκ τούτων καὶ τῶν κήσασι ταῖς συμφοραῖς πειθομένους, καὶ ἐκ τῶν κινδύνων 
τότοις ὁμφιοτρόπων εὐπορήσομεν χρῆσθαι, περὶ εἰρήνης δὲ τῶν γεγενημένων τοῦ μὴ ποιήσασθαι τὴν εἰρήνην, καὶ ἐκ 
πάλιν καὶ πολέμου τὸν αὐτὸν τρόπον τὼς μεγίστας ἰδίας τοῦ κρεῖττον εἶναι τοῖς κρείττασι μέρος τι τὼν ὑπαρχόντων 
ἐκλάβωμεν. προφάσεις μὲν οὖν εἰσὶ τοῦ πόλεμον ἐκφέρειν τὸ προέσθαι ἢ πολέμῳ κρατηθέντας αὐτοὺς αὐτοῖς κτήμασιν 
πρός τινας αὗται" δεῖ πρότερον ἀδικηθέντας νῦν καιρῶν ἀπολέσθαι. συλλήβδην δὲ τοῦθ᾽ ἡμᾶς εἰδόαι δεῖ, ὅτι τότε 
παρωπεκτωκότων ἀὠἀμύνκαθαι τὺς ἀδικήσαντας, ἢ νῦν ὠδὶ πάντες ἄνθρωποι τοὺς πολέμους εἰώθασι διαλύεσθαι πρὸς 

κυμένες ὑπὶρ ἑαντῶν πολεμεῖν ἢ ὑπὶρ συγγενῶν ἢ ὑπὲρ ἀλλήλες, ὅταν ἥτοι δῥιαια, ἀξῶν τὺς ἐναντίες ὑπολαμβά- 
εὐεργετῶν, ἢ συμμάχρις ἀδικουμένοις βοηθεῖν, ἃ τοῦ τῇ νωσιν, ἢ διενεχβῶσι τοῖς συμμάχοις, ἢ τῷ πολέμῳ κάμνω- 
πόλει συμφέροντος ἕνεκεν ἢ εἰς εὐδοξίαν ἢ εἰς εὐπορίαν ἢ ὁ σιν, ἢ φοβηθῶσι τοὺς ἐναντίους, ἢ στασιάσωει πρὸς σφῶς 
εἰς δύναμιν ἡ εἰς ἄλλο τι τῶν τοιότων. ὅταν μὲν οὖν ἐπὶ αὐτούς" ὥςε τύτων τε πάντων καὶ τῶ» τότοις ὁμοιοτρόπων 
τὸ πολεμεῖν παρακαλῶμεν, τούτων τε τῶν προφάσεων ὅτι τὰ τοῖς πράγμασιν οἰκειότατα συνώγων ἐκ ἀπορήσεις ὅθεν 
«λείστας συνακτέον, καὶ μετὰ ταῦτα δεικτέον, ἐξ ὧν ἔστι χρὴ περὶ πολέμια δημογγορεῖν καὶ εἰρήνης. λείπεται δ᾽ ἡμᾶς 
περιγενέσθαι τῷ πελέμῳ, ὅτι τὰ πλεῖςα τύτων τοῖς παρα-- ἔτι περὶ πέρα χρημώτων διελθεῖν. πρῶτον μὲν ἦν σκεπτέον 
καλυμένοις ὑπάρχρντά ἐς ιν. περιγίνονται δὲ πάντες ἢ διὰ Ὁ εἴ τι τῶν τὴς πόλεως κτημάτων ἡμελημέμον ἐςὶ καὶ μήτε 
τὴν τῶν θεῶν εὔνοιαν, ἣν εὐτυχίαν προσαγορεύομεν, ἢ διὰ πρόσοδον ποιεῖ μήτε τοῖς θεοῖς ἐξαίρετόν ἐς ιν. λέγω δ᾽ οἷον 
σωμάτων πλῆθες καὶ ῥώμην, ἢ διὰ χρημάτων εὐπορίαν, ἢ τόπους τινὰς δημοσίους ἡμελημώνς, ἐξ ὧν τοῖς ἰδιώταις ἢ 
διὰ στρατηγοῦ φρόνησιν, ἢ διὰ συμμάχων ἀρετήν, ἢ διὰ πραθέντων ἢ μισθωθέντων πρόσοδος ἄν τις τῇ πόλει γί- 

τόπων εὐφυΐαν. τότων οὖν καὶ τῶν τοίτων τὼ τοῖς πρώγ- Ὑγνοιτο" κοινότατες. γὰρ ὁ τοιοῦτος πόρος ἐς. ὧν δὲ μηδὲν 
μασιν οἰκειότερα λαμίβανοντες ἐμφανιοῦμεν, ὅταν ἐπὶ τὸ 25 ἢ τοῶτον, ὠπὸ τιμημάτων ἀνωγκαῖον ποιήσασθαι τὲς εἰσ- 
πολεμεῖν παρακαλῶμεν, τὼ μὲν τῶν ἐναντίων ταπεινῦντες, φοράς, ἢ τοῖς μὲν πόησι τὰ σώματα παρέχειν εἶναι προσ- 

τὰ δ᾽ ἡμέτερα ταῖς αὐξζήσεσι μεγάλα καθιςῶντες. ἐὰν δὲ τεταγμένον εἰς τὸς κινδύνος, τοῖς δὲ πλυτῦσι τὰ χρήματα, 
πόλεμον μέλλοντα γίνεσθαι διακωλύειν ἐπιχειρῶμεν, πρῶ- τοῖς δὲ τεχνίταις ὅπλα. συλλήβδην δὲ περὶ πόρων εἰσηγό- 
τὸν μὲν διὰ προφάσεων δεικτέον ἢ παντελῶς οὐδεμίαν μένοι, φάναι αὐτὺς ἴσυς τοῖς πολίταις καὶ πολυχρονίος καὶ 
ὑπάρχόσαν ἢ μουιρὼς καὶ ταπεινὰς οὖσας τὰς δυσχερείως, Ὁ μεγάλους ὄντας, τοὺς δὲ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία, τούτοις 
ὄκειθ᾽ ὡς ὁ συμφέρει πολεμεῖν, διεζιόντα τὰ κατὰ τὸν πό- ἔχοντας. τὰς μὲν οὖν προθέσεις περὶ ὧν δημηγορήσεμεν, 
λεμον ἀτυχήματα τοῖς ἀνθρώποις" πρὸς δὲ τύτοις τὰ πρὸς καὶ τὰ μέρη τούτων ἐξ ὧν τὺς λόγυς συςήσομεν καὶ προ- 
νίκας συντείνοντα τοῦ πολέμου τοῖς ἐναντίοις ὑκάρχοντα τρέποντες καὶ ἀποτρέποντες, ἐκ τῶν εἰρημένων ἴσμεν" προ- 
μᾶλλον δεικτέον" ταῦτα δ᾽ ἐςὶν ἅπερ ἀρτίως κατηρίθμηται, θέμενοι δὲ πάλιν ἐφεξῆς τό τε ἐγκωμιας κεὸν εἶδες καὶ τὸ 
γίνεσθαι μὲν ἦν μέλλοντα πόλεμον ἐκ τύτων ἀποτρεπτέον" 35 ψεκτικὸν περιλάβωμεν. 
ἤδη δ᾽ ἐνεςῶτα παύειν ἐπιχειροῦντας, ἐὰν μὲν κρατῶσιν οἱ Συλλήβδην μὲν οὖν ἐςὶν ἐγκωμιας κὸν εἶδος προαι- ἦ 
συμβοελενόμενοι, αὐτὸ τῦτο πρῶτον χεκτέον, ὅτι δεῖ τὸς νῦν ρέσεων καὶ πραΐεων καὶ λόγων ἐνδόξων αὔξησις καὶ μὴ 
ἔχοντας μιὴ περιμένειν ἕως ἂν πέσωσιν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ κρατεῖν προσόντων συνοριείωσις, ψεκτικὸν δὲ τὸ ἐναντίον τότῳ, τῶν 
ποιεῖσθαι; τὴν εἰρήνην, ἔπειτα διότι πέφνκεν ὁ πόλεμος καὶ μὲὴν ἐνδόξων ταπείνωσις, τῶν δὲ ὠδύξων αὔξησις. ἐπαινετὰ 

τῶν εὐτυχούντων ἐν αὐτῷ πολλοὺς ὠπολλύναι, ἡ δ᾽ εἰρήνη 0 μὲν οὖν ἐςὶ πράγματα τὰ δίκαια καὶ τὼ νόμιμα καὶ τὼ 

48. συντακτέον ἘΡ, ἃ 19. τοῦ χολέμου ἘΠ». ᾿ τὰ οὐ ,8΄. Π 24. εὐψυχίαν προσαγορούοιμεν Ἐ΄’. 1 24, τὰ] ὁμοιοτρόπως τὰ Ἐ΄, ἢ 
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συμφέροντα καὶ τὼ καλὰ καὶ τὰ ἡδέα καὶ τὰ ῥᾷδια πρα- 
κω “" » » --.;» ν ,» ἃ ᾿ χβᾶναι. ταῦτα δὲ αὐτά τε οἷά ἐς, καὶ ὅθεν αὐτοὶ πολλὰ 
΄, » “-» ᾿ ἢ » “» Ν ᾿ 

ποιήσομεν, ἐν τοῖς πρὸ τούτων εἴρηται. δεῖ δὲ τὸν εὐλο- 
,«“" ,ὔ ΄“ , «ε Ψ “ ᾽ ,ὔ μ᾿. - νντα δεικνύειν τοῖς λόγοις ὡς τύότῳ τῷ ἀνθρώπῳ Ἂ τοῖς 

ΡῬΡΗΤΟΡΙΚΗ 

ὡς ἑκών, ὡς ἐκ προνοίας, ὡς εἰ πάντες τύτῳ ἴσως ποιοῖ. 
μέν, εὐδαιμονοῖμεν ἂν ἢ φαύλως πράττοιμεν. χρὴ δὲ καὶ 
εἰκάζοντα συμβιβαζειν, καὶ ἐποικοδυμῦντα τὸ ἕτερον ὡς 
ἐπὶ τὸ ἕτερον αὔξειν τρόπῳ τοιῷδε" “ὅςι:ς δὲ τῶν φίλων 

πράγμασιν ὑπάρχει τι τότων ὑπ᾽ αὐτῷ κατεργασθὲν ἢ δὶ 5 κήδεται, τῦτον εἰκὸς καὶ τὺς αὐτῷ γονεῖς τιμῶν" ὃς δὲ τὸς 
αὐτῷ πορισθὲν ἢ ἐκ τότυ ἐπισυμβαῖνον ἢ ἕνεκεν τύτε γι- 
νόμενον ἢ ἕκ ἄνευ τότυ ἐπιτελόμενον' ὁμοιοτρόπως δὲ καὶ 
τῷ ψέγοντι τὼ ἐναντία τότων δεικτέον προσόντα τῷ ψε- 
γομένῳ. τὸ μὲν ἐκ τούτα, οἷον ἐκ τῷ φιλογυμναστεῖν τὰ 

γονέας τιμᾷ, ὅτος καὶ τὴν πατρίδα τὴν ἑαυτοῦ εὖ ποιεὺ 

βιυλήσεται"" συλλήβδην δέ, ἐὰν πολλῶν αἴτιον ἀποφαύης, 

ἐών τε ὠγαθῶν ἐάν τε κακῶν, μεγάλα φανεῖται. σχοτιὺ 
δὲ καὶ τὸ πρῶγμα ὁποῖον φανεῖται κατὰ μέρη διαιρέμε- 

σῶμα αἱ νῖκαι, καὶ ἐκ τοῦ μιὴ φιλοπονεῖν ἐπ᾿ ἀρρωστίαν το νον ἢ καθόλε λεγόμενον, καὶ ὁποτέρως ἂν μεῖζον ἧ, τὰ 
ἐμπίπτειν, καὶ ἐκ τὸ φιλοσοφεῖν δεινότερον εἶναι. περὶ φρό- τὸν τρόπον αὐτὸ λέγειν. τὰς μὲν ἦν αὐξήσεις ὕτω μετιῶν 
νησιν, καὶ ἐκ τῷ ἀμελεῖν ἐνδεὰ τῶν ἀναγκαίων εἶναι" τὸ πλείςας ποιήσεις καὶ μεγίςας, ταπεινώσεις δὲ τοῖς λέγοις 
δ' ἕνεκα τότα, οἷον ἕνεκα τῷ ςεφανωθῆναι ὑπὸ τῶν πολι- καὶ τὼ ὠγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὸν ἐναντίον τρόπον μετιών, 
τῶν πολλὺς πόνος καὶ κινδύνας ὑπομέψυσιν, καὶ ἕνεκα τοῦ ὡς εἰρήκαμαν ἐπὶ τῶν μεγάλων, καὶ μάλιςα μὲν ἂν μη- 
χαρίσασθαι τοῖς ἐρωμένοις τῶν ἄλλων ὑἐδὲν φροντίζεσιν᾽ 16 δενὸς αἴτιον ἐπιδεικνύῃς, εἰ δὲ μή, ὡς ἐλαχίςξων καὶ τμε 
τὸ δὲ μὴ ἄνευ τότυ, οἷον ἐκ ἄνευ τῶν ναυτῶν ναυμαχιῶν κροτάτων. ὡς μὲν ἦν ἐγκωμιάζοντες καὶ ψέγοντες αὐξ- 
νῖκαι, καὶ οὐκ ἄνευ τοῦ πίνειν αἱ παροινίαι. τὼ τοιαῦτα σομεν καὶ ταπεινώσομεν ἅπερ ὧν ἐθέλωμεν, ἐκ τούτωι 
δὲ τοῖς προειρημένοις ὁμοιοτρόπως μετιὼν ἐγκωμίων καὶ ἴσμεν" χρήσιμοι δὲ αἱ τῶν αὐξήσεων. ἀφορμαί εἰσι καὶ 
ψόγων πολλῶν εὐπορήσεις. αὐξήσεις δὲ καὶ ταπεινώσεις ἐν τοῖς ἄλλοις εἴδισιν, ἀλλ᾽ ἡ πλείςη δύναμις αὐτῶν ἰξὺ 

συλλήβδην ἅπαντα τὼ τοιαῦτα τόνδε τὸν τρόπον μετιών, Ὁ ἐν τοῖς ἐγκωμίοις καὶ ἐν τοῖς. ψόγοις, περὶ μὲν Ὧν τέτων 
πρῶτον μὲν ἀποφαίνων, ὥσπερ ἀρτίως μετῆλθον, ὑπὸ τυ- ἐντεῦθεν εὐπορήσομεν. ! 
τοὶ πολλὰ γεγενῆσθαι ἢ κακὰ ἢ ὠγαθά. εἷς μὲν ἵν τρό- Διέλωμεν δὲ πάλιν ὁμοιοτρόπως τότοις τό τε κατεῦ 
πος τῆς αὐξήσεως τος, δεύτερος δὲ κεκριμένον μεταφέρειν, γορικὸν καὶ τὸ ὠπολογητικὸν εἶδος, ὃ περὶ τὴν δικανυαν 
ἄν μὲν ἐπαινῆς, ἀγαθόν, ἂν δὲ ψέγῃς, κακόν, εἶτα πα- ἐςι πραγματείαν, αὐτώ τε ἐξ ὧν συνέστνικε, καὶ ὡς δεὶ 

ριςαάναι τὸ ὑπὸ σῷ λεγόμενον, καὶ παραβάλλειν πρὸς ἀλ- 25 αὐτοῖς χρῆσθαι. ἔστι δὲ τὸ μὲν κατηγορικὸν συλλήβδην 
ληλα, τῷ μὲν ὑπὸ σαυτοῦ λεγομῴνπ τὼ μέγιστα διεξιὼν εἰπεῖν ἁμαρτημάτων καὶ ἀδικημάτων ἐξάγγελσις, τὸ δ᾽ 
τὸ δ᾽ ἑτέν τὰ ἐλάχιςα, καὶ ὕτω μέγα φανῆναι. τρίτος, ὠπολογητικὸν ἁμαρτημάτων καὶ ἀδικημάτων κατηγορεθή- 

᾿ πρὸς τὸ ὑπὸ σαυτῷ λεγόμενον ἀντιπαραβάλλειν τόλα'χιςον τῶν ἢ καθυποπτευθέντων διάλυσις. ἑκατέρα δὲ τῶν εἰδὸν 
τῶν ὑπὸ τὴν αὐτὴν ἰδέαν πιπτόντων" φανεῖται γὰρ οὕτω τὰς δυνάμεις τὰς αὐτὰς ἐχόντων, κατηγορῆντα μὲν ἀναγ, 
τὸ ὑπὸ σῷ λεγόμενον μεῖζον, ὥσπερ οἷ μέτριοι τὰ μεγέθη 30) καῖον λέγειν, ὅταν μὲν εἰς πονηρίαν κατηγορῇ, ὡς αἱ τῶν 
φαίνονται μείζος ὅταν πρὸς βραχυτέρες παραςῶσιν. ἔςα, ἐναντίων πράξεις ἄδικοι καὶ παράνομοι καὶ τῷ πλήθει τῶν 
δὲ καὶ ὧδε πάντως αὔξειν" εἰ κέκριται μέγα ἀγαθὸν τῦτο, πολιτῶν ἀσύμφοροι τυγχρίνυσιν ὅσαι, ὅταν δὲ εἰς ἀβελ- 
τότῳ τι ἐναντίον ἐὰν λέγῃς, μέγα κακὸν φανεῖται" ὡσαύ- τερίαν, ὡς αὐτῷ τε καὶ τῷ πράττοντι ἀσύμφοροι καὶ 
τῶς δὲ εἰ νομίζεται μέγα κακάν, ἐὰν τότῳ ἐναντίον λέ. αἰσχραὶ καὶ ἀπδεῖς καὶ ἀδύνατοι ἐπιτελεσθῆναι. ταῦτα 
Ὑῇς, μέγα ἀγαθὸν φανεῖται. ἔστι δὲ καὶ ὧδε μεγάλα 35 μὲν καὶ τὰ τύτοις ὕμοια κατά τε τῶν πονηρῶν καὶ τῶν 
ποιεῖν τἀγαθὰ ἢ τὼ κακά, ἐὰν ἀποφαίνῃς αὐτὸν ἐκ δια- ἀβελτέρων ἐπιχειρήματά ἐςιν. δεῖ δὲ καὶ τῦτο παρατηριὺ 
νοίας, συμβιβάζων ὡς ἐκ πολλῇ προινόησεν, ὡς πολλὰ τὸς κατηγορῦντας, ἐπὶ ποίοις τῶν ἀδικηματων οἱ νόμοι τὰς 

πρώττειν ἐπεβάλετο, ὡς πολὺν χρόνον ἔπραττεν, ὡς ὑδεὶς τιμωρίας τάττυσιν, καὶ περὶ ἃ τῶν ἀδικημάτων οἱ ὥχα» 

ἄλλος πρότερον τύτοις ἐνεχείρησεν, ὡς μετὼ τύτων ἔπραξε ςαὶ τὼς ζημίας ὁρίζεσιν. ὅταν μὲν ἕν ἢ νόμος διωρικώ, 
μεθ᾽ ὧν ὑδεὲὶς ἄλλος, ὡς ἐπὶ τότοις μεθ᾽ οὺς ὑδεὶς ἕτερος, 20 τῦτο δεῖ μόνον σκοπεῖν τὸν κατήγορον, ὕπως ὧν ἐπιδιζῃ 

1. τὰ δηῖς καλὰ οἱ ΚΣ. | 8. τύτοις Κὅ. Π 15, τῶν οἷν ἘΦ. || 18. ὁμοιστρόποις Ἐ΄δ, ἢ 81. τύτυ δὴ 84. ἢ 48. σὲ δ΄. 1 32. 
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ΠΡΟΣ ΑΛΕΞ 

τὸ πρᾶγμα γεγενημένον. ὅταν δὲ οἱ δικας αὶ τὸ κατηγοι 
ρώμενον εἰδῶσιν, αὐζητέον ἐςὶ τὼ ἀδικήματα καὶ τὰ τῶν 
ἐναντίων ὡμαρτήματα, καὶ μάλιςα μὲν δεικτέον ὡς ἑκὼν 
καὶ. ἐκ προνοίας ἃ τῆς τυχύσης ἀλλὰ μετὰ παρασκευῆς 

ΑΝΔΡΟΝ. 1421 

τάνειν καὶ τὸ ἀτυχεῖν. δεῖ δὲ τὸν ἀπολογόμενον πάντω 
θεωρεῖν ἐφ᾽ οἷς τῶν ἀδικημάτων οἵ τε νόμοι τὼς τιμωρίας 
ἐπάξεσι καὶ οἱ δικας αἱ ζημίας τιμῶσιν" καὶ ὅταν ὁ νό- 
μος ὁρίζῃ τὼς τιμωρίας, δεριτέον ὡς ἀκ ἐποίησε τὸ παρά- 

πλείςης ἠδίκησεν. ἐὰν δὲ μὴ δυνατὸν ἢ τῦτο ποιεῖν, ἀλλὰ 5 παν ἢ ὡς ἔννομα καὶ δίκαια ἐποίησεν, ὅτε δὲ οἱ δικας αἱ 
νομίζῃς δεῖξαι τὸν. ἐναντίον ὡς ἥ ἥμαρτε τρόπον τινὰ αὶ ὅτι 
ταῦτα πρᾶξαι διανοηθὲς καλῶς ἡτύχρισε, περιαιρετέον τὴν 
συγγνώμην, λέγοντα τοῖς ἀκούουσιν ὡς ὁ δεὶ πράξαντας 
ἡμαρτηκώα, φάσκειν ἀλλὰ πρὶν πράττειν εὐλαβεῖσθαι, 

μαθες ἥκασι τιμηταὶ τῆς ζημίας, ὁμοίως πάλιν ὁ φατέον ὅτι 
ταῦτα οὐκ ἐποΐσσεν, ἀλλὼ μικρὰ βεβλαμμένον τὸν ἐναν- 
τίον καὶ ὠκόσια ἀποφαίνειν πειρατέον. ἐκ τότων μὲν οὖν 
καὶ τῶν τότοις ὁμοιοτρόπων ἐν ταῖς κατηγορίαις καὶ ταῖς 

ἔπειθ᾽ ὡς εἰ καὶ ἐφίμαρτεν ἃ ἠτύχοεν ἐκεῖνος, δεῖ διὼ 10 ἀπελογίαις εὐπορήσομεν" λείπεται δ᾽ ἡμῖν ἔτι διεξελθεῖν 
τὰς ἀτυχίας καὶ τὰς ἁμαρτίας ζημιωθῆναι μᾶλλον αὐτὸν 
ἢ τὸκ μηδέτερον τούτων ποιήσαντα. πρὸς δὲ τύτοις καὶ ὁ 

νομοθέτης ἐκ ἀφῆκε τὸς ἐξαμαρτάνοντας, ἀλλ᾽ ὑποδίκους 
ἐποίησεν, ἵνα. μὴ τάντες ἐξαμαρτάνωσιν. λέγε δὲ καὶ ὡς 

τὸ ἐζεταςικὸν εἶδος. 
Ἐν κεφαλαίῳ μὲν δύ εἰπεῖν, ἡ ἐζέτασίς ἐ ἐσι προαι-θ 

ρέσεων ἃ πράξεων ἢ ἢ λόγων πρὸς ἄλληλα ἡ πρὸς τὸν ἀλ- 
λον βίον ἐναντιουμένων ἐμφάνισις, δεῖ δὲ τὸν ἐξετάζοντα 

εἰ τὸν τὰ τοιαῦτα ὠπολογόμενον ὠποδίξονται, πολλὺς τὸς 15 ζητεῖν εἴ πε ἢ ὁ λόγος ὃν ἐξετάζει ἢ αἱ, πράξεις τῷ ἐξε- 
ἀδικεῖν προαιρεμένες ἔξεσιν" κατορθώσαντες μὲν γὰρ ἅπερ 
ἂν ἐθέλωσι πράξωσιν, ὠποτυχιάντες δὲ φάσκοντες ἠἡτυχη- 

κίναι τιμωρίαν ὑχ; ὑφέξεσιν. τοῖς μὲν ὄν κατηγορῶσιν ἐκ 

τῶν τοιούτων ἡ συγγνώμη περιωιρετέα, καὶ ὡς πρότερον. 

ταζομένου ἢ αἱ τροαιρέσεις ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. ἡ δὲ 

μέθοδος ἴδε, σκοπεὼν ἐν τῷ παροιχομένῳ χρόνῳ εἴ πὼς 
πρῶτόν τινος φίλος γενόμενος πάλιν ἐχθρὸς ἐγένετο καὶ 
πάλιν φίλος τῷ αὐτῷ τότῳ, ἥ τι ἄλλο ἐναντίον εἰς μο- 

εἴρηται, διὰ τῶν αὐξήσεων πολλῶν αἴτια κακῶν τὰ τῶν Ὁ χβϑηρίαν φέρον ἔπραξεν, ἢ ἔτι πράξει, ἐὰν οἱ καιροὶ παρω- 

ἐναντίων ἔργα δεικτέον. τὸ μὲν ὄν κατηγορικὸν εἶδος διὰ 
τῶν μερῶν ἀποτελεῖται τούτων, τὸ δὲ ἀπολογητικὸν διὰ 

τριῶν μεθόδων συνίςαται, πόθεν ὧν τις ὠπολογήσαιτο. ἢ 

γὰρ ὠκοδεικτέον τῷ ἀπολογαεμένῳ ὡς ὑδὲν τῶν κατηγορυ- 

πέσοιεν αὐτῷ, ἐναντίον τοῖς πρότερον ὑπ᾽ αὐτῷ πεπραγμέ- 
νοις. ὡσαύτως δὲ ὅρα καὶ εἴ τι εἰπὼν νῦν λέγει ἐναντίον 
τοῖς πρότερον αὐτῷ εἰρημένοις, ἢ εἴ τι εἴποι ἐναντίον τοῖς 
λεγομένοις ἢ τοῖς πρότερον εἰρημένοις. ὡσαύτως δὲ καὶ εἴ 

μένων ἔπραξεν" ἃ ἐὰν ἀναγκάζηται ὁμολογεῖν, πειρατέον 15 τι προείλετο ἐναντίον τοῖς πρότερον εἰρημένοις ὑπ᾽ αὐτῇ, ἢ 
δεικνύναι ἔννομον καὶ δίκαιον καὶ καλὸν καὶ συμφέρον τῇ 
πόλει τὸ πεπραγμένον' ἐὰν δὲ μὴ τῦτο δύνηται ἀποδεῖξαι, 
εἰς ἁμάρτημα κὶ εἰς ἀτύχημα ἄγοντα τὼς πράξεις, καὶ 
μικρὰς τὰς βλάβας ἀπ᾽ αὐτῶν γενομένας ὠποφαΐίνοντα, 

προέλοιτ᾽ ἄν καιρῶν παρωπεσόντων. ὁμοιοτρόπως δὲ τότοις 
λαμβάνειν καὶ πρὸς τὰ ἄλλα ἔνδοξα. ἐπιτηδεύματα τὰς. 
ἐν τῷ τῇ ἐξεταζομέώνου βίῳ ἐναντιώσεις. τὸ μὲν οὖν ἐξε- 
ταςικὸν εἶδος ὅτω μετιὼν οὐδίνωα παραλείψεις τρόπον τῆς 

συγγνώμης τυχεῖν πειρατέον. ἀδικίαν δὲ καὶ ἁμάρτημα 30 ἐξετάσεως. ὡπάντων δὲ τῶν εἰδῶν ἤδη διηρημένων, δεῖ καὶ 
καὶ ἀτυχίαν ὧν διορίζῃς, τὸ μὲν ἐκ προνοίας κακόν τι 
ποιεῖν ἀδικίαν τίθει, καὶ φάθι δεῖν τιμωρίαν ἐπὶ τοῖς τοιύ- 
τοῖς τὴν μεγίςην λαμβάνειν" τὸ δὲ δὶ’ ἄγνοιαν βλαβερόν 

τι πράττειν ἁμαρτίαν εἶναι φατέον. τὸ δὲ μὴ δι᾽ ἑαυτὸν 

χωρὶς τότων ἑκαάςῳ, ὅταν ὡρμόττη, χρῆσθαι, καὶ κοινῇ, 

συμμιγνύντα τὼς δυνώμεις αὐτῶν. ταῦτα γὰρ ἔχει μὲν 
διαφυρὰς εὐμεγέθεις, ἐπικοινωνῦσι μέντοι κατὼ τὰς χρή- 
σεις ἀλλήλοις, καὶ ταὐτὸ πεπόνθασι τοῖς τῶν ἀνθρώπων 

ἀλλὰ δι᾿ ἑτέρους τινὼς ἢ διὰ τύχην μηδὲν ἐπιτελεῖν τῶν 35 εἴδεσιν" καὶ γὰρ οὗτοι τῇ μὲν ὅμοιοι τῇ δὲ ἀνόμοιοι τὰς 

βελευθέντων καλῶς ἀτυχίαν τίθει, “καὶ φάθι τὸ μὲν ὠδὲ- 

καὶν εἶναι τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων ἴδιον, τὰ δ᾽ ἐξαμαρτεῖν 
καὶ περὶ τὼς πράξεις ἀτυχεῖν ὁ μόνον εἶναι ἑαυτῷ ἴδιον, 
ἀλλὼ καὶ κοινὸν καὶ τῶν δικαζόντων καὶ τῶν ἄλλων ἀν- 

ὄψεις καὶ τὼς αἰσθήσεις εἰσίν. ὕτω δὰ τῶν εἰδῶν διωρισμέ- 
γων, καὶ ὧν προσδέονται κοινῇ πάλιν ἐξαριθμήσωμεν, καὶ 

διεξέλθωμεν ὡς αὐτοῖς δεῖ χρῆσθαι. 
Πρῶτον μὰν οὖν καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ νόμιμον καὶ 

θρώπων. ἀξία δὲ συγγνώμην ἔχειν ἀναγκασθείς τι ὁμολο- 0 τὸ συμφέρον καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ ἡδὺ καὶ τὰ τύτοις ἀκό- 
»“Ἥ -“ ͵ὔ » "» Ν εἝ ν» »"Ἢ5 Ἁ 

γεῖν τῶν τοιστὼν αἰτίων, Κοινὸν τοῖς ἀχόσσι ΤΟΙΩΥ τὸ ἁμαρ- λυθα, καθάπερ ἐν ἀρχῇ διειλόμην, κοινὼ πᾶσι τοῖς εἶδεσίν 

«ὦ, ἴσασιν. ἘΓδ οἱ γᾳ 2. Τ Ἴ. πρᾶξαι ταῦτα Ἐπ, " 314. ἀτυχίαν ὅδε ὁμζερ Ἐ". ἢ 82. ἀδικίας ἘΠ, ᾿ 85. ἑτέρας 73. 
6. τιμητικοὸὶ ἘΠ᾿, ἢ 7. ταύτην μᾶλλον ἐκ Ἐδδ, ἢ 9. καὶ ἐκ τῶν Κ3, ἢ 416. ἀλλήλοις Ψ΄. 1 11. “Ξαρωχημϑω ΜΒ. 19. ἐδ ἃ ἢ εἰς 

Ἐπ, Ἰ} 20. περιπέσοιεν οοάϊοοϑ. [[124. ἐναντίοι ΚΖ, 1} 26. δὲ οτχ 7 5.8ς, 1} 35. τί -- τί ἘΠ, ᾿ὶ 839. οὖν οτὰ .8“. ἢ] ἀ1. τοῖς οἵχὰ 77}, 
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.. μάλιςα δ᾽ αὐτοῖς τὸ προτρεπτικὸν προσχρῆται. δεύ- 
τερον δὲ τὰς αὐξήσεις καὶ ταπεινώσεις χρησίμους ἀνώγ- 
καῖον εἶναι παρὰ τὼ λοιπὰ πάντα, μάλιςα, δ᾽ αὐτῶν ἐν 
τῷ ἐγκωμίῳ καὶ τοῖς ψόγοις αἱ χρήσεις. τρίτον δὲ πίς εἰς, 

ῬΡΗΤΟΡΙΚΗ. 

τες, ἢ ἐπιθυμοῦντες ἢ πεκαυμῴοι τῶν ἐπιθυμιῶν, ἢ τι 
τοῦτον ἕτερον πεπονθότες πάθος ταῖς ψυχαῖς καὶ τοῖς σώ- 
μάσιν ἥ τινι τῶν ἄλλων αἰσθήφεων εἷς συμτάσχιμεν' 

ταῦτα γὰρ καὶ τὰ τούτοις ὅμοια, κοινὰ τῆς ἀνθρωπιίας 
αἷς ἀνάγκη μὲν πρὸς πάντα τὰ μέρη τῶν λόγων χρῆσθαι, ς φύσεως ὄντα πάθη, γνώριμα, τοῖς ἀκούυσίν ἐςιν. τὰ μὲν 
χρησιμώτατα: δ᾽ εἰσὶν ἐν ταῖς κατηγορίαις καὶ ταῖς ἀπο- 

λογίαις" ταῦτα γὰρ πλείςης ἀντιλογίας δέονται. πρὸς δὰ 
τότοις προκαταλήψεις καὶ αἰτήματα καὶ παλιλλογίαι καὶ 

μῆκος λόγου καὶ μετριότης μήκους καὶ βραχνλογία καὶ 

ἦν κατὰ φύσιν εἰθισμένα τοῖς ἀνθρώποις γύσεθαι τοιαῦτά 
ἐστιν᾿ ἃ φαμεν διῖν συμπαραλαμβάνειν ἐν τοῖς λόγοι, 
ἕτερον δὲ μέρος ἐστὶ τῶν εἰκότων ἔθος, ὃ κατιὰὼ συνήθειαν 
ἕκαςοι ποΐμεν, τρίτον δὲ κέρδος" πολλαίκις γὰρ διὼ τίτε 

ἑρμηνεία" ταῦτα γὰρ καὶ τὰ τούτοις ὅμοια κοινὰς ἔχρει 10 τὴν φύσιν βιασάμενοι καὶ τὰ ἤθη προειλόμεθα πράττει. 
ϑ Α, ψ' Ν ΄ ᾿ . »" ᾿΄ 

χἄσι τοῖς εἴδεσι τὰς χρήσεις. περὶ μὲν οὖν τῶν δικαίωμ 

καὶ τῶν. νομίμων καὶ τῶν τέτοις ὁμοιοτρόπων πρότερον διω- 
ρισάμην καὶ τὴν χρῆσιν αὐτῶν διεξῆλθον, καὶ περὶ μὲν 
.“ 1 "" ΄ 4 

των αὐξήσεων και ταπειρωσέὼν ΕἸΤΟΥ. 

οὕτω δὲ τούτων διωρισμένων, ἐν μὲν ταῖς προτροταῖ καὶ 

ταῖς ἀποτροπαῖς δεικτέον ὑπὲρ τῶν ζητυμένων, ὅτι τοῦτε 
τὸ πρᾶγμα ἐφ' ὃ ἡμεῖς παρακαλῦμεν ἢ ᾧ ἀντιλέγιμσ, 
αὐτὰ ὡς ἡμεῖς φαμὲν γίνεται, εἰ δὲ μή, ὅτι τὰ τούτω 

8 Νὺν δὲ περὶ τῶν ἄλλων δηλώσω, πρῶτον ἀπὸ τῶν (5 τῷ πράγματι ὅμοια τῶτον τὸν τρόπον γίνεται: ὃν ἡμεῖς φα- 
αίςεων ἀρξάμενος.. εἰσὶ δὲ δύο τρόποι τῶν πίςεων. γίνον. μέν, ἢ τὰ πλεῖξα ἢ τὰ πάντα. κατὰ μὲν ὧν τῶν τρ- 
ται γὰρ αἱ μὲν ἐξ αὐτῶν τῶν λόγων καὶ τῶν πράξεων γμάτων οὕτω τὸ εἰκὸς ληπτέον' κατὰ δὲ τῶν ἀνθρώτιν 
καὶ τῶν ἀνθρώπων, αἱ δ᾽ ἐπκίθετοι τοῖς λεγομένοις καὶ τοῖς ἐν μὲν ταῖς κατηγορίαις, ἐὰν ἔχῃς, ἐπιδείκνυε τὸ αὐτὶ 

πραττομένοις" τὰ μὲν γὰρ εἰκότα καὶ παραδείγματα καὶ τοῦτο πρᾶγμα πολλάκις πεποιηκότα πρότερον, εἰ δὲ μέ, 
τικμήρια καὶ ἐνθυμήματα καὶ γνῶμαι καὶ τὰ σημεῖα Ἰοῦμοια τούτῳ. πειρῶ δὲ ἀποφαΐνειν καὶ ὡς λυσιτελὶς ἦν 
καὶ οἱ ἔλεγχοι πίξεις ἐξ αὐτῶν τῶν λόγων καὶ τῶν ἀνθρώ. αὐτῷ ταῦτα ποιεῖν" οἱ γὰρ πλεῖςοι τῶν ἀνθρώπων αὐτὸ 
τὼν καὶ τῶν πραγμάτων εἰσίν, ἐπίθετοι δὲ μαρτυρίαι ἴρ- τὸ λυσιτελὲς μάλιςα προτιμῶντες καὶ τοὺς ἄλλυς νομί. 

κοι βάσανοι. δεῖ δὲ τέτων ἑκάςην αὐτήν τε συνιέναι ποία ἴασιν ὄνεκα τότν πάντα πράττειν. ὧν μὲν οὖν ἔχῃς ἐπὶ 
τίς ἐςι, καὶ πόθεν τῶν εἰς αὐτὴν λόγων εὐπορήσομεν, καὶ τῶν ἀντιδίκων αὐτῶν τὸ εἰκὸς λαμβάνειν, ὅτως αὐτὸ στ» 

τί ἀλλήλων δικφέρυσιν. εἰκὸς μὲν ὄν ἐστίν, Ὦ λεγομένον Ξε νάγαγε, εἰ δὲ μή, ἀπὸ τῶν ὁμοίων τὰ εἰδισμένα φέρε. 
παραδείγματα ἐν ταῖς διανοίαις ἔχυσιν οἱ ἀκέοντες" λέγω 

δ᾽ οἷον εἴ τις φαίη τὴν πατρίδα βέλεσθαι μεγάλην εἶναι 
᾿ ᾿" ἊΨ μκ, , " Α ᾽ ᾿ ᾿ ΟΥ καὶ τὸς οἰκείςς εὖ πράττειν καὶ τοὺς ἐχθρὲς ἀτυχεῖν καὶ 

τὰ τύτοις ὕμοια συλλήβδην, εἰκότα δόξειεν" ἕκαςος γὰρ 

λέγω δ᾽ εἷον νέος ἐςὶν ὦ κατηγορεῖς, εἰ οἷα περὶ τὴν ἡλι 
κίαν ταύτην ὄντες πράττουσιν, ταῦτα Ἀέγεις πεπορριίαι 
αὐτόν" πιστευθήσεται γὰρ κατὰ τὴν ὁμοιότητα, καὶ τὸὼ 
κατὰ τούτε λεγόμενα. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐάν τις 

» Ϊ᾽ ͵ ,ὔ ὃ γΝ ει» ) ͵ Α -“ ν ε,ὕ » δὲ ͵ , ἕντ φ ΟΣ δι. 
Τῶν ἀχουόντων συνοίθεν αὐτὸς ἀὐτῷ περὶ τουτων καὶ τῶν 30 τῊὺς ἐταίρες αὐτὰ ΘεικνυῊ τοίστες ας Οἷον σὺ ἜΥΤΟΡ φκ 

τύτοις ὁμοιοτρόπων ἔχοντι τοιαύτας ἐπιθυμίας. ὥς ε τῦτο 
δεῖ παρατηρεῖν ἡμᾶς ἐν τοῖς λόγοις ἀεί, εἰ τὺς ἀκύοντας 

καὶ γὰρ διὰ τὴν πρὰς ἐκείνους συνήθειαν δύζει τὰ αὐτὰ 
,ὔ ν ᾿ 

τοὺς φίλοις ἐπιτηδεύειν. τὸς μὲν ὄν κατηγορέντας ἕτω ΧΡ 
συνειδότας ληψόμεθα περὶ τῷ τρώγματος Ὦ λέγομεν" τύ- μετιέναι τὸ εἰκός" τοῖς δὲ ἀπολογεμένοις μάλιςα διεικτέω 
τοῖς γὰρ αὐτοὺς εἰκάς ἐςι μάλιςα πιςεύειν, τὸ μὲν οὖν ὡς ἀδεκώποτε τῶν κατηγορυμένων τι πρότερον ὅτε αὐτοὶ ὅτι 

εἰκὸς τοιαύτην ἔχει φύσιν, διαιραῦμεν δὲ αὐτὸ εἰς τρεῖς 35 τῶν φίλων ὑδεὶς ὅτε τῶν ὁμοίων αὐτοῖς ἔπραξέ τις, νδ᾽ ἐλυ- 

ἰδέας. μία μὲν ἵν ἐςὶ τὸ τὰ πάθη τὰ κατὰ φύσιν ἀκο- σιτέλησε τοιαῦτα πράττειν. ὧν δὲ φανερὸς ἧς ταὐτὸ τὴν 

λυθόντα τοῖς ἀνθρώποις τοῖς λόγοις συμπαραλαμβάνειν ἐν πρότερον πεποιηκώς, αἰτιατέον τὴν ἡλικίαν, ἦ τινα πρέφα- 
τῷ κατηγορεῖν ἢ ἀπολογεῖσθαι" οἷον ἐὸν τύχωσί τινες κατ σιν ἄλλην οἰςέον, δ᾽ ἣν εἰκότως ἐξήμαρτες τότε. λέγε δ 
ταφρονήσαντές τινα ἢ δείσαντες, ἢ καὶ αὐτὸ τῦτο τὸ πρῷ- καὶ ὡς ὅτε ταῦτα τότε σοι πράξαντι συνήνεγκεν, ὅτε νὴ 
γμα πολλάκις πεποιηκότες, ἢ πάλιν ἡσθέντες ἢ λυπηθέν- 40 ἐλυσιτέλοισεν ἄν. ὧν δέ σοι μηδὲν ἧ πεπραγμένον τοῖτιν, 

4. προτρέκειν ἘΚ... ᾿ παρὰ πάντα λοιπὸν ἘΡ, παρὰ πώντα τὸν λόγον »ς 8“. ἢ 17. κι δὲ 8... } 21. πίςεκ] καὶ τίσεις Κ5.} 

22. μάρτυρες Κπὴ. ἢ 23. ἑκάςων ἘΠ᾿, ἢ 84. αὑτοῖς Ἐ.Β-, 1 36. κατὰ τὴν φύσιν ;΄, 

6. τοῖς ἀνθρωπίνους εἰθισμένα ἘΠ, ἱ 9. τῦτο Κη, ῃ 21. αὐτὸ} αὐτὸ οοθίςεά. ἢ 34. ὑδέποτε 8., ἢ 86. πράττων Ἐ..}Β-. ἢ 39. τεύτο 
84. 1 λ0. τοῦτο .8.. : 



-- 
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τῶν δὲ. φίλων σού τινες τυγχάνωσι τοικῦτα πεποιροότες, πέντων, διότι Λακεδαιμόνιοί ποτε ἡ ᾿Αθηναῖοι πολλῷ πλή- 
χρὴ λέγειν ὡς ἀ δόιαιόν ἐς δι᾽ ἐκείνες αὐτὸν διαβάλλε- ὅει χρώμενοι συμμάχων κατεπολέμησαν τὶς ἐναντίας, καὶ 

σθαι, καὶ διοινύναι τῶν σαυτῷ συνήθων ἑτέρους ἐπιεικεῖς προτρέποι τὴς ἀκύοντας πολλὺς συμμάχες ποιεῖσθαι. τὰ 
ὄντας" οὕτω γὰρ ὠμφέβολον "ποιήσεις τὸ κατηγορούμενον. μὲν δὴ τοιαῦτα παραδείγμωτα κατὼ λόγον ἐς ν᾽ ἅπαντες 
ὧν δὲ τῶν ὁμοίων δειασύωσί τινας ταὐτὰ πεκονικότας, ἅτο- αὶ γὰρ νομίζεσιν ἐν τοῖς πολέμοις τὸ πλῆθος ὁ μετρίαν ῥο- 
πὸν εἶναι φάσκε εἰ διότι ἕτεροί τινες ἐξαμαρτιίνοντες φαί: πὴν ἔχειν πρὸς τὴν νίκην. εἰ δέ τις ἀποφαίνειν ἐθέλοι μὴ 
γονται, πίστιν εἶναι ὅτι τῶν ἐγκαλουμένων τι καὶ σὺ πος τῦτ'᾽ αἰτιον τῷ νικῶν, τοῖς παρὰ τὸ εἰκὸς γεγενημένοις πρώ» 
ποίηκες. ὧν μὲν ἦν ἔξαρνος ἧς μὴ πεποιηκέναι. τὴν κατη- γμάσι χρήσᾳιτ᾽ ἂν παραδείγμασι, λέγων ὡς οἷ μὲν ᾿Αθή- 
γορυβιίνην πρᾶξιν, ὕτως ἐκ τῶν εἰκότων χρή σὰ ἀπολογεῖ: νησι φυγάδες τὸ πρῶτον μετὰ πεντήκοντα ἀνδρῶν Φυλήν 
σθαι" ἀπίθανον γὼρ ποιήσεις τὴν κατηγορίαν. ὧν δὲ ὁμο- (0 τε καταλαβόντες καὶ πρὸς τὸς ἐν ἄστει πολλῷ πλείους 
λογεῖν ἀναγκάζῃ, τοῖς τῶν πολλῶν ἤθεσιν ἀφομοίου τὼς ὄντας καὶ συμμάχοις Λακεδαιμονίοις χρωμένους πολεμής 
σαυτὰ πρεΐζξεις ὅτι μάλιςα, λέγων ὡς οἱ πλεῖξοι καὶ οἱ σαντες κατῆλθον εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν, Θηβαΐδι δὲ Λα- 

πάντες τῦτο καὶ τὰ τοιαῦτα πράττεσιν ὕτως ὡς σοὶ τνυγ- κεδαιμονίων καὶ σχεδὸν ἁπάντων Πελοποννησίων εἰς τὴν 
χάνει πεποιημένον. ὧν δὲ μὴ δυνατὸν ἥ τῦτο δεῖξαι, κα. Βοιωτίαν ἐμβαλόντων μόνοι περὶ τὰ Λεῦκτρα παραταζαΐ- ᾿ 
ταφευκτέον ἐπὶ τὰς ἀτυχίας ἢ τὰς ἁμαρτίας, καὶ συγ- ἰ6 μένοι τὴν Λακεδαιμονίων δύναμιν ἐνίκησαν, Δίων δὲ ὁ 
ἡνώμης πειρατέον τυγχάνειν, παραλαμβάνοντα, τὰ κοινὰ ἱΞυρακύσιος μετὰ τρισχιλίων ὁπλιτῶν εἰς Ξξυρακύσας πλεύ- 
τῶν ἀνθρώπων γινόμενα παθη, δι' ὧν ἐζιςάμεθα τῷ λογ. τας Διονύσιον πολλαπλάσιον ἔχοντα δύναμιν κατεπολέ- 
σμοῦ" ταῦτα δ᾽ ἐςὶν ἔρως ὀργὴ μέθη φιλοτιμία καὶ τὰ μησεν, ὡσαύτως δὲ ἹΚορίνθιοι Ἰξυρακυσίοις ἐννέα, τριήρεσι 

τότοις ὁμοιότροπα. τὸ μὲν ὧν εἰκὸς διὰ ταύτης τὴς μεθόδε βοηθήσαντες ἹἸ αρχηδονίος ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα ναυσὶν ἐπὶ 

τεχνοοώτατα μέτιμεν. Ὁ τοῖς λιμέσι τοῦ Ἱξυρακουσίων ἐφορμοῦντας, τὴν δὲ πόλιν 
9 Παράδεγμα δ᾽ ἐςὶ πράξεις ὅμοιαι γεγινημίναι καὶ ἅπασαν πλὴν τῆς ἀκροκόλεως ἔχοντας, ὁδὲν ἧττον κατε- 
ἐναντίαι ταῖς νῦν ὑφ᾽ ἡμῶν λεγομέναις. τότε δὲ χρηςέσν πολέμησαν. συλλήβδην δὲ ταῦτα καὶ τὰ τούτοις ὅμοια 
αὐταῖς ἐςίν, ὅτε ἄπιστον ἦν τὸ ὑπὸ σοῦ λεγόμενον εναι παρὰ λόγον πραχϑέντα τὰς κατὰ τὸ εἰκὸς γινομένας συμ- 
φανερὸν ποιῆσαι θέλεις, ἐὰν διὰ τὰ εἰκότος μὴ πιςεύηται, βυλῶς ἀπίςες ποιεῖν εἴωθεν. τῶν μὲν οὖν παραδειγμάτων 
ὅπως πρᾶξζο ὁμοίαν ἑτέραν τῇ ὑπὸ σὺ λεγομένη κατάμα- 25 τοιαύτη τις ἡ φύσις ἐςί, χρηςἐον δ᾽ αὐτῶν ἑκατέρῳ τρόπῳ, 
θόντες οὕτω πεπραγμένην ὡς σὺ φὸὴς γεγενῆσθαι, μᾶλλον ὅταν μὲν ἡμεῖς λέγωμεν τὰ κατὰ λόγον γινόμενα, δὲει- 
πιςεύσωσι τοῖς ὑπὸ σῇ λεγομένοις. εἰσὶ δὲ τῶν παραδει- κνύντας ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦτον τὸν τρόπον ἐπιτελυμένας 

γμάτων δυο τρόποι" τὰ μὲν γὰρ τῶν πρωγμάτων γίεται τὰς πράξεις, ὅταν δὲ τὰ παρὰ λόγον γινόμενα, φέροντας 
κατὰ λόγον. τὼ δὲ παρὰ λόγον. ποιεῖ δὲ τὰ μὲν κατὰ ὅσα παρὼ λόγον δυκῦντα γενέσθαι τῶν πραγμάτων εὐλό- 
λόγον “γινόμενα πιςτύεσθαι, τὰ δὲ μὴ κατὰ λόγον ἀπι- 3 γως ὠποβέθηκεν. ὅταν δ᾽ οἱ ἐναντίοι λέγωσι τοῦτο, χρὴ 
ςεῖσθαι. λέγω δ᾽ οἷον, εἴ τις φάσκει τὸς πλυσάςς δίκαιο. δεικνύειν ὡς εὐτυχήμωτα ταῦτα συνέβη, καὶ λέγειν ὅτι 

τέρος εἶται τῶν. πενομένων, καὶ φέρει τινὰς πράξεις πλυ- αἱ τοιαῦται πράξεις ἐν τῷ σπανίῳ “γεγόνασιν, οἷας δὲ σὺ 
σέων ἀνδρῶν δικαίας" τὰ μὲν ἦν τοιαῦτα τῶν παραδειγμά- λέγεις, πολλάκις, τοῖς μὲν ὄν παραδείγμασιν ὕτω χρη- 

! τῶν κατὰ λόγον εἶνιοι δυκεῖ" τὺς γὰρ πλείςες ἔστιν ἰδεῖν στέον" ὅταν γε μὴν τὰ παρὰ Ἀόγον γινόμενα φέρωμεν, 
νομίζοντας τὸς πλυτῶντας δικαιοτέρας εἶναι τῶν πενομένων, 3ς χρὴ συνάγειν αὐτῶν ὅτι πλεῖςα, καὶ καταλέγειν ὡς ὑδὲν 

εἰ δέ τις πάλιν ὠποφαίνει τινὰς τῶν πλεσίων ἐπὶ χρήμασιν μᾶλλον ἐκεῖνα τύτων εἴωθε γίνεσθαι. δεῖ δὲ χρῆσθαι τοῖς 
ἀδικήσαντας, τῷ παρὰ τὸ εἰκὸς γεγενημένῳ παραδείγματι παραδείγμασι μὴ μόνον ἐκ τότων ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἐναν- 
χρώμενος ἀπίστους ὧν ποιοῖ τὸς πλυτῦντας, ὡσαύτως δὲ τίων. λέγω δ᾽ οἷον ἐὰν ἀποφαίνῃς τινὰς πλεονεκτικῶς τοῖς 
καὶ εἴ τις φέροι παράδειγμα τῶν κατὰ λόγον εἶναι δο- συμμάχοις χρωμένες καὶ διὰ τοῦτο λυθεῖσαν αὐτῶν τὴν 

8. αὐτῷ 84. 1} 5. ταῦτα Ἐπ 8. | 8. ἢ 8. ἢ 16. περιλαμβάνοντα ἘΠ». Π 18, ἰξὶ καιρὸς ἘΦ, ἢΠ 23. ἰξὶν οὔὰ .8.. 1] 24, λέγεις 

ἔστ᾽ ὧν ἘἘ}4, || 25. καταμαιθάνοντες 75, 11 28. γίνονται Ἐγὸ, ἢ 31. ἔστιν οἷα 7.8. ἢ 38. ποιοῖτο οοάϊοεβ. 39, παραδείγματα 8". 
8. προτρέπει 85. Π 6, ἰθέλει 8. 11 10. τε οτχ 275, ΠΠ 16. συρρακύσιος εἰ συρρακύσας, 18. συρρακυσίοις, 20. συρρααινυσίων Ἐδ, ἢ 17, 

δύναμιν ἔχοντα 8“. 1] 19. ἑκατὸν] δὲ ἑκατὸν ἘΓΒ". ΠΠ 20. ἐφορμῶντες οοάϊοσα. [ 26, δειιννύντες Ἐ7 Ὁ, || 28. φέροντες Ἐ75. 1 31. ἀτυχήματα 
284. 1} 35. συνάγονται Ἐ’Ξ. 1 καὶ οἵὰ »΄6. 1 87. μὴ οἵα .8΄. ἢ 38. ἀποφαύη ἢ"), ἢ 39. καὶ διαλνθεῖσαν. 8". 
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φιλίαν" “καὶ ἡμεῖς δέ, ὧν ἴσως καὶ κοινῶς πρὸς αὐτοὺς Ὑμάτων δύγματος ἰδές δήλωσις, δύο δὲ τροποι τῶν γν. 
προσφερώμεθα, πολὺν χρόνον τὴν συμμαχίαν φυλάξομεν, μῶν εἰσίν, ὁ μὰν ἰνδιζος ὁ δὲ παρείδυξος. ὅταν μὲν οἷν 
καὶ πάλιν, ἄν τινας ἑτέρυς ἀπαρασκενάςως πολεμήσαντας ἔνδοξον λέγῃς, ὑδὲν δεῖ τὰς αἰτίας φέρειν" ὅτε γὰρ ἀγνώ- 
καὶ διὼ τοῦτο καταπολεμηθώτας ἀποφαίνῃς, εἶτα λέγῃς ται τὸ λεγόμενον ἔτ᾽ ὠπιςεἴται" ὅταν δὲ παράδοξον λέγη, 

“ὧν παρασκευασάμενοι πολεμῶμεν, βελτίες ὧν περὶ τῆς 5 χρὴ φράζειν, τὼς αἰτίας συντόμως, ἶνα τὴν ἀδολεσχίων 
νίκης τὼς ἐλπίδας ἔχοιμεν. πολλὰ δὲ λήψῃ παραδεί. καὶ τὴν ἀπιστίαν διαφύγης. δεῖ δὲ τὰς γνώμας οἰκείας 
ματα διὰ τῶν προγεγενημένων πράξεων καὶ διὼ τῶν νῦν φέρειν τῶν πραγμάτων, ἵνα μὴ σκαιὸν καὶ ὠπηρτημόοι 
γινομένων" τὼ γὰρ πλεῖστα τῶν ἔργων τῇ μὲν ὕμοια τῇ φαίνηται τὸ λεγόμενον. πολλεὶς δὲ ποιήσομεν αὐτὰς ἃ ἃ 
δὲ ὠνόμοια ἀλλήλοις ἐφύ, ὥςε διὰ τὴν αἰτίαν ταύτην καὶ τῆς ἰδίας φύσεως ἢ ἐξ ὑπερβολῆς ἢ ἐκ παρομοιώσαυς. εἱ 
παραδειγμάτων εὐπορήσομεν καὶ τοῖς ὑπὸ τῶν ἄλλων λε- (0 μὲν ὃν ἐκ τῆς ἰδίας φύσεως τοιαίδε τινές εἰσιν" “ὧκ εδοί 
γομένοις ὦ χαλετῶς ἀντερῦμεν. τῶν μὲν ἕν παραδειγμά- μοι δοκεῖ δεινὸν γενέσθαι στρατηγὸν πραγμάτων ἄπειρον 

τῶν τός τε τρόπυς ἴσμεν, καὶ ὡς αὐτοῖς χρησόμεθα, καὶ ὕντα!" ἑτέρα δ᾽ ἐςὶν ἥδε' “νοῦν ἐχόντων ἀνδρῶν ἐστὶ τιὰ 
ὅθεν πολλὰ ληψόμεθα. τῶν προγεγενημένων παραδείγμασι χρωμένους πειρᾶσδω 

10 Τοιμήρια δ᾽ ἐστίν, ὅσα ἂν ἐναντίως ἢ πεπραγμα διαφυγεῖν τὼς ἐκ τῆς ὠβυλίας ἁμαρτίας" ἐκ μὲν ἶν τὰς 
τῷ περὶ Ὁ ὁ λόγος, καὶ ὅσα ἡ λόγος αὐτὸς ἑαντῷ ἐναν- 15 ἰδίας φύσεως τοιαύτας ποιήσομεν γνώμας, ἐξ ὑπερβιλῆς 
τῆται. τῶν γὼρ ἀκνόντων οἱ πλεῖςοι τοῖς συμβαΐνυσι περὶ δὲ τοιώσδε" “δεινότερα μοι δοκῶσιν οἱ κλέπτοντες τῶν λὴς 
τὸν λόγον ἢ τὴν πρᾶξιν ἐναντιώμασι τεκμαίρονται μηδὲν ζομένων ποιεῖν" οἱ μὲν γὰρ λαθραίως οἱ δὲ φανερῶς τὲ 
ὑγὶὸς εἶναι μήτε τῶν λεγομένων μήτε τῶν πραττομένων. χρήματα περιαιρῆνται." τὸς μὰν οὖν ἐξ ὑπερβολᾶς γκῦ 
πολλὰ δὲ λήψῃ τεκμήρια σκοπῶν εἴτε ὁ λόγος. τῷ ἐναν- μας τὸν τρόπον τῶτον πολλὲς πορήσομεν, αἱ δ᾽ ἐκ παρ᾿ 

τίου αὐτὸς αὐτῷ τῷ πρώγματι ἐναντίσται, εἴτε ἡ πρᾶξις Ὁ μοιώσεως τοιαίδε εἰσίν" ὁμοιότατόν μοι δοκῶσιν οἱ τὰ χρί 
αὐτὴ ἐναντία, τῷ λόγῳ ἐςίν, τὰ μὲν ὄν τεκμήρια τοιαῦτά ματα ἀποστερῶντες τοῖς τὰς πόλεις προδιδόσι ποιεῖν" τι 
ἐςι, καὶ ὕτως αὐτὼ πλεῖςα. ποιήσεις. ςευθέντες γὰρ ἀμφότεροι τὸς πιςεύσαντας ἀδικῶσιν." ἑτόα 

1: ᾿Ἐνθυμήματα δ᾽ ἐςὶν οὐ μόνον τὼ τῷ λόγῳ καὶ τῇ δὲ "παραπλήσιόν μοι δοκῶσι ποιεῖν οἱ ἄδικοι τοῖς τυρέν 
“«ράξει ἐναντιόμενα, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν. λήψῃ νοις" ἐκεῖνοί τε γὰρ ὧν μὲν αὐτοὶ ὠδικῶσιν, οὐκ ἀξιοῦσι 
δὲ πολλὰ μετιὼν ὡς ἐν τῷ ἐξεταςικῷ εἴδει εἴρηται, καὶ 25 διδόναι δίκας, ὧν δὲ τοῖς ἄλλοις ἐγκαλῶσιν, ἀνυπερβλή- 

σκοπῶν εἴ πῃ ὁ λόγος ἑαυτῷ ἐναντιοῦται, ἢ τὰ πεπρα- τως τιμωρῶνται" ὅτοί τε εἰ μέν τι αὐτοὶ τῶν ἐμῶν ἔχοτο, 
μένα τοῖς δικαίοις ἢ τῷ νόμῳ ἢ τῷ συμφέροντι ἢ τῷ οὐκ ὠποδιδόασιν, εἰ δέ τι ἐγὼ τούτων ἔλαβον. καὶ αὐτὶ 
καλῷ ἢ τῷ δυνατῷ ἢ τῷ ῥᾳδίῳ ἢ τῷ εἰκότι ἢ τῷ ἤθει καὶ τὸς τόκυς οἴονται δεῖν κομίσασθαι" γνώμας μὲν οἷ 
τοῦ λέγοντος ἢ τῷ ἤθει τῶν πραγμάτων. τὰ μὲν οὖν τὸν τρόπον τῦτον μετιόντες πολλὰς ποιήσομεν. 
τοιαῦτα τῶν ἐνθυμημώτων κατὼ τῶν ἐναντίων ἐκληπτέον, 30 Σημεῖον δ᾽ ἐςὶν ἄλλο ἄλλε, ὁ τὸ τυχὸν τῷ τυχρν!) 
τὰ δ᾽ ἐναντία τούτοις ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν δεῖ λέγειν, ἀπο-.- τος ὁδ᾽ ἅπαν παντός, ὠλλὰ τό γ᾽ εἰθισμένον γίνεσθαι τὴ 
φαίνοντας τὼς πράξεις τὼς ἡμετέρας καὶ τὸς λόγους ἐναν- τῷ πρώγματος ἢ ἅμα τῷ πράγματι ἢ μετὰ τὸ πρᾶγμα, 
τιυμένες τοῖς ἀδίκοις καὶ τοῖς ἀνόμοις καὶ τοῖς ἀσυμφό- ἔστι δὲ σημεῖον τό τε γενόμενον μὴ μόνον τοῦ γινομέαι 
ροις καὶ τοῖς τῶν ἀνθρώπων τῶν πονηρῶν ἤθεσι καὶ συλ- ἀλλὼ καὶ τοῦ μὴ γενομών, ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ μὴ γε 
λήβδην τοῖς μοχθηροῖς νομιζομένοις εἶναι. δεῖ δὲ τούτων 35 γονὸς ἀ μόνον τῷ μὴ ὄντος ἀλλὰ καὶ τῷ ὄντος. ποιεῖ ἃ 

ἕκαςα συνηγορεῖν ὡς εἰς βραχύτητα, καὶ φράζειν ὅτι μα: τῶν σημείων τὸ μὲν οἴεσθαι τὸ δ᾽ εἰδέναι" κάλλιςον. δὲ τὶ 
λιςα ἐν ὀλίγοις τοῖς νοήμασιν, τὰ μὲν ὃν υθυμήματα τῶ- εἰδέναι ποίῶν, δεύτερον δὲ τὸ δύξαν πιθανωτάτην ἐργαζί- 
τὸν τὸν τρόπον ἘΔΕΉΜΡΙ καὶ ὕσως αὐτοῖς ἄριςα Μένον. πολλὰ δὲ ποιήσομεν σημεῖα συλλήβδην εἰπε ἢ 

χρησόμεθα. ἑκάστον τῶν πεπρωυγμένων. καὶ λεγομένων καὶ ὁρωμένα, 
12 ΓΤΙνώμη δ' ἐςὶ μὲν ἐν Εν καϑ' ὕλων τῶν πρα- 40 καθ᾽ ἕν ἕκαςον λαμβάνοντες, ἔκ τε τοῦ μεγέθες καὶ τὴς 

Ἴ. τῶν οα 584, ἢ 8. ἡ «ἡ Σὲ, ἃ 2. τὰ οἵα 85. ὶ “μάμω δ Ι «. ἄν οπι Ἐπ», ἢ 458. αὐτὸς οἵα .84. ἵ 31. ὑτνν 

φαδοντας 8“. || 86. ἱχάςοις Ἀ΄. ἢ 37. ὀνόμασιν ἸὨΓΕΓρΓΕΘ. 
8. ἱναντίας 84. 1. ἀπηρτισμένον ἘΠ». ἢ 14. γνεσθαι Β΄. 1 16. κλέπται Β΄. ἢ 26. τι τοι Ἐ’, ἣ .38. οὗν] οὗτων Ἐ18-, Ἰ 33. 

τῦτον οἵὰ 7. ἢ 30. ἐςὶν ογα. 84. 39. ὁρωμένων καὶ λεγομένων ἢ). 
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ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ. 

΄, “ “- 
σμικρότητος τῶν ἀποβαινόντων κακῶν ἢ ὠγαθῶν. ἔτι δὲ 
ἐκ τῶν μαρτυριῶν καὶ ἐκ τῶν μαρτυρυμένων, καὶ ἐκ τῶν 

, εν Ἃ ““-Σ ’ Η » “Ὁ Μ 
συμπαρόντων ἡμῖν τοῖς ἐναντίοις, καὶ ἐξ αὐτῶν ἐκείνων, 

ιΣ»ἦ “ ΄, Ὶ 2 “ ,ὔ Ὶ 3 Υ 
καὶ ἐκ τῶν προκλήσεων, καὶ ἐκ τῶν χρόνων, καὶ ἐξ ἀλ- 

4454 

πορίσασθαι τὰ πλεῖστα, τῶν δὲ σημείων πολλὰ ῥᾳδίως 
ἔς, ποιήσασθαι. καὶ μὴν ἔλεγχος σημείι ταύτῃ διαφέρει, 
διότι τῶν μὲν σημείων ἔνια μόνον οἴεσθαι ποιεῖ τὸς ἀκύόον- 
τας, ἔλεγχος δὲ πᾶς τὴν ἀλήθειαν διδάσκει τὸς κρίνοντας. 

“ » -“᾿ ν ,ὔ - ,ὔ - 

λων πολλῶν, τῶν μὲν ἕν σημείων ἐντεῦθεν εὐπορήσομεν. 5 ὥςε τὰς μὲν τῶν λόγων καὶ τῶν πράξεων πίςεις, οἷαί τ᾽ 
Ἔλεγχος δ᾽ ἐστὶ μὲν ὃ μὴ δυνατὲν ἄλλως ἔχειν, 

ἀλλ᾽ ὕτως ὡς ἡμεῖς λέγομεν. λαμβάνεται δὲ ἐκ τῶν φύ- 
σει ἀναγκαίων, ὡς ἡμεῖς λέγομεν ἢ ὁ ὠντιλέγων, καὶ ἐκ 
»“ Α ͵ὔ - ΓΞ ὔ « ς» 

τῶν κατὰ φύσιν δυνατῶν ἢ ἀδυνάτων, ὡς οἱ ἐναντίοι λέ- 

εἰσὶ καὶ ὅθεν αὐτῶν εὐπορήσομεν καὶ τίνι ἀλλήλων δια- 
φέρυσιν, ἐκ τῶν προειρημένων ἴσμεν" τῶν δ᾽ ἐπιθέτων ἑκα- 

ςὴν πάλιν διέλθωμεν. 

Ἢ μὲν ὧν δόξα τῇ λέγοντός ἐστι τὸ τὴν αὐτῷ διά- 
γόσιν. κατὰ φύσιν μὲν ἕν ἀναγκαῖόν ἐςιν οἷον τὸς ζῶντας ι0 νοιαν ἐμφανίζειν κατὼ τῶν πραγμάτων. δεῖ δ᾽ ἔμπειρον 
σιτίων δεῖσθαι, καὶ τὰ τότοις ὅμοια" ὡς δ᾽ ἡμεῖς λέγομεν, 
ἔστιν ἀναγκαῖον τοὺς μεμαστιγωμένες ὁμολογεῖν ἅπερ οἱ 

μαστιγοῦντες κελεύεσιν. κατὰ φύσιν δὲ πάλιν ἀδύνατόν 
2 ΄ Ἀ , “ ᾿ , Ψ δ ἐστι παιδάριον μικρὸν κλέψαι τοσοῦτον ἀργύριον ὅσον μὴ 

ἀποφαίνειν ἑαυτὸν περὶ ὧν ὧν λέγῃ, καὶ ἐπιδεικνύναι ὡς 
συμφέρει τὠληδὴ λέγειν περὶ τούτων, τὸν δ᾽ ἀντιλέγοντα 
μάλιςα δεικνύναι μηδεμίαν ἐμπειρίαν ἔχοντα τὸν ἐναντίον 
περὶ ὧν ἀποφαίνεται, τὴν δὲ δόζαν ὁμοίως. ἂν δὲ τοῦτο 

᾿ δυνατὸν φέρειν, καὶ οἴχεσθαι τῶτο φέρον" ὡς δ᾽ ἂν ὁ ἔναν- 15 μὴ δυνατὸν ἧ, δεικτέον ὡς καὶ οἱ ἔμπειροι πολλάκις ἐξα- 
τίος λέγοι, ἔςαι ἀδύνατον, ἂν φάσκῃ μὲν ἐν χρόνοις τι μαρτάνυσιν. ὧν δὲ τῶτο μὴ ἐνδέχηται, λέγειν ὡς ἀσύμ.- 
σὶν ᾿Αθήνησι ποιήσασθαι τὸ συμβόλαιον, ἡμεῖς δ᾽ ἔχωμεν 
Ω . 2 « Ν ᾿ ΄ ᾿ ᾿ -“ 
ἐπιδεῖξαι τοῖς ἀκύσσιν ὡς κατὰ τὸς τότε καιρὸς ὠπεδημῦ- 
μεν ἐν ἑτέρᾳ πόλει τινί, τὸς μὲν ἕν ἐλέγχες ἐκ τύτων καὶ 
ἐκ τῶν τότοις ὁμοιοτρόπων ποιησόμεθα. συλλήβδην δὲ τὰς Ὁ 
ἐξ αὐτῇ τῷ λόγε καὶ τῶν πράξεων καὶ τῶν ἀνθρώπων πί- 
ςεις ἁπάσας διεληλύθαμεν. σκεψώμεθα δὲ καὶ τί ἀλλή- 

φορόν ἐς τοῖς ἐναντίοις τἀληθὴ περὶ τούτων εἰπεῖν. ταῖς 
μὲν οὖν δόξαις τοῦ λέγοντος ἔτω χρησόμεθα, καὶ αὐτοὶ 
ἀποφαινόμενοι καὶ ἑτέροις ἀντιλέγοντες. 

Μαρτυρία δ᾽ ἐςὶν ὁμολογία συνειδότος ἑκοντί, ἀναγ- 6 
καῖὶον δ᾽ εἶναι τὸ μαρτυρούμενον ἡ πιθανὸν ἢ ἀπίθανον ἢ 

ὠμφίβολον πρὸς πίςιν, ὡσαύτως δὲ καὶ τὸν μάρτυρα πι- 
λων διαφέρυσιν. | ςὸν ἢ ἄπιςον ἢ ἀμφίδοξον. ὅταν μὲν ἵν τὸ μαρτυρόμενον 

Τὸ μὲν τοίνυν εἰκὸς τῷ παραδείγματος ταύτῃ διαφέ- ἧ πιθανὸν καὶ ὁ μάρτυς ἀληθινός, ἐδὲν δέονται αἱ μαρτυ- 
ρει, διότι τῷ μὲν εἰκότος ἔχεσιν αὐτοὶ οἱ ἀκόοντες ἔννοιαν, 25 ρίαι ἐπιλόγων, ἐὰν μὴ βύλῃ γνώμην ἢ ἐνθύμημα συντόμως 
τὼ δὲ παραδείγματα καὶ ἐκ τῶν ἐναντίων καὶ ἐκ τῶν 

15 

εἰπεῖν τῷ ἀστείου ἕνεκεν. ὅταν δὲ ὑποπτεύηται ὁ μάρτυς, 

ἑμοίων φέρειν ἔςιν. τὰ δὲ τεκμήρια μόνον ἐκ τῶν περὶ τὸν ἀποδεικνύειν δεῖ ὡς ὅτε χάριτος ἕνεκεν ὅτε τιμωρίας ἣ κέρ- 
λόγον καὶ τὴν πρᾶξιν ἐναντίων συντίθεται. καὶ μὴν ἐνθυ- δὲς ὁ τοιοῦτος ἂν τὼ ψευδὴ μαρτυρήσειν. δεῖ δὲ καὶ δὲ- 

΄, ΄, Ν Ν ΄ Ν , μή ᾽ . “" - ε " μήματα τεκμηρίου ταύτην τὴν διαφορὰν ἔσχηκεν, ὅτι τὸ δάσκειν ὅτι ὁ συμφέρει τὸ ψεῦδος μαρτυρεῖν" αἱ μὲν γὰρ 
μὲν τεκμήριον περὶ τὸν λόγον καὶ τὴν πρᾶξιν ἐναντίωσίς 3) ὠφέλειαι μικραί, τὸ δ᾽ ἐξελεγχθῆναι χαλεπόν, γνωσθέντα 
3 Ἁ 3, ’, Ν Ν Υ͂ ᾽ ᾽ ,» , ᾽ ᾽ , ἐᾷ ,ὔ -“ ᾽ Ν ᾽ ἐςι, τὸ δ᾽ ἐνδύμημα καὶ τὼς περὶ τὼς ἄλλας ἰδέας ἔναν- δ᾽ ὁ μόνον εἰς ἀργύριον οἱ νόμοι ζημῶσιν, ἀλλὼ καὶ εἰς 

, » ΚΙ ’ Ἀ " ὔ ᾿ 24» , ᾽ ᾿ ΄ Ν " Ψψ “ Α τιώσεις ἐζείληφεν, ἢ καὶ διότι τὸ μὲν τεκμήριον οὐκ ἐφ᾽ δόξαν καὶ εἰς ἀπιςίαν. τὸς μὲν ἵν μάρτυρας ὕὅτω πιςοὺς 
ἡμῖν ἰςὶ λαμβάνειν, ὧν μὴ περὶ τὰ πράγματα καὶ τὸς ποιήσομεν" ἀντιλέγοντας δὲ μαρτυρίᾳ δεῖ τὸν τρόπον τοῦ 

λόγυς ἐναντίωσίς τις ὑπάρχῃ, τὸ δ᾽ ἐνθύμημα πολλαχόθεν μάρτυρος διαβάλλειν, ὧν ἧ πονηρός, ἢ τὸ μαρτυρούμενον 
«, . »“» ,2 ,ὕ ᾽ Ἀν , Ἄ ,΄ ᾿ οἷόν τε πορίζεσθαι τοῖς λέγεσιν. γνῶμαι δ᾽ ἐνθυμημάτων 35 ἐξετάζειν, ὧν ἦ πιθανόν, ἢ καὶ συναμφοτέροις τότοις ἀν- 

διαφέρυσιν, ἢ τὰ μὲν ἐνθυμήματα μόνον ἐκ τῶν ἐναντιώ- τιλέγειν, συνάγοντα τὰ φανλότατα τῶν ἐναντίων εἰς ταὐτό, 
σεων σύγκειται, τὰς δὲ γνώμας καὶ μετὰ τῶν ἐναντιώσεων σκεπτέον δὲ καὶ εἰ φίλος ἐστὶν ὁ μάρτυς ᾧ μαρτυρεῖ, ἃ 
καὶ ἁπλῶς αὐτὼς καθ' αὐτὼς δυνατόν ἐστιν ἱμφανίζειν. εἰ μέτεςί ποθὲν αὐτῷ τῷ πράγματος, ἢ ἐχθρός ἐςιν οὗ 
τὰ δὲ σημεῖα τῶν γνωμῶν καὶ τῶν προειρημένων ἁπάντων καταμαρτυρεῖ, ἢ πένης" τύτων γὰρ οἱ μὲν διὰ χάριν, οἱ 
ταύτῃ διαφέρεσιν, ὅτι τὰ μὲν ἄλλα πάντα οἴησιν ἐμποιεῖ 0 δὲ διὰ τιμωρίαν, οἱ δὲ διὰ κέρδος ὑποπτεύονται τὰ ψευδῆ 

“ [κοὐ » ᾽ ΄ - Ν μὴν “ , » ,, τοῖς ἀκύυσιν, τῶν δὲ σημείων ἔνια καὶ σαφῶς εἰδέναι ποιή- μαρτυρεῖν. καὶ τὸν τῶν ψευδομαρτυριῶν νόμον ἐπὶ τότοις 
σε; τὸς κρίνοντας, καὶ διότι τῶν μὲν ἑτέρων ὑκ ἔςιν αὐτὸς τεθεικέναι φήσομεν τὸν νομοθέτην" ἄτοπον ὧν εἶναι τῷ νομο- 

2. μαρτυριῶν καὶ] μαρτυριῶν ἢ 84. ἢ 114. οἷον οοἀϊςε5. ᾿ 28. ἐνθύμημα Σ΄. ἢ 382. διότ διὰ τὸ 3. 
44. λέγοι ἘΠ», ἢ 1. τὴν δὲ] τήν τε 8. ᾿ 

Μ τὰ υἱτὰ 
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θέτε τοῖς μάρτυσι μὴ πιςεύσαντος τοὺς κρίνοντας πις εύειν 
αὐτοῖς, κατὰ τοὺς νόμες κρίνειν ὁμωμοκότας. τὸς μὲν ὃν 
μάρτυρας ὕτως ἀπιθάνος ποιήσομεν, ἔς: δὲ καὶ κλέπτειν τὴν 

΄ ΄ “ τ Ω ,ὔ Ψ -»“ ν μαρτυρίαν τρόπῳ τοιῷδε" “μαρτύρησόν μοι ὦ λυσικλῆς. μὰ 
Ν νι. ΚΓ ζ΄ ν,.»»ν “»; - » τὸς θεὸς ὕκεν ἔγωγε" κωλύοντος γὰρ ἐμὺ ταῦτ᾽ ἔπραξεν τος: 

καὶ διὰ τότε ἐν ὠποφάσει ψεὺ δὸ ἥσας ψευδομάρτυ- μαρτυρή 
ρος δίκην ὑχ ὑφέξει. τοιγαροῦν ὅταν μὲν ἡμῖν συμφέρῃ 

κλέπτειν τὴν μαρτυρίαν, ὕτως αὐτῇ χρησόμεθα" ἐὰν δὲ οἱ 
ἐναντίοι τοίδτόν τι ποιήσωσιν, ἐμφανιοῦμεν τὴν κακοποιίαν 

ΡΗΤΟΡΊΙΚΗ 

ἐπιορκόντας᾽ ὅςις γὰρ κακεργῶν οἴεται λανθάνειν τὸς ὕνες, 

ἕτος ἐδὲ ἐπιορκῶν τιμωρίας οἴεται τεύξεσθαι. καὶ περὶ μὲν 
τῶν ὅρκων ὁμοιοτρόπως τοῖς προειρημένοις μετιόντες λέγιν 
εὐπορήσομεν ὑπὲρ αὐτῶν, συλλήβδην δὲ τὼς πάσας τί 

5 ςεῖς ἤδη, καθάπερ ὑπεθέμεθα, διεξεληλύθαμεν, καὶ δεδώ- 

καμεν ὦ μόνον ἣν ἑκάςη αὐτῶν δύναμιν ἔσχρκεν, ἀλλὲ 

καὶ τί ἀλλήλων διαφέρεσι καὶ πῶς αὐταῖς χρηςέον. τὴν 

δ᾽ ὑπὲρ τῶν ὑπολοίπων, ἃ τῶν τριῶν εἰδῶν ἐςὶ καὶ παρ 
πάντας τὸς λόγους χρήσιμα γίνεται, διδάσκειν ἐπιχερ- 

αὐτῶν καὶ συγγραψαμένυς μαρτυρεῖν κελεύσομεν. μάρτυσι 10 σομεν. 
μὲν ἕν καὶ μαρτυρίαις ἐκ τύότων ἴσμεν ὡς δεῖ χρήσασθαι. 

Βαάσανος δ᾽ ἐςὶ μὲν ὁμολογία περὶ συνειδότος, ἄκον- 

τος δέ. ὅταν μὲν ἦν συμφέρῃ ἡμῖν αὐτὴν ποιεῖν ἰσχυράν, 
λεκτέον ὡς οἷ γε ἰδιῶται περὶ τῶν σπυδαιοτάτων καὶ αἱ 
χόλεις περὶ τῶν μεγίςων ἐκ βασάνων τὼς πίςεις λαμβά- 15 προκαταλαμβάνειν" 
νυσι, καὶ διότι πιςὅτερόν ἐς βάσανος μαρτύρων" τοῖς μὲν 
γὰρ μάρτυσι συμφέρι πολλάκις ψεύσασθαι, τοῖς δὲ βω- 
σανιζομένοις λυσιτελεῖ τἀληθῆ λέγειν" ὕτω γὰρ παύσονται 
τάχιστα τὴς κακοπαθείας. ὅταν δὲ βούλῃ τὰς βασάνους 

Προκατάληψις μὲν ἦν ἐςί, δὲ ἧς τά τε τῶν ἀκείν» 
των ἐπιτιμήματα καὶ τὸς τῶν ἀντιλέγειν μελλόντων λόγαᾳ 
προκαταλαμβάνοντες ὑπκεξαιρήσομεν τὰς ἐπιφερομένας ὃ» 
σχερείας. καὶ τὰς μὲν τῶν ἀκνόντων ἐπιτιμήσεις ὧδι χρὴ 

“ἴσως δέ τινες ὑμῶν θαυμάζεσιν ἴτι 
νέος ὧν ὕτω περὶ μεγάλων πραγμάτων ἐπεχείρησα δημν- 
γορεῖν," καὶ κάλιν “μηδεὶς ἀπαντήσῃ μοι δύσκολος, ἔτι 
μέλλω συμβελεύειν ὑμῖν περὶ ὧν ὀκνῦσί τινες ἄλλοι παρ 
ρυσιάζεσθαι πρὸς ὑμᾶς." περὶ μὲν ὄν τῶν μελλόντων δι» 

ἀπίστες ποιεῖν, πρῶτον μὲν λεκτέον ὡς οἱ βασανιζόμενοι 2 σιχεραίνεσθαι τοῖς ἀκούεσιν οὕτω δεῖ προκαταλαμβένοντα 
τοῖς ἐκδιδῦσι πολέμιοι γίνονται καὶ διὰ τῦτο πολλοὶ τῶν 
δεσποτῶν καταψεύδονται, ἔπειθ' ὅτι πολλάκις τοῖς βασα- 

νίζωσιν ὁμολογᾶσιν οὐ τὰς ἀληθείας, ἵν᾽ ὡς τάχιστα τῶν 
κακῶν παύσωνται. δεικτέον δ᾽ ὅτι καὶ τῶν ἐλευθέρων πολ- 
λοὶ ἤδη βασανιζόμενοι καθ᾽ ἑαυτῶν ἐψεύσαντο, βελόμενοι 25 ἧττον θορυβῶσιν οἱ ἀκύοντες, 
τὴν παραυτίκα κακοπάθειαν ἐκφυγεῖν, ὥςε πολὺ μᾶλλον 
εὔλογον τὸς δούλες ψευσαμένες κατὰ τῶν δεσποτῶν βύ- 
λεσθαι τὴν αὐτῶν τιμωρίαν ἐκφυγεῖν, ἢ πολλὰς κακοπα- 
θείας τοῖς σώμασι καὶ ταῖς ψυχαῖς ὑπομείναντες, ἵν᾽ ἔτε- 

φέρειν αἰτίας, παρ᾽ ἃς ὀρθῶς ποιεῖν δόξει συμβελεύων, δ» 
’ὔ ᾿" 2 ’ὔ “ “ Ἁ , ὁ» 

κνύντα τὴν ἐρημίαν τῶν λεγόντων, τὸ μέγεθος τῶν κιν 
νων, ἢ τὸ τῷ κοινῷ συμφέρον, ἢ ἄλλην τοιαύτην αἰτίαν 

δι’ ἧς λύσεις τὴν ἐπιφερομένην δυσχέρειαν. ἂν δὲ μεὸν 
χρὴ λέγειν συντόμως, ἢ ὧς 

᾽ ΄ Δ ει , ΄ Ἀ ,΄ ἢ ἐν γνώμης ἢ ὡς ἐνθυμήματος σχήματι, διὸ πάντων ἄτι 
πωτατόν ἐςὶν ἥκειν μὲν ὡς περὶ τῶν πραγμάτων βιλι» 
σομένες τὰ κράτιςα, νῦν δὲ μὴ βουλομένες ἀκούειν τῶν 

΄ ᾿ » ἃ ΄΄ , ᾿ 
λεγόντων οἴεσθαι καλῶς ἄν βελεύσασθαι, καὶ παλιν ὅτι 

ροι μηδὲν πάθωσιν, αὐτοὶ βέλεσθαι μὴ ψεῦδος εἰπεῖν. τὰς Ὁ καλόν ἐςιν ἢ αὐτὸς ἀνιςαμένυς συμβυλεύειν, ἢ τῶν συμ’ 
᾿ κ ,ὔ ᾿ » ΄ " “« Ξ ε , μὲν ἦν βασανυς ἐκ τῶν τοιότων καὶ τῶν τύτοις ὁμοιοτρό- 

πὼν πιθανὰς καὶ ἀπιθάνες κατας ἤσομεν. 
Ὅρκος δ' ἐςὶ μετὰ θείας παραλήψεως ᾧασις ἀναπό- ! 

βευλευόντων ἀκόσαντας, ἅπερ ὧν αὐτοῖς δοκῇ, χειροτονν. 

ἐν μὲν ὗν ταῖς δημηγορίαις ἕτω καὶ ταῖς προκαταλήψεσι 
ἱ χρηςέον καὶ τοῖς θορύβοις ἀπαντητέον" ἐν δὲ ταῖς δικαιε 

δεικτος, δεῖ δ᾽ αὐτὸν ὅταν μὲν αὔξειν θέλωμεν, λέγειν ̓ λογίαις προκαταληψόμεθα μὲν ὁμοιοτρόπως τοῖς προειρῃ" 
ὕτως “ὑδεὶς ὧν ἐπιορκεῖν βέλοιτο, φοβέμενος τήν τε παρὰ 8: μένοις, ὠπαντήσομεν δὲ τοῖς θορύβοις, ἐὰν μὲν ἐν ἀρχαὶ 

τῶν θεῶν τιμωρίαν καὶ τὸν παρὰ τοῖς ἀνθρώποις αἰγχύ- γίνωνται τῶν λόγων, ὧδέ πωρ" ὖκ ἄλογον ὅν ἐ ἰὶ τὸν μὲν 
νην, καὶ δεξιέαι ὅτι τὸς μὲν ἐνθρώπυς λαθεῖν ἔς, τοὺς νομοθέτην προςαἴξαι δύο λόγες τῶν ἀντιδίκων ἑ διάςῳ ἀτν 
δὲ θεὶς ὑκ ὄςιν. ὅταν δὲ οἱ ἐναντίοι καταφύγωσιν εἰς ὅρ- δῦναι, τὸς δὲ δικαζοντας ὑμᾶς ὀμωμοκέναι κατὰ τὸν νέ' 
κὸν καὶ βυλώμεθα ταπεινὴν αὐτόν, δεικτέον ὡς τῶν αὐτῶν μὸν κρίνειν, εἶτα μηδὲ τὸν ἦνα λόγον ἀκᾶσαι βούλεσθαι; 
ἐστὶν ἀνθρώπων τὰ πονηρὼ πράττειν καὶ μὴ φροντίζειν 40 κἀκεῖνον μὲν ὑμῶν τοσαύτην πρόνοιαν ἔχειν ὅπως ἀκύσαν 

8. καὶ οπι 5-. ἢ ἀ. λύσικλες Ἐδθ, || 8, ψευδομαρτυρίαν 22 ̓. αὶ 1ἡ. αἱ οτὰ Σ΄... ἢ 18. λυσιτελῇ 86. Π| παύονται 84. ἢ 21. ἐν 

δικῦσι Ἐπὲ. 11 28, αὐτῶν τὴν 4. καὶ Β΄. {Π 33. περιλήψεως Β΄. 1} ἱναχόδεικτος Ἐ΄5.Β-. . 

2. τιύξασθαι Β΄. ἡ 5. ὑπερεθέμεθα 86. ἢ} 8. πεὶ Ἐπ᾿, 11 21. δόξεις Βε. ἢ 26. δὴ διάτιῖ ἢ ἀτοκώτατον πάντων 8’. ἢ 36. μὰν ο 
Ἐπ, ἢ 39. ὧκ] ἕνα τὸν Κ΄. 
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τες πάντων τῶν λεγομένων εὐόρκως θήσεσθε τὴν ψῆφον, προκατειληφότες ὦσιν ἃ μέλλομεν λέγειν, ἀντιπροκατα- 
ὑμᾶς δὲ περὶ τότων οὕτως ὀλιγώρως ἔχειν ὥςε μηδὲ τὰς ληπτέον ἐςὶν αὐτὰ λύοντα τόνδε τὸν τρόπον' “ὅτος δ᾽ οὐ 
ἀρχας ὑπομείναντας αὐτὰς τῶν λόγων ἤδη νομίζειν ἀκρι- μόνον μα κατέψευςαι πολλὰ πρὸς ὑμᾶς, ἀλλὰ καὶ σα 
βῶς ἅπαντα γινώσκειν:" καὶ ἄλλως “πῶς ὑκ ἀλογόν ἐξι φῶς εἰδὼς ὅτι ἐξελέγξω αὐτόν, προκατέλαβέ με τὸν λόγον 
τὸν μὲν νομοθέτην τάξαι τῶν ψήφων ἴσων γινομένων τὸν 5 καὶ προδιέβαλεν, ἵν᾿ ὑμεῖς μ ὁμοίως αὐτῷ προσέχητε ἢ 
φεύγοντα νικᾶν, ὑμᾶς δὲ οὕτως ἐναντίως γινώσκειν περὶ ἐγὼ μὴ εἴπω πρὸς ὑμᾶς αὐτὸν διὰ τὸ διασεσύρθαι πρό- 
τάτων ὡς μηδὲ ἀπολογυμένων τῶν διαβεβλημένων ἀκόειν; τερον ὑπὸ τούτι. ἐγὼ δ᾽ οἶμαι δεῖν τὸς ἐμὰὺς λόγος παρ’ 

κώκεῖνον μὲν διὰ τὸ μᾶλλον κινδυνεύειν τοὺς φεύγοντας ἐμδ πυνθάνεσθαι ὑμᾶς, ἀλλὰ μὴ παρὰ τότα. εἰ δὲ καὶ 
ἀπονεῖμαι ταύτην τὴν πλεονεξίαν αὐτοῖς ἐν ταῖς ψήφοις, ταῦθ᾽ οὗτος προδιέσυρε λέγων, ἃ φημι οὐ μικρὼ σημεῖα 
ὑμᾶς δὲ τοῖς μὲν ἀκινδύνως κατηγοροῦσι μὴ φιλονεικεῖν, 0 εὔαι τοῦ μηδὲν ὑγιὲς τοῦτον λέγειν" κέχρηται δὲ καὶ 
τὸς δὲ μετὰ φόβων καὶ κινδύνων περὶ τῶν κατηγορουμένων Ἑύὐριπίδης ἐν Φιλοκτήτῃ τεχνικῶς τότῳ τῷ εἴδει διὼ τῦδε 

ἀπολογυμένες ὡς θορυβῆντας ἐκπλήττειν;" ἐὰν μὲν ἕν ἐν “λέξω δ᾽ ἐγώ, κἄν μου διαφθείρας δυκῇ λόγους ὑπος ὡς 

. ἀρχιῖς οἱ θόρυβοι γίνωνται, τῆτον τὸν τρόπον αὐτοῖς ὠπαν- αὐτὸς ἠδικηκέναι. ἀλλ᾽ ἐξ ἐμῷ γὰρ τἀμὰ μαθήσῃ κλύων, 
τητέον" ἐᾷν δὲ προεληλυθότος τῷ λόγῳ θορυβῶσιν, ἐὰν μὲν ὁ δ᾽ αὐτὸς αὐτὸν ἐμφανιεῖ σοι λέγων" ταῖς μὲν ὧν προ- 
ὀλίγοι τινὲς τοῦτο ποιῶσιν, ἐπιτιμητέον τοῖς θορυβῦσι καὶ 1.5 καταλήψεσιν ὡς δεῖ χρῆσθαι καὶ πρὸς τοὺς κριτὰς καὶ 
πρὸς αὐτὸς λεκτέον ὅτι δίκαιον νῶν μὲν αὐτὸς ὠκόειν ἐςίν, πρὸς τὸς ἐναντίως, ἴσμεν διὼ τέτων. 

ἵνα μὴ κωλύωσι τὸς ἄλλες ὀρθῶς δικάζειν, ἐπὰν δὲ ὠκύ- Αἰτήματα δ᾽ ἐςὶν ἐν τοῖς λόγοις ἃ παρὰ τῶν ὠκυόν- 20 
σωσι, τότε ποιεῖν ὅ τι ὧν ἐθέλωσιν. ἐὰν δὲ τὸ πλῆθος θο- 

ρυβῇ, μὴ τοῖς κρίνεσιν ἀλλὰ σαυτῷ ἐπίπληξον᾽ τὸ μὲν 
των οἷ λέγοντες αἰτῦνται. τότων δ᾽ ἐςὶ τὰ μὲν ἀδικα τὰ 
δὲ δίκαια. δίκαιον μὲν οὖν ἐςὶ τό τε προσέχειν τοῖς λε- 

γὰρ ἐκείνοις ἐπιτιμᾶν ἐργὴν ἐργάζεται, τὸ δὲ ἑαυτῷ ἐπι- 2 γομένοις αἰτεῖσθαι καὶ μετ᾽ εὐνοίας ἀκύειν, δύκαιον δὲ καὶ 
“λῆξαι καὶ λέγειν ἡμαρτηκέναι συγγνώμης ποιήσει τυχαῖν. 
δεῖ δὲ καὶ δεῖσθαι τῶν κρειττόνων εὐμενῶς αὐτὸς ἀκῆσαι 
τῷὸ λόγι, καὶ περὶ ὧν μέλλυσι κρύβδην τὴν ψῆφον φέρειν, 

ἤδη τὴν διάνοιαν φανερὰν τίθεσθαι. συλλήβδην δὲ τοῖς 

τὸ κατὰ τοὺς νόμυς αὐτῷ βοηθῆσαι, καὶ τὸ μηδὲν παρὰ 
Ν ΄ ΄ὔ Ν - ᾽ ,ὔ ὔ τὸς νόμυς ψηφίσασθαι, καὶ τὸ τοῖς ἀτυχήμασι συγγνώ- 

,Ν } ἍΨ. Ν ᾿ ὔ ψ 2" ᾿ 

μὴν ἔχειν. ἐὼν μὲν ἢ παρὰ τὸς νόμες, ἄδικον, ἐὰν δὲ μή, 

δίκαιον. τὼ μὲν οὖν αἰτήματα ταῦτά ἐςι, διειλόμεθα, δ᾽ 
θορύβοις ἀπαντήσομεν κεφαλαιωδῶς ἢ γνώμαις ἢ ἐνθυ- 25 αὐτῶν τὰς δια φοράς, ἵν᾿ εἰδότες τό τε δίκαιον καὶ τὸ ἄδι- 
μήμασι, δευινύντες τὸς θορυβῆντας ἢ τοῖς δικαίοις ἢ τοῖς 

νόμοις ἢ τῷ συμφέροντι τῆς πόλεως ἢ τῷ καλῷ ἐναντιν- 

μένες' ἐκ γὰρ τῶν τοιύότων ἔςιν ὅτι μάλιςα παῦσαι τὸς 
ἀκούοντας θορυβοῦντας. ταῖς μὲν οὖν πρὸς τὸς ἀκροατὰς 

κὸν χρώμεθα κατὼ τὸν καιρόν, καὶ μὴ λανθάνωσιν ἡμᾶς 
οἱ ἐναντίοι ἄδικόν τι αἰτοῦντες τοὺς δικάζοντας. καὶ περὶ 
μὲν τότων ἐκ τῶν εἰρημένων ὧς ἀγνοήσομεν. 

Παλιλλογία δ᾽ ἐςὶ μὲν σύντομος ἀνάμνησις, δεῖ δ᾽ 21 
προκαταλήψεσιν ὡς δεῖ χρῆσθαι, καὶ ὅπως τοῖς θορύβοις 3) αὐτῇ χρῆσθαι καὶ περὶ τῶν μερῶν καὶ περὶ τῶν ὅλων λό- 

-- Ν - 

ἀπαντητέον, ἐκ τῶν προειρημένων ἴσμεν" τὰ δὲ ὑπὸ τῶν 
᾽ "Ὁ »,. γ᾿ ι » ἀντωγωνιστῶν ἐπίδοξα, λέγεσθαι πάλιν ὡς δεῖ προκατα- 

΄ὔ 

λαμβάνειν, ὑποδείξω. “ἴσως ὃν ὀδυρεῖται αὐτῷ πενίαν, ἧς 
᾽ » ΟΝ » ὕ»ς ΄ , - Ζ » ᾿ Ζ. 

οὐκ ἐγὼ ἀλλ᾽ ὁ τούτι τρόπος ὑπαΐτιος ἔς αἱ" καὶ πάλιν 

γων τὰς τελευτάς. παλιλλογήσομεν δὲ ἐν κεφαλαίοις ἢ 
διαλογιζόμενοι ἢ προαιρόμενοι ἢ προσερωτῶντες ἢ ἀπολο- 

γιζόμενοι. δείξω δ᾽ αὐτῶν οἷον ἕκαςόν ἐςιν. τὸ μὲν οὖν 
διαλογίζεσθαι τοιόνδε τι ἐστίν" “ἀπορῶ δ᾽ ἔγωγε τί ἂν 

“χυνθάνομαι αὐτὸν τὸ καὶ τὸ μέλλειν λέγειν" ἐν μὲν ἦν 35 ἐποίησαν οὗτοι, εἰ μὴ φανεροὶ μὲν ἦσαν ἡμᾶς πρότερον 
», Υ͂Ὰ , “ »,»,ΔοὸΣ «ΩΝ ᾽ , Η , ᾿ . Λ .- τοῖς πρότερον λόγοις οὕτω δεῖ τὰ ἐπίδοξα λέγεσθαι ὑπὸ ἐγκαταλελοιπότες, ἐξηλέγχοντο δὲ ἐπὶ τὴν πόλιν ἡμῶν 

τῶν ἐναντίων προκαταλαμβάνοντα διαλύειν καὶ ἀσθενῆ ςρατεύσαντες, ὑδὲν δὲ πώποτε ὧν ὡμολογήκασι ποιήσαν- 
ποιεῖν' καὶ γὰρ κἀν πάνυ ἰσχυρὰ ἧ τὰ προδιαβεβλη- 

᾽ « ΄ ΄ ,. »ἝΥ ΄ 
μώα, οὐχ, ὁμοίως φαίνεται μεγάλα τοῖς ἤδη προακηκού- 

τες." τὸ μὲν ὕν διαλογίζεσθαι τοίῦτόν ἐςι, τὸ δὲ ἀπολο- 
γίζεσθαι τοίῦτον" “ὠπέδειξα δ᾽ αὐτὸς διαλύσαντας προτέ- 

σιν. ἐὰν δὲ τοὺς ὑστέρους λόγυς ἔχωμεν καὶ οἱ ἐναντίοι 40 ρυς τὴν συμμαχίαν, καὶ πρῶτον ἐπιθεμένες ἡμῖν ὅτε πρὸς 

1. θῆσθε Ἐπ». ΠΠ 3. ὑπομείναντες ἘΚ». 1 18. θέλωσιν ἘΠ. ἢ 21. λέγε] λέγειν ἐν τῷ λέγειν Ἐξ, ἢ 22. δεῖ) καὶ 8΄. ὃ 82. ἐκῶδιξα] 

μέλλοντα ἱπίδοξα ἘΠ». 1 35. τόδε καὶ τόδε Β΄. [} 360. ἐπίδοξα] ἱπίδοξα μέλλοντα Κ΄, 
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Λακεδαιμονίους ἐπολεμοῦμεν, καὶ μάλιςα σπουδάσαντας κύνειν δὲ τοὺς λόγος βυλόμενον δεῖ μερίζειν τὸ πρᾶγμα 
ἐξανδρωποδίσασθαι τὴν πόλιν ἡμῶν." τὸ μὲν ὄν ἀπολογί- καὶ ἐν ἑκάςῳ μέρει τὼ ἐνόντα οἷα τέ ἐςιν τὴν φύσιν ὃν- 
ζεσθαι τοιόνδε ἐστί, τὸ δ᾽ ἐκ προαιρέσεως ἀναμιμνήσκειν δάσκειν, καὶ τὴν χρῆσιν καὶ ἰδίᾳ καὶ κοινῇ καὶ τὼς πρ’- 
τοιόνδε" “ἐνθυμεῖσθαι δὲ δεῖ ὅτι συμβέβηκεν ἡμῖν, ἐξ ὅτε φάσεις αὐτῶν ἐκδιηγεῖσθαι. ἀν δὲ καὶ ἔτι μακρότερον δε- 

ν φιλίαν πρὸς τύτυς ἐποιησάμεθα, μηδέποτε κακὸν ὑπὸ 5 λήσωμεν τὸν λόγον ποιεῖν, δεῖ πολλοῖς ὀνόμασι περὶ ἑκάςι 
τῶν πολεμίων παθεῖν" βοηθήσαντες γὰρ ἡμῖν πολλάκις χρῆσθαι. χρὴ δὲ παρὼ μέρος ἕκαςον τῇ λόγε παλιλλι- 
ἐκώλυσαν Λακεδαιμονίους τὴν χώραν ἡμῶν διαφθεῖραι, γεῖν, καὶ τὴν παλιλλογίαν σύντομον ποιεῖσθαι. ἐν δὲ τὸ 
χρήματα δὲ πολλὼ καὶ νῦν φέροντες διατελοῦσιν" ἐκ τελευτῇ τοῦ λόγε ταῦτα περὶ ὧν καθ᾽ ἂν ἕκαςον εἴρηκας 
προαιρέσεως μὲν οὕτως ἀναμνήσομεν, ἐξ ἐπερωτήσεως δὲ ἀθρόα συντιθέναι, καὶ πρὶ ὅλων τῶν πραγμάτων λέγει, 
τόνδε τὸν τρόπον" “ἡδέως δ᾽ ἂν αὐτῶν πυθοίμην διὼ τί τὰς 10 τῦτον μὲν ἕν τὸν τρόπον μῆκος ἔξεσιν οἱ λόγοι" βραχ» 
συντάξεις ἡμῖν Ὧι ἀποδιδόασιν. ὁ γὰρ ὡς ἀπορῦσιν εἶπεν λογεῖν δὲ βουλόμενον ὅλον τὸ πρᾶγμα ἕνὶ ὀνόματι τιρε 
ὧν τολμήσαιεν, οἵ τοσαῦτα χρήματα καθ᾽ ἕκαςον ἐνιαυ- λαμβάνειν, καὶ τότῳ ὃ ἄν ὑπάρχρι βραχύτατον τῷ τρά- 
τὸν ἐκ τῆς χώρας ἐπιδεικνύονται λαμβάνειν, ὁδ᾽ αὖ φήσυ- γματι. χρὴ δὲ καὶ συνδέσμες ὀλίγους ποιεῖν, τὰ πλεῖζα 
σιν εἰς τὴν τῆς πόλεως διοίκησιν πολλὰ δαπανᾶν" παντε-ς δὲ ζευγνύναι" ὀνομάζειν μὲν οὕτω, τῇ δὲ λέξει εἰς δὲ 
λῶς γὰρ ἐλάχιςα τῶν νησιωτῶν ἀναλίσκοντες φαίνονται" 15 χρῆσθαι, καὶ παλιλλογίαν τὴν σύντομον ἐκ τῶν μεῦν 
ἐκ μὲν ἕν ἐπερωτήσεως ὕτω παλιλλογήσομεν. ἀφαιρεῖν, ἐν δὲ ταῖς τελευταῖς μόνον παλιλλογεῖν, καὶ 

22 ἘΓρωνείᾳ δ᾽ ἐστὶ λέγειν τι προσποιόμενον μὴ λέγειν, τῦτον μὲν τὸν τρόπον βραχεῖς τὸς λόγες ποιήσομεν" ἐὰν 
ἢ ἐν τοῖς ἐναντίοις ὀνόμασι τὰ πράγματα προσαγορεύειν. δὲ βούλῃ μέσως λέγειν, τὰ μέγιστα τῶν μερῶν ἐχλέγων 
εἴ δ᾽ ἄν αὐτῆς τὸ σχῆμα τοῦτον ἐν τῷ περὶ τῶν εἰρη- περὶ τύτων ποιεῖσθαι τὸς λόγες. χρὴ δὲ καὶ τοῖς ὀνόμασι 
μένων συντόμως ἀναμιμνήσκειν" “ἐδὲν δ᾽ οἶμαι δεῖν λέγειν Ὦ τοῖς μέσοις χρῆσθαι, καὶ μήτε τοῖς μακροτάτοις μήτε τὸς 
ὅτι οὗτοι μὲν οἱ φάσκοντες πολλὰ ἀγαθὰ πεποιηκύαι βραχυτάτοις μήτε πολλοῖς περί γε ἑνὸς ἀλλὰ μετρίε, 

πλεῖξον φαίνονται τὴν πόλιν κεκακυργηκότες, ἡμεῖς δ᾽ ὃς χρὴ δὲ καὶ τὸς ἐπιλόγυς ἐκ τῶν ἀνὰ μέσον μερῶν μπτι 
ὅτοί φασιν ἀχαρίςυς εἶναι, τότοις τε πολλάκις βοηθήσαν- παντελῶς ἐξαιρεῖν μήτε πᾶσι τοῖς μέρεσιν ἐπιφέρειν, ἀλλ' 

τες καὶ τὸς ἄλλυς ἐδὲν ἀδικῦντες." τὸ μὲν οὖν ἐν προσ- ἅπερ ἂν μάλιςα βύλῃ κατανοῆσαι τὸς ἀκόοντας, ἐπὶ τέτων 
ποιήσει παραλεήψεως Ἀέγοντα συντόμως ἀναμιμνήσκειν 25 μάλιστα παλιλλογεῖν ἐπὶ τῇ τελευτῇ. τῶ μὲν οὖν μέσ 
τοῖτόν ἐςι, τὸ δὲ τοῖς ἐναντίοις ὀνόμασι προσαγορεύειν τὰ τῶν λόγων ἐκ τύότων ποιήσομεν, ἡνίκ᾽ ἂν θέλωμεν" ἂν ἃ 
πράγματα πάλιν τοιοῦτον “οὗτοι μὲν οἱ χρηστοὶ πολλὰ ὠὡςεῖον γράφειν θέλῃς λόγον, παραφύλαττε ὡς μάλιστα 
φαίνονται τοὺς συμμαάχες κακὰ πεποιηκότες, ἡμεῖς δ᾽ οἱ ὕπως τὰ ἤθη τῶν λόγων ὁμοιοῦν τοῖς ἀνθρώποις δυτήτη. 
φαῦλοι ἀγαθῶν αὐτοῖς αἴτιοι κατας ὦντες." διὰ τύτων μὲν τῦτο δὲ ποιήσεις, ἂν ἐπιθεωρῇς τὰ μεγάλα τῶν ἠθῶν καὶ 
ὅν συντόμως ἀναμιμνήσκοντες ταῖς παλιλλογίαις χρησό- 30 τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ μέτρια. περὶ μὲν ὧν τότων ἐντεῦθεν Ὁ 
μεθα καὶ περὶ τῶν μερῶν καὶ περὶ τῶν ὕλων λόγων τὰς ἀγνοήσεις, περὶ δὲ ὁνομάτων συνθέσεως δηλώσωμεν' καὶ 

τελευτάς. , γὰρ τῦτο τῶν ἐναγκαίων ἐξίν. ὦ 
25 ὍΟθεν δ᾽ ἔςιν ἀςεῖα λέγειν καὶ τὰ μήκη τῶν λόγων ' Πρῶτον μὲν ἂν τρόποι ὀνομάτων εἰσὶ τρεῖς, ἁπλὺς 13} 

ποιεῖν ὅπως ἄν τις θέλῃ, τῦτο διέξιμεν πάλιν. ἀςεῖα μὲν σύνθετος ἢ μεταφέρων. ὡσαύτως καὶ συνθέσεις τρεῖς, μία 
ὧν λέγειν ἐκ τότε τῷ τόπῳ ἕξιν, οἷον τὰ ἐνθυμήματα λέ- 35 μὲν εἰς φωνήεντα τελευτᾶν ταῖς συμβολαῖς καὶ ἀπὸ φὼω- 

γοντας ὅλα ἢ ἥμισυ, ὥςε τὸ ἥμισυ αὐτὸς ὑπολαμβάνειν 
᾿ ᾽ ΄ ΟἹ ’ Ἁ τοὺς ἀκούοντας. δεῖ δὲ καὶ γνώμας συμπαραλαμβάνειν. 

χρὴ δὲ τότων κατὰ πάντα τὰ μέρη συγκαταλέγειν διαλ- 
λαττοντα τοὺς λόγους, καὶ μηδέποτε ὅμοια εἰς τὸ αὐτὸ μάτων “ἢ 

πολλὰ τιθώτα" καὶ ὅτως ὁ λόγος ἀςεῖος φανεῖται. μη- Ὁ αὐτοῖς 

νήεντος ἄρχεσθαι, δευτέρα δὲ ἀπὸ ἀφώνου ἀρξάμενν εἰ; 
ἄφωνον τελευτῶν, τρίτη δὲ τὰ ἄφωνα πρὸς τὰ φωνήντά 
συνδεῖν. τάξεις δὲ τέσσαρες, μία μὲν τὼ ὅμοια τῶν ὑν- 

ἢ παράλληλα τιθέναι ἢ διασπείρειν, ἄλλη δὲ τοὺ 
ἐνόμασι χρῆσθαι ἃ μεταβάλλειν εἰς ἕτερα, ΤᾺ 

44. ἐδὲ γὰρ ΧΆ, Β 18. ἐπιδειινύοντες ΣΈ, Π6 ἂν οσάϊοαα. κα 4Ὁ μὴ προσποιύμενον ἘΞ. ἡ 20. ἐδ’ ἂν δ᾽ 8... ΠΠ 22. ἐκκκκνρηγατι 
Ἐ18.. ἢ 36. ἢ ἡμισυ] ἢ ἡμίση ἘΠ. ἢ ἀπολαμβάνειν ΣῚΒ.. 

ἃ. ἔπι οἱχ 84. ἢ 12. τῦτο 8.. ἢ 15. τὴν εἰ 25. τῇ στὰ 8’. ἢ 26. ἰθέλωμω 8“. 1 ἣν 

δε, ᾿ 31 εἰ 40. τρίτον ἢ’, 
Ἐπ, ἃ 31. θέσεως ἘΠ. ἢ 36. δέτε» 
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δὲ ἑνὶ ἢ πολλοῖς ὀνόμασι τὸ πράγμα προσαγορεύειν, τε- παρεγενόμην Ὁ ἔφην, σὺ δὲ φάσκων ἥξειν ἐκ ἦλθες" πώ- 
τάρτη δὲ ἑξῆς τὰ πραχθότα ὀνομάζειν ἢ ὑπερβιβάζειν. λιν ὅταν ὁ αὐτὸς συνακόλαθος ἥ, οἷον “σὺ γὼρ κἀκείνων 
ὅπως δὲ καλλίξην ποιήσεις τὴν ἑρμηνείαν, νῦν δηλώσομεν. αἴτιος ἐγένε καὶ τότων αἴτιος σύ" περὶ μὲν ἦν τῶν συν- 

25 Πρῶτον μὲν οὖν εἰς δύο ἑρμηνεύειν, εἶτα σαφῶς δεῖ δίσμων εἴρηται, καὶ ὠπὸ τότων τεκμαίρεσθαι δεῖ καὶ περὶ 
: λέγεν. σχήματα δ' ἐςὶ τῇ εἰς δύο λέγειν τάδε, ἂν μὲν 5 τῶν ἄλλων. δεῖ δὲ καὶ τὴν σύνθεσιν τῶν ὀνομάτων μήτε 
ἡ ὅτι αὐτὸς δύναται καὶ τοῦτο καὶ ἕτερον, δεύτερον δὲ ὅτι συγκεχυμένην μήτε ὑπερβατὴν εἶναι, “τὸ μὲν γὰρ συγκε- 
. τος ἃ δύναται ἕτερος δὲ δύναται, τρίτον δὲ ὅτι τος καὶ υμένως τοιόνδε ἐςίν, ὡς ὅταν εἴπῃς “δεινόν ἐς τῶτον τῦ- 

τῶτο καὶ ἕτερον δύναται, τέταρτον δὲ ὅτι οὔτ' αὐτὸς οὔθ' τον τύχτειν"" ἄδηλον γὰρ ἣν ὁπότερος ἂν ἦν ὁ τύπτων. 
ἕτερος δύναται, πέμπτον δὲ ὅτι αὐτὸς μὲν δύναται ἕτερος ἐὰν δὰ εἴπῃς ὕτωρ, δῆλον ποιήσεις “δεινόν ἐς τοῦτον ὑπὸ 
δὲ οὐ δύναται, ἔκτον δὲ ὅτι αὐτὸς μὲν ἕτερον δύναται, τὺ τύτα τύπτεσθαι" τὸ μὲν ἵν συγχεῖν τὴν σύνθεσιν τῶν ὀνο- 
ἐκεῖνος δὲ ὁ δύναται ἕτερον. ἕκαστον δὲ τύτων ἐπὶ τῶνδε ματων τοιόνδε ἐςίν" τὸ δὲ προσέχειν τοῖς ἄρθροις, ὅπως ἐν 
θεωρήσεις. ὅτι μὲν γὼρ αὐτὸς δύναται καὶ τῦτο καὶ ἔτε- τῷ δέοντι προςιθῆται, ἐπὶ τῶνδε ὅρα" “οὗτος ὁ ἄνθρωπος 
ρον, τοιόνδε ἐςίν" “ἐγὼ δὲ ὁ μόνον τότων αἴτιος ὑμῖν ἔγε- τοῦτον τὸν ἄνθρωπον ἀδικεῖ," νῦν μὲν οὖν ἐγγινόμενα τὰ 
νόμην, ἀλλὰ καὶ Τιμόθεον μέλλοντα ςρατεύειν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄρθρα σαφῆ ποιεῖ τὴν λέξιν, ἐξαιρεθέντα δὲ ἀσαφῆ ποιή- 
διεκώλυσα:᾽ ὅτι δὲ τος μὲν ὁ δύναται ἕτερος δὲ δύναται, 5 σει. ἔσθ᾽ ὅτε δὲ συμβαίνει καὶ τὸ ἀνάπαλιν. τὰ μὲν οὖν 
τοιόνδε" “αὐτὸς μὲν οὖν ἀδυνώτως ἔχει πρεσβεύειν ὑπὲρ ἐν τοῖς ἄρθροις τοιαῦτώ ἐστιν" τὰ δὲ φωνήεντα μὴ τίθει 
ἡμῶν, ὅτος δὲ φίλος ἐςὶ τῇ πόλει Σπαρτιατῶν, καὶ μά- παράλληλα, ἀν μή ποτε ἄλλως ἀδύνατον ἢ δηλῶσαι, ἢ 
λιστ᾽ ἂν δυνηθείη πρᾶξαι ἃ βύλεσθε" τὸ δὲ ὅτι τος καὶ ἀνάπτυξις ἢ τις ἢ ἄλλη διαίρεσις, τὸ δὲ τὰ ἀμφίβολα 
τῦτο καὶ ἕτερον δύναται, τοιόνδε" “ὦ μόνον δὲ ἐν τοῖς πο- διαφεύγειν τοιόνδε ἐστίν" ἔνια τῶν ὀνομάτων ταὐτὰ ἐπὶ 
λέμοις εὔρωςον αὐτὸν παρέσχειν, ἀλλὰ καὶ βυλεύσασθαι Ὦ πλείσι πράγμασι κεῖται, οἷον ὁδὸς τῶν θυρῶν καὶ ὁδὸς ἣν 
τῶν πολιτῶν ἐχ ἥκιςα δύναται" τὸ δὲ ὅτι ὅτ᾽ αὐτὸς ὅθ᾽ βαδίζεσιν" δεῖ δὲ ἐπὶ τοῖς τοιύτοις τὸ ἴδιον ἀεὶ συμπαρα- 
ἕτερος δύναται, τοιόνδχ" “ὅτ᾽ ἂν αὐτὸς δυνηθείη ὀλίγην δύ- λαμβάνειν. καὶ σαφῶς μὲν ἐν τοῖς ὀνόμασιν, ἄν ταῦτα 
γαμιν ἔχων καταπολεμῆσαι τὸς ἐναντίος, ὅτ᾽ ἄλλος ἐδεὶς ποιῶμεν, διαλεξόμεθα" εἰς δύο δ᾽ ἑρμηνεύσομεν διὰ τὴς 
τῶν πολιτῶν." τὸ δὲ ὅτι ἐκεῖνος μὲν δύναται αὐτὸς δὲ α προτέρας μεθόδυ. 
δύναται, τοιόνδε" “ἕτος μὲν γὰρ ἔρρωται τῷ σώματι, ἐγὼ 25 Περὶ δὲ ἀντιθέτων καὶ παρισώσεων καὶ ὁμοιοτήτων 27 ας 
δ᾽ ἀρρωςῶν τυγχάνων" τὸ δὶ ὅτι αὐτὸς μὲν ἕτερον δύνα- λέγωμεν ἤδη" διησόμεθα γὰρ καὶ τούτων. ἀντίθετον μὲν “(Υ1 1“. 
ται, ἐκεῖνος δὲ ὁ δύναται ἕτερον, τοιόνδε" “ ἐγὼ μὲν γὰρ ἥν ἐστὶ τὸ ἐναντίαν τὴν ὀνομασίαν ἅμα καὶ τὴν δύναμιν : 
κυβερνῆσαι δυνατός εἰμι, ἧτος δὲ ἐδὲ κωπηλατῆσαι δύνα- τοῖς ἀντικειμένοις ἔχον, ἢ τὸ ἕτερον τότων. τοῖς μὲν οὖν .,:5Ὑ τ 6 Ὑ 1 
ται" σχήματα μὲν ἦν τῷ εἰς δύο ἑρμηνεύειν ὧδε ποιήσεις ὀνόμασιν εἴη ἂν ἐναντίον ἅμα καὶ τὴ δυνάμει τόδε" “οὐ ᾿ 
ἐπὶ τῶν πρωγμάτων ἁπάντων τὸν αὐτὸν τρόπον μετιών" 80 γὰρ δίκαιον τῶτον μὲν τὰ ἐμὰ ἔχοντα πλουτεῖν, ἐμὲ δὲ 
σαφῶς δὲ ὅθεν δηλώσεις, τῦτο πάλιν σκεπτέον. τὼ ὄντα προϊέμενον ὕτω πτωχεύειν." τοῖς δ᾽ ὀνόμασι μό- 

26 Πρῶτον. μὲν ὄν ὀνόμαζε τοῖς οἰκείοις ἐνόμασιν ὅ τι ἂν νοις" " διδότω γὰρ ὁ πλύσιος καὶ εὐδαίμων τῷ πένητι καὶ 
λέγῃς, διαφεύγων τὸ ὠμφίβολον. εὐλαβὲ δὲ περὶ τὼ φω- ἐνδεῖ" τῇ δὲ δυνάμει" "ἐγὼ μὲν τῦτον νοσῖντα ἐθεράπευσα, 
νήεντα τῶν γραμμάτων, ὅπως μὴ ἑξῆς τιθήσονται. πρό- τος δ' ἐμοὶ μεγίςων κακῶν αἴτιος γέγονεν" ἐνταῦθα μὲν 
σεχε δὲ καὶ τοῖς καλουμένοις ἄρθροις, ὅπως ἐν τῷ δέοντι 35 γὰρ τὰ ὀνόματα ὑκ ἐναντία, αἱ δὶ πράξεις ἐναντίαι. κάλ- 
προστιθῆται. σκόπει δὲ καὶ τὴν σύνθεσιν τῶν ὀνομάτων, λιςον μὲν ἵν εἴη ὧν τὸ κατ' ἀμφότερα ἀντίθετον, καὶ κατὰ 
ὅπως μήτε συγκεχυμώη μή ὑπερβατὴ ἔσται" τὰ γὰρ τὴν δύναμιν καὶ κατὰ τὴν ὀνομασίαν" ἔς: δὲ καὶ τὼ λοιπαὶ 

. ὅτω λεγόμενα δύσγνωςα συμβαίνει. μετὰ δὲ συνδέσμες δύο ἀντίθετα. 
ὃς ὧν προείπῃς, ἀποδίδε τὸς ἀκολυθῦντας. τὸ μὲν ὄν συν- Ταρίσωσις δ᾽ ἐςὶ μὲν ὅταν δύο ἴσα λέγηται κῶλα, 28 
δέσμυς ὠποδιδόναι τὸς ὠκολυθῆντας τοιόνδε ἐςΐν" "ἐγὼ μὲν 40 εἴη δ᾽ ἀν ἴτα καὶ πολλὰ μικρὰ ὀλίγοις μεγάλοις καὶ 

4. δὰ -- 2. ἃ ο; 34. ἢ} 2. ἰξ ἧς ἘΠ, ἢ 3. ποήσης ἘΠ, καὶ 8. αὐτὰ Ἐπ, ' 16. ἔχεν ἘΞ. 18. ἄν οαὰ Σ75. ἢ 4] καὶ 8... 
80. εὕρρωςεν ἘΠ. ἢ 24. ὅτι οἷα 4.185. Π 22. δύναται οχχ 85. ἢ ἂν οἵα Κή. ἢ δυνηθῆ ἘΞ}... Π 26. ὅτι οἵὰ 8“. ἢ 39, ἧς -- συν- 
δίσμυς οτὰ ἢ, 
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ἴτα τὸ μέγεθος ἴσοις τὸν ἀριθμόν. ἔχει δὲ τοιόνδε τὸ σχῆμα τοῖς ἀκύεσι καὶ φανερὸν ποιεῖν τοιόνδε ἐς ν᾽ "“ἀνέςην συμ- 
ἡ παρίτωσις "ἢ διὰ χρημάτων ὠπορίαν ἡ διὰ πολέμν μές βιυλεύσων ὡς χρὴ πολεμεῖν ἡμᾶς ὑπὲρ ΣΣυρακυσίων" "ἀνέ: 

γεθος" ταῦτα γὰρ ὅτε ὅμοια ὅτε ἐναντία, ἀλλ᾽ ἴσα μό- στὴν ἀποφανέμενος ὡς ὁ χρὴ βοηθεῖν ἡμᾶς Σξυρακυσίοις" 

νον ἀλλήλοις. τὸ μὲν ὄν φράζειν ἐν κεφαλαίῳ τὸ χρῶγμα τοιόνδε ἐς" 

Παρομοίωσις δ᾽ ἐστὶν ἡ μείζων τῆς παρισώσεως. οὐ 5. προσέχειν δὲ καρακαλεῖν ἐκ τύτων ἂν εἰδείημεν, εἰ κατα- 
γὰρ μόνον ἴσα τὰ κῶλα ποιεῖ, ἀλλὰ καὶ ὅμοια ἐξ ὁμοίων νοήσωιμεν αὐτοὶ ποίοις μάλις καὶ λόγοις καὶ πράγμαει 
ὀνομώτων" “ὅσον δεῖ σε λόγε μίμημα, φέρε πόθε τέχνα- βελενόμενοι προσέχομεν. ἀρ’ οὖν οὐ τότοις, ὅταν καὶ ὑτὼ 
σμα" μάλιςα δὲ ποιεῖ ὅμοια τὰ τελευταῖα τῶν ὀνομά- μεγάλων ἢ φοβερῶν ἢ τῶν ἡμῖν οἰκείων βελενώμεθα, κα 
των" ταῦτα γὰρ μάλιστα ποιεῖ τὴν ὁμοίωσιν. ὅμοια δ᾽ φάσκωσιν [ἐπιδείξειν] οἱ λέγοντες ὡς δίκαια καὶ καλὰ καὶ 
ἐστὶν ὀνόματα τὰ ἐξ ὁμοίων συλλαβῶν, ἐν αἷς πλεῖστα (0 συμφέροντα καὶ ῥῴδια καὶ ἀληθινὰ ἐπιδείξυσιν ἡμῖν ἐφ᾽ 
γράμματα τὼ αὐτά ἐςιν, οἷον “πλήθει μὲν ἐνδεῶς, δυνώ- ἃ πράττειν παρακαλῦσιν, ἢ δεηθῶσιν ἡμῶν ἀκῦσαι αὐτῶν 

μει δὲ ἐντελῶς" ὅσα δὲ ἔξω τέχνης κεῖται, τὸ αὐτόμα- προσέχοντας τὸν νῦν; ὥσπερ ὧν αὐτοὶ τοῖς ἄλλοις, οὕτω 

τὸν αὐτὸ δείξει. καὶ ἡμεῖς τὼ οἰκειότατα τῶν προειρημένων τοῖς ὑφ᾽ ἡμῶν 
Περὶ μὲν ἕν τυτων ὠκόχρη. καὶ γὰρ τὸ δίκαιον καὶ πράγμασι λεγομένοις λαμβάνοντες καὶ τοῖς ἀκύωσιν ἐνδιν 

᾿ Ν Ν Ν Ν ν » ,“ » ,ἷ » »,“ὦ ,, » ν ᾿ τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον καὶ τὰ λοιπὰ αὐτά τε ἴσμεν 45 κνύμενοι προσέχειν αὐτοῖς ποιήσομεν. ἐπὶ τῶν ὗν τὸ τρο- 

τ ΦιΟ ἩΝΝ 

; 

νὰ ὩΣ ὩΣ 
ΣῈ τλ αν 

ἅ ἅ ἐξι καὶ ὅθεν αὐτὰ πολλὰ ἈδεηΤομεῖς: ὡσαύτως δὲ καὶ σέχειν διὰ τούτων παρακαλοῦμεν, τὴν εὔνοιαν δὲ παρα- 

᾿ τᾶς αὐξήσεις καὶ Τὰς τακχεινώσεις γινώσκομεν, αἴ τινές τ’ σχευασόμεθα διασκεψάμενοι πρῶτον πῶς πρὸς ἡμᾶς αὐτὲ 

κ᾽ κασι καὶ ὅθεν αὐτῶν εἰς τὸς λόγες εὐπορήσομεν. ὁμοιοτρό- τυγχάνεσιν Ἔχοντες, εὐνοϊκῶς ἢ δυσμενῶς ἢ μήτε εὖ μάτι 

πὼς δὲ τούτοις τάς τε προκαταλήψεις καὶ τὰ παρὼ τῶν κακῶς. ἐὰν μὲν ὃν εὖνοι τυγχάνωσιν ὄντες, περίεργον λέ- 
ἀκυόντων αἰτήματα καὶ τὰς παλιλλογίας καὶ τὰς ὡς εἰο- 29,γεῖν περὶ εὐνοίας" ἐὰν δὲ πάντως βυλώμεϑα,, χρὴ συντό- 
λογίας καὶ τὰ μήκη τῶν λόγων καὶ τῆς ἑρμηνείας τὴν μὼς μετ᾽ εἰρωνείας εἰπεῖν τῦτον τὸν τρόπον" “ὅτι μὲν εὖν 

σύνθεσιν ἅπασαν ἴσμεν, ὥςε τὰς κοινὰς δυνάμεις ἁπάν- εὖνες εἰμὶ τῇ πόλει, καὶ πολλάκις μοι πεισθέντες συμφε 
“ὍὍ ἰδῶ Ὶ ᾿Ὶ ὃὶ ν Ὶ ᾿) ,΄ 2 »ν ΄ » καὶ διό Ὶ δ Ν 2 ἢ των τῶν εἰδῶν καὶ τὰς διαφορὰς καὶ τὰς χρήσεις αὐτῶν ρόντως ἐπράξατε, ὅτι πρὸς τὼ κοινὰ δίκαωον ἐμαν- 

ἐκ τῶν προειρημένων εἰδύτες, ὧν ἐθίσωμεν ἡμᾶς αὐτὸς καὶ τὸν παρέχω καὶ μᾶλλόν τι τῶν ἰδίων προϊέμενον καὶ ἀτὶ 
ὕ ᾿ ’ 2 Ν ΑῚ Ν ,ὕ »“ ᾽ ᾽ ,ὔ . " 

γυμνάσωμεν ἀναλαμβάνειν αὐτὰς κατὼ τὰ προγυμνα- 25 τῶν δημοσίων ὠφελούμενον, περίεργον εἶναι νομίζω τρὸς 
σματα, πολλὴν εὐπορίαν καὶ γράφοντες καὶ λέγοντες ἐξ ὑμᾶς τοῦτό γε σαφῶς εἰδότας λέγειν" ὡς δὲ εἰ καὶ γῇ 

αὐτῶν ἔξομεν. κατὰ μέρη μὲν ὄν ἕτως ἀκριβέστατα ἀν μοι πεισθῆτε καλῶς βυλεύσεσϑε, τοῦτο πειράσομαι διδά- 
διέλοις τὰς τῶν λόγων μεθόδες᾽ ὡς δ᾽ ἐπὶ τοῖς εἶδεσι χρὴ σκειν." τοῦτον μὲν ὧν τὸν τρόπον τοῖς εὖ διακειμίοις ἢ 

τάττειν τὸς λόγους σωματοειδῶς, τίσι τε πρώτοις τῶν με- ταῖς δημηγορίαις τῆς εὐμενείας ὑπομνηςέον" τοῖς δὲ μάτι 
ρῶν χρῆσθαι, καὶ πῶς τούτοις αὐτοῖς, ταῦτα πάλιν δη- 30 διαβεβλημένοις μήτε εὖ διακειμένοις ῥητέον ὡς δίκαιόν ἰσι 

λώσω. προοίμια μὲν ὅν προτάττω᾽ κοινὸν δ᾽ ἐςὶ τῶν ἑπτὰ καὶ συμφέρον τοῖς πεῖραν μὴ δεδωκόσι τῶν πολιτῶν εὗτα 
εἰδῶν, καὶ ἐπὶ πᾶσι τοῖς πράγμασιν ὡρμόσει λεγόμενον. ἀκροατῶς γενέσθαι, ἔπειτα τὸς ἀκόοντας ἐπαίνῳ θερατον» 

80 Ἕξι δὲ προοίμιον καθόλε μὲν εἰπεῖν ἀκροατῶν παρα- τέον, δικαίως καὶ νυνεχῶς τὸς λόγυς ὡς εἰώθασι δυκιμέ- 
σκευὴ καὶ τοῦ πράγματος ἐ ἐν κεφαλαίῳ μὴ εἰδόσι δήλω- ζειν" ἔτι δὲ τὰς ἐλαττώσεις οἱς ον, λέγοντας ὡς "᾿ διοῦ: 

σις, ἵνα γινώσκωσι περὶ ὦ ὧν ὁ λόγος ταρακολυθῶσί τε τῇ 35 τῆτι πιςεύων ἀνέςην, ἀλλὰ νομίζων τῷ κοινῷ το ὃ συμφέρον 

ὑποθέσει, καὶ ἐπὶ τὸ προσέχειν παρακαλέσαι, καὶ καθ᾽ εἰσηγήσασθαι: καὶ τοῖς μὲν μήτε εὖ μήτε κακῶς διακι- 

ὅσον τῷ λόγῳ δυνατόν, εὖνυς ἡμῖν αὐτὸς ποιῆσαι. τότων μένοις ἐκ τῶν τοιύτων τὴν εὔνοιαν ποριςέον, τὸς δὲ δεβε 
μὲν ἶν εἶναι δεὶ τὸ προοίμιον παρασκευαςικόν' ὡς δὲ αὐτῷ βλημένυς ἀναγκαῶὸν τὰς διαβολὰς ἢ ἢ αὐτὸς ἔχιν, ἢ τὲ 
χρησόμεθα, πρῶτον μὲν ἐπὶ τῶν δημηγορικῶν καὶ προτρε- πράγματα ὑπὲρ ὧν λέγουσιν, ἢ τὸν λόγον. αὗται δ᾽ αἱ 

πτικῶν, τῦτο δείζω. τὸ μὲν οὖν προεκτιθέναι τὸ πρᾶγμα 40 διαβολαὶ γίνονται ἢ ἐκ τῷ παρόντος ἢ ἐκ τῇ παροιχομόν 
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χρόνα. ἐκ μὲν ὄν τὸ παροιχομένυ χρόνου, ἐάν τις ὑπο- 
στεύηται εἰς πονηρίαν τινά, πρῶτον μὲν τῇ πρὸς τὰς ὠκροα- 
τὰς τροκαταλήψει χρῆσθαι, καὶ λέγειν ὡς “οὐδ᾽ αὐτὸς 

ἀγνοῶ διαβεβλημένος, ἀλλ᾽ ἐπιδείξω ψευδεῖς οὖσας τὰς 
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σήκοντος τότῳ, λέγω δ᾽ οἷον ὑπὲρ λαμπαδαρχίας ἢ ὑπὲρ 
γυμνασίς ἢ ὑπὲρ ὅπλων ἢ ἵππων ἢ περὶ πολέμν᾽ τότων 
γὰρ ἐκ ἐλάχιστον μέρος τῷ νέῳ μέτεςιν. ῥητέον δὲ καὶ 
ὡς εἰ μήπω καθ᾽ ἡλικίαν τὸ φρονεῖν, ἀλλὰ κατὰ φύσιν 

διαβολάς" ἔπειτα κεφαλαιωδῶς ἐν τοῖς προοιμίοις ὠπο- ς καὶ ἐπιμέλειαν. ἐμφανιστέον δὲ καὶ ὡς ὡμαρτόντι μὲν 
λογητέον, ὧν ἔχῃς τι λέγειν ὑπὲρ σαυτῇ, καὶ τὼς κρίσεις 
ψεκτέον' ἀναγκαῖον γάρ, ἄν τε πρὸς τὸ δημόσιον ἥ τις 
διαβεβλημένος ὧν τε πρὸς τὸς ἰδιώτας, ἢ γεγενῆσθαι κρί- 
σιν ἢ μέλλειν γενήσεσθαι ἢ μὴ βύλεσθαι τὸς τὴν αἰτίαν 

ἴδιον τὸ ἀτύχημα, κατορθώσαντι δὲ κοινὴ ἡ ὠφέλεια. τῷ 

μὲν ὄν νέῳ ἐκ τῶν τοιότων προφασιςέον, γέροντι δὲ προ- 

φασιςέον λέγοντι ἔκ τε τῆς ἐρημίας τῶν συμβελευόντων 
καὶ ἐκ τῆς εὐπορίας αὐτῇ, πρὸς δὲ τύτοις καὶ ἐκ τὸ με- 

ἐπενεγκόντας λαβεῖν κρίσιν, καὶ ῥητέον ὡς ἀδύεως ἡ κρέ 10 γέθες καὶ ἐκ τῆς καινότητος τῶν κινδύνων καὶ ἐκ τῶν ἀλ- 
σις ἐγένετο καὶ ὡς ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν κατεςασιάσθημεν" ἢ λὼν τῶν τοιότων, τῷ δὲ λίαν εἰθισμένῳ ἐκ τῆς ἐμπειρίας 

- ἐὼν τῦτο μὴ ἐνδέχηται, λέγε ὡς ἱκανὸν ἡμῖν ἀτυχήσασι καὶ ἐκ τῇ αἰσχρὸν εἶναι πρότερον δὴ λέγοντα νῦν μὴ ἀπο- 
τότε, καὶ ὡς δίκαιόν ἐςι τῶν πρωγμάτων ἤδη κεκιριμόων φαίνεσθαι γνώμας. τῷ δὲ μὴ εἰθισμένῳ ἔκ τε τῷ μεγέ- 

μὴ περὶ τῶν αὐτῶν ἔτι διαβολὴν ἔχειν. ἀν δ᾽ ἐπίδοξος ἡ θες τῶν κινδύνων καὶ ἐκ τῷ ἀναγκαῶν εἶναι πώντα τινέ, 
κρίσις ἦ γενέσθαι, λεκτέον ὡς ἕτοιμος εἶ περὶ τῶν διαβο- ις ᾧ τὴς πόλεως μέτεστιν, ὑπὲρ τῶν νῦν προκειμένων ἀπο- 
λῶν ἐν τοῖς καθημένοις ἤδη κρίνεσθαι" κἂν ἐλεγχϑῇς τι 

Ἁ , .“ τὴν πόλιν ἀδικῶν, ἀποθνήσκειν ὑποτιμῶ, ἐὰν δὲ οἱ ἐγκα- 
λέσαντες μὴ ἐπεζίωσιν, αὐτὸ τῶτο χρὴ σημεῖον ποιεῖσθαι 
διότι τὴν διαβολὴν ψευδῶς ἡμῶν κατήνεγκαν" ὁ γὰρ εἰκὸς 

φαίνεσθαι γνώμην. τὼς μὲν ἦν περὶ αὐτὸν. τὸν ἄνθρωπον 
διαβολὰς ἐν ταῖς δημηγορίαις ἐκ τῶν τοιάτων ἐπιχειρήσο- 

μὲν λύειν" αἱ δὲ περὶ τὸ πρᾶγμα γίνονται μέν, ὅταν τις 
ἡσυχίαν πρὸς τοὺς μηδὲν ἀδικῶντας ἢ πρὸς τὸς κρείττονας 

εἶναι δόξει τοὺς ἀληθῶς ἐγκαλῖντας μὴ βούλεσθαι κρίσιν 2) συμβουλεύν, ἢ εἰρήνην ποιεῖσθαι αἰσχράν, ἢ παραινῇ περὶ 

λαβεῖν. ἀεὶ δὲ κατηγορεῖν χρὴ διαβολῆς, καὶ λέγειν ὡς 
δεινὸν καὶ κοινὸν καὶ πολλῶν κακῶν αἴτιον. ἐμφανιστέον 

δ᾽ ὅτι καὶ πολλοὶ ἤδη διεφθάρησαν ἀδίκως διαβληθέτες. 
χρὴ δὲ καὶ διδώσκειν ὡς εὔηθές ἐς τ΄ ὑπὲρ τῶν κοινῶν βυ- 

τὰς θυσίας μικρὰ συντελεῖν, ἥ τι. τοῖστον εἰσηγῆται. δεῖ δὲ 
περὶ τῶν τοιότων πρότερον μὲν πρὸς τὸς ἀκροατὰς προκα- 
ταλήψει χρῆσθαι, ἔπειτα τὴν αἰτίαν εἰς τὴν ἀνάγκην καὶ 
τὴν τύχην καὶ τὸς καιρὸς καὶ τὸ συμφέρον ἀναφέρειν, καὶ 

λευομώτς μὴ παρὰ πάντων τὸς λόγος ἀκόοντας τὸ συμ- 25 λέγειν ὡς ὁχ οἱ συμβουλεύοντες τῶν τοιούτων ἀλλὼ τὼ 
φέρον σκοπεῖν, ἀλλὰ ταῖς ἐνίων διαβολαῖς δυσχεραίνει. πράγματά ἐς ιν αἴτια. καὶ τὰς μὲν περὶ τὸ πρᾶγμα δια»-᾿ 
δεῖ δὲ καὶ ἐπαγγέλλεσθαι καὶ ὑπισχνεῖσθαι δίκαια καὶ βολὰς ἐκ τῶν τοιύτων ἀπὸ τῶν συμβελευόντων ἀπάξομεν, 

καλὰ καὶ συμφέροντα ἐπιδείξειν ἃ ὑπέσχοντο συμβου- ὁ δὲ λόγος ἐν ταῖς δημηγορίαις διαβάλλεται, ὅταν ἢ μα- 
λεύειν, τὸς μὲν ἦν ἐκ τῷ παροιχομών χρόνα διαβεβλη- κρὸς ἢ ἀρχαῖος ἢ ἄπιςος λέγηται. ἐὰν μὲν ἕν μακρὸς ἥ, 
μένες τῦτον τὸν τρόπον ἐν ταῖς δημηγορίαις τὰς διαβολὰς 3) τὸ πλῆθος αἰτιατέον τῶν πραγμάτων" ἐὰν δὲ ἀρχαῖος, δὲ- 
λυτέον" ἐκ δὲ τῷ παρόντος χρόνῳ διαβαλεῖς τὸς λέγοντας ϑακτέον ὅτι νῦν καιρὸς αὐτὴ εἶη" εἰ δὲ ἀπίθανος, ὑπισχνεῖ- 

πρῶτον μὲν εἰς ἡλικίαν. ἐάν τε γὰρ νέος παντελῶς ἐάν τε 
πρεσβύτης δημηγοῤῇ, δυσχεραίνεται" τῷ μὲν γὰρ πω ἦρ- 
χθαι τῷ δὲ ἤδη πεπαῦσθαι προσήκειν οἴονται. ἔπειτα ἐὼν 

σθαι δεὶ ὡς ἀληθὴ ἐπιδείξεις ἐπὶ τοῦ λόγε. τὰς μὲν οὖν 
δημηγορίας ἐκ τύότων καταςησόμεθα, τάξομεν δὲ κῶς; ἐὰν 

μὲν μηδεμίαν διωβολὴν ἔχοιμεν μήτε αὐτοὶ μήτε ὁ λό- 
συνεχῶς εἰώϑη λέγειν" πολυπράγμων γὰρ εἶναι δυκεῖ τος. 35 γος μήτε τὸ πράγμα, τὴν πρόθεσιν ἐν ἀρχῇ εὐθέως ἐκ- 

καὶ εἰ μηδέπω πρότερον εἰρήκει" καὶ γὰρ τος ἕνεκά τινος 
ἰδία δοκεῖ παρὰ τὸ ἔθος δημηγορεῖν. ἐκ μὲν ἦν τῷ παρόν- 
τὸς χρόναε ὕτω τοι διαβολαὶ περὶ τὸν δημηγορῆντα γενή- 
σονται, προφασίζεσθαι δὲ ὑπὲρ αὐτῶν δεῖ τὸν μὲν νεώ- 

θήσομεν, ἐπὶ δὲ τὸ προσέχειν καὶ τῇ λόγι εὐμενῶς ἀκύειν 
ὕςερον παρακαλέσομεν" ἐὰν δὲ διαβολή τις ἢ τῶν προειρη- 
μένων περὶ ἡμᾶς, προκαταλαβόντες τοὺς ἀκροατάς, καὶ 
περὶ τῶν διαβολῶν τὰς ὠπολογίας καὶ τὰς προφάσεις συν- 

τερον ἐκ τῆς ἐρημίας τῶν συμβυλευόντων καὶ ἐκ τῷ προ- 40 τόμως ἐνεγκόντες, οὕτω προθήσομεν καὶ τὸς ἀκροατὼς ἐπὶ 
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τὸ προσέχειν παρακαλέσομεν. τῦτον μὲν ἕν τὸν τρόπον τὼς γ5. καὶ συντόμως μὲν τῦτον τὸν τρόπον δηλώσομεν, οκ ᾿ 
κατας ἄσεις τῶν δημηγοριῶν ποιητέον. ἐτίξως δὲ ἃ ἂν περὶ τὼς ὠπιβάνες πράξεις αἰτίας φέρωμν, 

81 Μιτὰ δὲ τῦτο ἀνάγκη ἡμᾶς ἐςὶν ἢ τὰς προγεγενη- παρ᾽ ἃς εἰκότως τὼ λεγόμενα δέζει πραχβῆναι. ὅτα δ᾽ 
μέας πράξεις ἀπαγγέλλειν ἢ ἀναμιμνήσκειν, ἢ τὰς νῦν ὧν λίαν ἅπιςα συμβαίνοι, δεὶ παραλείπειν. ἐὰν δὲ ἀναγ- 
ὕσας μερίζοντα δηλῶν, ἢ τὰς μελλύσας γενήσεσθαι προ- 5 καὶον ἢ λέγειν, εἰδῦτα δεῖ φωίνεσθαι, καὶ ἐπιτλέζαντα 

λέγειν. ὅταν μὲν ἦν πρεσβείαν ἀπαγγέλλωμεν, πώντα δεῖ αὐτὰ τῷ τῆς παραλεΐψεως σχήματι ὑπερβαλέσθαι, καὶ 
τὰ ῥηθώτα καθαρῶς διεξελθεῖν, ἵνα πρῶτον μὲν μέγεθος ὁ προϊόντος τοῦ λόγου ἐπιδείξειν ἀληθὲς ὑπισχρεῖσθαι, τρο- 
λόγος ἔχῃ (ἀπαγγελία γὰρ μόνον ἔσται ἡ τοιαύτη, καὶ φασισάμενον ὅτι τὰ προειρημένα πρῶτον βίλει ἀποδεῖξαι 
ἐδὲὸν ἄλλο λέγε σχῆμα παρεμπεσεῖται), ἔπειθ᾽ ὅπως, ἂν ἀληθὴ ὄντα ἢ δίκαια ἢ τι τῶν τοιάτων. καὶ τῦτον μὲν τὸ 
μὲν ὠποτετυχηκότες ὦμεν, μὴ διὰ τὴν. ἡμετέραν ῥαθυμίαν ιο τρῦπον τὼς ὠπιςίας ἰασόμεθα,, συλλήβδην δὲ τὼς ἀπὼν 
οἱ ἀκούοντες οἴωνται, διαμαρτάνειν τῆς πράξεως ἀλλὰ δι γιλίας καὶ τὰς δηλώσεις καὶ τὰς προρρήσεις ξ ἀπόντων 
ἄλλην τινὰ αἰτίαν, ἂν δὲ ἐπιτύχωμεν, μὴ διὰ τύχην ὑπο- τῶν εἰρημένων σαφεῖς καὶ βραχείας καὶ ἐκ ὠπίςυς τοῦς 

λάβωσι τῦτο γεγενῆσθαι ἀλλὰ διὰ τὴν ἡμετέραν προθυ- σομεν. 

μίαν. ταῦτα δὲ πιφεύεσιν, ἐπειδὴ τοῖς πράγμασιν ἅ πα- Τάξομεν δὲ αὐτὰς. διὰ τριῶν τρόπων. ὅταν μὲν γὰρ! 
βεγένοντο πραττομένοις, ἐὰν ἐπὶ τοῦ λόγου τὴν Ἀλδυμίαν 45 ὦσιν ὀλίγα δράματα περὶ ὧν λέγομεν καὶ γνώριμα τοὺ 
ἡμῶν θεωρῶσι μηδὲν παραλειπόντων ἀλλ᾽ ἀκριβῶς ἕκαςα, ἀκόεσι, τῷ προοιμέῳ συνώψομεν, να μὴ βραχρ τῦτο τὶ 
ὠπαγγελλόντων. ὅταν μὲν ὅν πρεσβείαν ὠπαγγέλλωμεν, μέρος καθ᾽ ἑαυτὸ τεθὲν γένηται. ὅταν δὲ λίαν ὦσν εἱ 
διὰ τῶς αἰτίας ταύτας ἕκαστα ὃν τρόπον ἐγένετο ἀπαγ- πράξεις πολλαὶ καὶ μὴ γνώριμοι, παρ᾽ ἕκαςον συναπτὰϊ 
γελτέον. ὅταν δὲ αὐτοὶ δημηγορῦντες τῶν παρεληλυθότων ποιήσομεν, καὶ δικαίας καὶ συμφερύσας καὶ καλὲς ἀτο- 
τι διεξίωμεν ἢ καὶ τὰ παρόντα δηλῶμεν ἢ τὰ μέλλοντα 22 φανοῦμεν, ἵνα μὴ μόνον πρωγματολογοῦντες ἁπλοῦν τὸ 
προλέγωμεν, δεῖ τότων ἔκαςον ποιεῖν βραχέως καὶ σαφῶς λόγον καὶ μὴ ποικίλον ποιῶμεν, ἀλλὰ καὶ τῶν ὠκεόντων 
καὶ μὴ ἀπίςως, σαφῶς μὲν ὅπως καταμάβωσι τὼ λεγός- τὰς διανοίας ἀναλαμβάνωμεν. ἂν δ᾽ σιν αἱ πράξεις μβ 
μένα πράγματα, συντόμως δὲ ἵνα βρϊμυνεύωσε τὰ ῥη- τριαι καὶ ὠγνούμεναι, τὴν ὠπαγγελίαν ἢ τὴν δήλωοιν 
θέντα, πιςῶς δὲ ὅπως μὴ πρὸ τοῦ ταῖς πίστεσι καὶ ταῖς τὴν πρόρρησιν ἐπὶ τῷ φροιμίῳ δεῖ σωματοειδῆ τάττει. 

δικαιολογίαις βεβαιῶσαι τὸν λόγον ἡμᾶς τὼς ἐξηγήσεις γ» τῦτο δὲ ποιήσομεν, ἐὰν ἀπὸ τῆς ἀρχὴς τῶν πραγμάτωι 
ἡμῶν οἱ ἀκέοντες ὠποδοκιμάσωσιν. σαφῶς μὲν ὅν δηλώ- ἐπὶ τὸ τέλος διέλθωμεν, μηδὲν ἄλλο συμπεριλαμίβάνοντε, 

σομεν ἀπὸ τῶν ὀνομώτων ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων. ἀπὸ ἀλλ᾽ ἢ τὼς πράξεις αὐτὰς ψιλὼς φράζοντες. καὶ τὰς μὲν 
μὲν ἦν τῶν πραγμάτων, ἐὰν μὴ ὑπερβατῶς αὐτὰ δηλῶ- διηγήσεις ἐπὶ τοῖς προοιμίοις ὡς δεῖ τάττειν, ὕτως εἰσόμεδα. 
μεν, ἀλλὰ τὰ πρῶτα πραχθέντα ἢ πραττόμενα, ἢ πραχ»- Μετὰ δὲ ταῦτα ἐκιβεβαιώσεις, δι᾽ ὧν τὰς τρουρ 
θησόμενα πρῶτα λέγωμεν, τὰ δὲ λοιπὰ ἐφεξῆς τάττωμεν, 3. μώας πράξεις ἐκ τῶν πίστεων καὶ τῶν δικαίων καὶ τῷ 
καὶ ἐὰν μὴ προαπολιπόντες τὴν τάξιν, περὶ ἧς ἂν ἐγχει- συμφερόντων, οἷας ὑπεθέμεθα δείξειν, βεβαιώσομεν. ἵτω 
ρἥσωμεν λέγειν, δι᾽ ἑτέρων ἐξαγγείλωμεν. ὠπὸ μὲν ἵν τῶν μὲν ἦν συναπτὰς ποιῇς, οἰκειόταται ταῖς δημηγορίαις ἐὴ 
«ραγμάτων σαφῶς οὕτως ἐρῦμεν, ἀπὸ δὲ τῶν ὀνομάτων, πίςεις τά τε τῶν πραγμάτων ἔθη καὶ τὰ παραδείγματι 
ἐὰν ὅτι μάλιςα τοῖς οἰκείοις τῶν πραγμάτων ὀνόμασι τὰς καὶ τὰ ἐπενθυμήματα καὶ ἡ δόξα τῷ λέγοντος. χρηκήν 
πράξεις προσαγορεύωμεν, καὶ ἐὰν τοῖς κοινοῖς, καὶ με 35 δὲ καὶ ἄν τις τῶν ἄλλων πίςεων παρεμπέσῃ. τάττειν ἃ 
ὑπερβατῶς αὐτὰ τιθῶμεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τὰ ἐχύμενα ἑξῆς αὐτὰς ὧδε δεῖ, πρῶτον μὲν τὴν τῷ λέγοντος δόξαν, εἰ ἃ 
τάττωμεν. σαφῶς μὲν οὖν δηλώσομεν ταῦτα διαφυλάτ- μή, τὰ τῶν πραγμάτων ἔθη, δεικνύντας ὅτι ταῦθ᾽ ἃ λέ 
τοντες, συντόμως δέ, ἐὰν ὠπὸ τῶν πραγμάτων καὶ τῶν γομεν ἢ τὰ τούτοις ὅμοια ὕτως εἴθισται γίνεσθαι. ἐπὶ ἃ 
ὀνομάτων περιαιρῶμεν τὰ μὴ ἀναγκαῖα ῥηθῆναι, ταῦτα τότοις παραδείγματα οἰς ον, καὶ εἰ ὁμοιότης τις ἐςί, τρὰ 
μόνα καταλείποντες ὧν ὠἀφαιρεθώτων ἀσαφὴς ἔςαι ὁ λό- ῳᾧ τὰ ὑφ᾽ ἡμῶν λεγόμενα προσακτέον. λαμβώνειν δὲ δεῖ τὲ 

ἁ, τάξεις Β΄. 1 6.᾽ πρεσβείας 8... 1 416. καραλιπόντων Β΄, ἢ 20. διέξιμεν ΣΈ, ΠΤ 21. ἀπὸ μὲν ἦν τῶν πραγμάτων οἷα 73. ἢ 31. 
πόμηθ πρᾶξνῦ ἢ 40. καταλίποντες Κὁ. 1 σαφὴς ;Ξ. 

6. παραλήψεως Β΄. ἢ 8. προειμέα Ψ7,. ἢ 18. μὴ οἷα ἢ}8-, ἴ 22. δ᾽) γὰρ ἘΠ᾽, 1 29. ἐπὶ βιβαιώσει ΚΖ, ἢ 38. Ἢ Β΄. Ι ΨΚ. 

ὧδεῖ ὡς ἘΡ. ἢ ἀο. τακτέον. προσλαμβάνειν 17, 
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παραδεγματω οἰκεῖα, τῷ πράγματι, καὶ τὰ ἐγγύτατα τοῖξ προτεθώτα, μετὰ δὲ τῦτο τὸ μέρος λέξομεν τὴν προκα- 
ἀκύεσι χρόνῳ ἢ τόπῳ, ἐὰν δὲ μὴ ὑπάρχῃ τοιαῦτα, τῶν τάληψιν. 
ἄλλων. τὰ μέγιςα καὶ γνωριμώτατα. μετὰ ταῦτα γνω- Αὕτη δ᾽ ἐςὶ δι᾽ ἧς τὼς ἐνδεχομένας ἀντιλογίας ῥηθῆ- 34 
μολογητέον. δεῖ δὲ καὶ περὶ τὼ μέρη τῶν εἰκότων καὶ τῶν ναι τοῖς ὑπὸ σοῦ εἰρημένοις προκαταλαμβάνων διασύρεις. 
παραδειγμάτων ἐπὶ τελευτῆς ἐνθυμηματώδεις καὶ γνωμο-"5 δεῖ δὲ τὰ μὲν ἐκείνων μικρὰ ποιοῖν, τὰ δὲ σαυτῇ αὔξειν, 
λογροὸς τὸς τελευτὰς ποιεῖσθαι. καὶ τὰς μὲν πίςεις ὕτως ὡς ἐκ ταῖς αὐξήσεσι προακήκοας. χρὴ δὲ παρατιθέναι καὶ 
ἐπὶ ταῖς πράξεσι προσακτέον" ἐὰν δὲ πιςεύηται τὰ πρώ- ἂν πρὸς ἕν, ὅταν τὸ σὸν μεῖζον ἧ, καὶ πρὸς πλοίω πλείω, 
Ὕματα εὐθέως ῥηθίτα,. τὸς μὲν πίςξεις παραλεικτών, τῷ καὶ ἣν πρὸς πολλά, καὶ πολλὰ πρὸς ἕν, διαλλάττοντα 
δὲ δικαίῳ. καὶ “τῷ νομίμῳ καὶ τῷ συμφέροντι καὶ τῷ κατὰ πάντας τὺς τρόπυς, τὰ μὲν σαντῇ αὔξοντα, τὰ δὲ 
καλῷ. καὶ τῷ ἡδεῖ καὶ τῷ ῥᾳδίῳ καὶ τῷ δυνατῷ καὶ τῷ ι0 τῶν ἐναντίων ἀσθενὴ καὶ μοιρὰ ποῶντα. καὶ τοῦτον μὲν 
ἀναγκαίῳ τὼς προειρημένας πράξεις βεβαιωτέον.. καὶ εἰ 
μὲν ὑπάρχει, πρῶτον τὸ δίκαιον τακτέον, διεξιόντας διὰ 
τότε τε τῇ δικαία καὶ τῷ ὁμοῖν τῷ δικαίῳ καὶ τὸ ἐναντίκ 
καὶ τῷ κεχριμένν δικαίι. δεῖ δὲ καὶ τὰ παραδείγματα τοῖς 
ὑπὸ σὺ Χεγομίνοις δικαίοις ὅμοια φέρειν. πολλὰ δὲ ἕξεις 45 
λέγειν ἔκ τε τῶν ἰδίᾳ, παρ᾽ ἑκάςοις δικαίων ὑπολαμβανο- 
μένων, καὶ ἐκ τῶν. ἐν αὐτῇ τῇ πόλει ἐν ἢ λέγεις, καὶ ἐκ 

τὸν τρόπον ταῖς προκαταλήψισι χρησόμεθα, ταῦτα δὲ 
διελθόντες ἐπὶ τελευτῇ. παλιλλογήσομεν, τὰ προειρημώα 
σχήματα διαλογισμᾷ λαβόντες ἢ ἀπολογισμῖ ἢ προαιρέ- 
σεως ἢ ἐξ ἐπερωτήσεως ἢ εἰρωνείας. 

Ἐάν δὲ ἐπὶ τὸ βοηθεῖν τισὶ προτρέπωμεν, ἢ ἰδιώταις 35 
ΕῚ ,ὔ ,ὔ ᾿ “ςἠχτχτινἵἹ 
ἢ πόλεσιν, ἁρμόσει συντόμως εἰπεῖν καὶ εἴ τις προὔπκάρ- 
χει τότοις πρὸς τὸς ἐκκλησιάζοντας φιλίω ἢ χάρις ἢὶ ἔλεος" 

τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις. πόλεσιν. ὅταν δὲ ἅπαντω τῦτον τὸν μάλιςα γὰρ τοῖς ὕτω διακειμένοις ἐθέλυσιν ἐπαμύνειν. φι- 
τρόπον μετιόντες διέλθωμεν, ἐπὶ τελευτῆς αὐτοῦ γνώμας λῦσι μὲν ὄν πάντες ὑφ᾽ ὧν οἴονται κατὰ τὸ προσῆκον εὖ 
καὶ ἐνθυμήματα μέτρια καὶ ἀλλήλοις ἀνόμοια, ἐνεγκόντες, ἢ πεπονθέναι ἢ πάσχειν ἢ πείσεσθαι, ἢ ὑπ᾽ αὐτῶν ἢ τῶν φί- 
ἐὰν μὲν μακρὸν ἢ τὸ μέρος καὶ βνλώμεθα, μνημονεύεσθαι, λων, ἢ αὐτοὶ ἢ ὧν κηδόμενοι τυγχανυσιν" χάριν δ᾽ ἔχυσι 
συντόμως παλιλλογήσομεν, ἐὰν δὲ μέτριον ἢ καὶ μνημο- τύτοις ὑφ᾽ ὧν οἴονται παρὰ τὸ προσῆκον ὠγαθόν τι πεπον- 
νεύηται, αὐτὸ τὸ μέρος ὁρισάμενοι πάλιν ἕτερον προθησό. θῴαι ἢ πάσχαιν ἢ πείσεσθαι, ἢ ὑπ᾽ αὐτῶν ἢ τῶν φίλων, 
μεθα. ἔς: δὲ ὃ λέγω τοιόνδε" “ὡς μὲν δίκαιόν ἐςιν ἡμᾶς ἢ αὐτοὶ ἢ ὧν κηδόμενοι τυγχάνυσιν. τότων μὲν ἦν ἄν τι 
βοηθεῖν Ἰξυρᾳκουσίοις, ἐκ τῶν εἰρημένων ἱκανῶς ἀποδεδεῖ- 15 ἐνῇ, χρὴ συντόμως διδάσκειν, καὶ ἐπὶ τὸν ἔλεον ἄγειν. 
χθαι νομίζω" ὡς δὲ καὶ. συμφέρει ταῦτα πράττειν, ἐπρ' εὐπορήσομεν δὲ ἐλεεινὰ ποιεῖν ἅπερ ἀν ἐθέλωμεν, ἐὰν συ- 
χειρήσω διδάσκειν" πάλιν δὲ περὶ τὸ συμφέροντος ὁμοιο- νειδῶμεν ὅτι πάντες ἐλεῖσι τύτυς ὃς οἰκείως ἔχειν αὐτοῖς 
τρόπως τοῖς προειρημέναις ἐπὶ τοῦ δικαΐς μετιών, καὶ ἐπὶ ὑπειλήφασιν ἢ οἴονται ἀναξίους εἶναι δυστυχεῖν. δεῖ δὴ 
τῇ τελευτῇ τοῦ μιέρους ἢ παλιλλογίαν ἃ ὁρισμὸν ἐπιθείς, ταῦτα ἀποφαίνειν ἔχαντας ὃς ἐθέλεις ἐλεεινὸς ποιεῖν, καὶ 
πάλιν ἕτερον ὅ τι ἀν ὑπαρχῃ σοι προτίθει. τῶτον δὲ τὸν 30 ἐπιδεικνύειν αὐτοὺς ἢ κακῶς πεπονθότας ἢ πάσχοντας, ἢ 

΄ Υ͂ ψ ΄ Ν τρόπον ἄλλο ἄλλῳ συνάπτειν μέρει καὶ συνυφαίνειν τὸν΄ 
λόγον. ὅταν δὲ πάντα διεξέλθῃς ἐξ ὧν ἐνδέχεταί σοι βε- 
βαιῶσαι τὴν προτροπήν, ἐπὶ τούτοις ἅπασι κεφαλαιωδῶς 

μετὼ ἐνθυμημάτων καὶ γνωμῶν ἢ σχημάτων δείκνυε ὡς 

πεισεμένες ἐὼν μὴ οἱ ἀκύώοντες αὐτοῖς βοηθῶσιν. ἐὰν δὲ 
ταῦτα μὴ ἐνῇ, δεικτέον ὑπὲρ ὧν λέγεις, ὠγαθῶν ἐςερημέ- 
γους ὧν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἢ τοῖς πλείστοις μέτεστιν, ἢ 

ὠγαθῷ μηδέποτε τετυχηκότας ἢ μὴ τυγχρίνοντας, ἢ μὴ 
ἄδικον καὶ ἀσύμφορον καὶ αἰσχρὸν καὶ ἀηδὲς. μὴ ποιεῖν ἃς τευξομένες ἐὰν μὴ νῦν οἱ ὠκίύοντες οἰκτείρωσιν. ἐκ τύτων 

ταῦτα, καὶ ἀντιτίθει κεφαλαιωδῶς ὡς δίκαιον καὶ συμ- 
φέρον καὶ καλὸν καὶ ἠδὺ πράττειν ἐφ᾽ ἃ παρακαλεῖς. 
ὅταν δὲ ἱκανῶς ἤδη ἧς ἐγνωμολογηκώς, τὴν προτροπὴν πέ- 
ρατι ὄρισαι. καὶ τοῦτον μὲν τὸν τρόπον βεβαιώσομεν τὰ 

μὲν ἦν ἐπὶ τὸν ἔλεον ἄξομεν, τὼς δὲ ὠποτροπὰς ἐκ τῶν 
ἐναντίων τύτοις ποιήσομεν, τὸν αὐτὸν τρόπον φροιμιαζόμε- 
γοι καὶ τὰ πράγματα διεξιόντες, ταῖς τε πίςεσι χρώμενοι, 
καὶ τοῖς ἀκύσσι δενινύντες ὡς ἐςὶν ἃ πράττειν ἐπιχειρῦσιν 

4, οἰκεῖα τῷ πράγματι οὔ 184. Π 3, μετὰ δὲ ταῦτα 85. ἢ 8. παραληπτίον ἘΠ6, ἢ 13. τῇ τὸ Κδ, ἔ 25. συρρακουσίοις ΚΒ“. ἢ 
ἱκανῶς} ἴσμεν ὡς Σ΄. 1 31. ἐδὺ καὶ καλὸν 286, Ἰ 38. ἤδη οι ἦ“. 39. ὁρίσαι ἘΞ, 

8. Ὁ] ἑνὸς Κ᾽. ᾿ 9. τὼ μὲν σαυτῇ] καὶ τὰ μὲν ἡμέτερα Ἐ΄5, ᾿] 10. μὲν οπχ 23-, ἢ 13, διὼ λογισμὴ 8..  2Δ. ροδῖ τυγχάννσο 88 εὐχάριςει, 
δ᾽ εἰσὶν ὃς ἔγῆνται κατὰ τὰ προσῆκον ἀγωθέν τι συνεισενεγκεῖν ἢ συνεισφέρειν ἢ συτεισοίσειν, ἢ αὐτοὺς ἃ τὸς ἐκείνων φίλυς, ἢ αὐτοῖς ἡ τοῖς ἰαντῶν ἵπι- 

τηδείοις, ἢ τι ἐνῇ] τιν᾽ ἡ δ», ΠΠ 26. συνίδωμεν Ἐπ», ἢ 28. δὴ] δὲ 8, 1 32. ἄν οοἀΐςε5. Ε 37. τύτοις οπι ὁ. ἢ αὐτὸν δὲ τρόπον Σ΄, 

ΝὭππ 
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ἄνομα καὶ ἄδικα καὶ ἀσύμφορα καὶ αἰσχρὰ καὶ ἀηδῆ τῶν ἐν ταῖς προτροπαῖς. συνθήσομεν δὲ καὶ τάξζομο ζ 
καὶ ἀδύνατα καὶ ἐργώδη καὶ οὐκ ἀναγκαῖα. ἡ δὲ τάξις ὡπάντων τῶν προειρημένων αὐτὰς τόνδε τὸν τρόπον. τὸ μὲν 
ὁμοιοτρόπως ἔςαι, οἷα καὶ τῷ προτρέποντι. τοῖς μὲν οὖν ὧν προτρεκτικὸν εἶδος αὐτό τε ἴσμεν, οἷόν ἐςι, καὶ ἰξ ὧν 
καθ᾽ αὐτὸς ἀποτρέπεσιν ὕτω τὰς τάξεις ποιητέον, τοὺς δὲ συνέςηκε καὶ ὡς αὐτῷ χρης ἐον. 
πρὸς τὰς ὑφ᾽ ἑτέρων εἰρημῴας προτροπὰς ἀντιλέγοντας 5 Τὸ δὲ ἐγκωμιας κὺν καὶ τὸ κακολογιεὸν πάλ τροῦῦ 
πρῶτον μὲν ἐν τῷ προοιμίῳ δεῖ οἷς μέλλουσιν ἀντιλέγειν θέμενοι σκοπῶμεν, φροιμιαςέον οὖν καὶ περὶ τύτων πρῶτιν 
προθέσθαι, τὰ δ᾽ ἄλλα καθ' αὐτὰ προοιμιάζεσθαι, μετὰ προθεμένους τς προθέσεις, καὶ τὰς διαβολὼς ἀπολύομο 
δὲ τὰ προοίμια μάλιςα μὲν ἕκαςα τῶν προειρημένων καθ᾿ ὁμοίως ὥσπερ ἐν τοῖς προτρεπτικοῖς. ἐπὶ δὲ τὸ πρισέχι 
ἂν ἕκαςον προτιθέμενον ἐπιδεικνύειν ὡς ὧς ἔςι δίκαια ἐδὲ παρακαλοῦμεν ἔκ τε τῶν ἄλλων τῶν ἕν ταῖς δημηγορίας 
νόμιμα ὑδὲ συμφέροντα δὲ τύτοις ἀκόλυθα, ἐφ᾽ ἃ παρα- 19 εἰρημένων, καὶ ἐκ τῷ θαυμας αὶ καὶ περιφανῆ φάσκειν, καὶ 
καλεῖ ὁ ἐναντίος. τοῦτο δὲ ποιήσεις ὠποφαίων ἢ ἄδικα αὐτὸν ἴσα καὶ τὸς ἐγκωμιαζομένους καὶ τὸς ψεγομόε 
ὄντα ἃ λέγει ἢ ὠσύμφορα, ἢ τύτοις ὅμοια, ἣ ἐναντία τοῖς ὠποφαίνειν πεπραγότας. ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ πολιὴ τῶν τεῖντων 
δικαίοις καὶ τοῖς συμφέρεσι καὶ τοῖς κεκριμένοις ποιότοις. εἰδῶν ἐκ ἀγῶνος ὠλλ᾽ ἐπιδείξεως ἕνεκα λέγομεν. τάξεμσ 
ὁμοιοτρόπως δὲ καὶ τῶν ἄλλων τὰ ὑπάρχοντα μέτιθι. δὲ πρῶτον τὼ προοίμια τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ ἐτὶ τῶν 
κράτιστος μὲν ἦν ὁ τρόπος τῆς ἀποτροπὴς τος ἐςίν, ἐὰν 16 προτροκῶν καὶ ὠποτροπῶν. μετὰ δὲ τὸ προοίμιον δεὶ ἂ- 
δὲ μὴ ἐνδέχηται τῦτο ποιεῖν, ἐς τῷ παραλελειμμένε τρότε λόμενον τὰ ἔζω τὴς ἀρετῆς ἀγαθὰ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἀρπὴ 
ὠπότρεπε λέγων" οἷον ἐὰν ὁ ἐναντίος δίκαιον ὠποφήνῃ, σὺ ὄντα ποιεῖν ὕτω. τὰ μὲν ἦν ἔξω τῆς ἀρετὰς εἰς εὐγύτωαν 
ἐπιχείρει δεικνύναι ὡς ἐςὶν αἰσχρὸν ἢ ἀσύμφορον ἢ ἐργῶ- καὶ ῥώμην καὶ κάλλος καὶ πλῦτον, τὴν δ᾽ ἀρετὴν εἰς τε 
δὶς ἢ ἀδύνατον ἢ ὅ τι ἂν ἔχῃς τοίδτον" ἐὰν δὲ ἐκεῖνος φίαν καὶ δικαιοσύνην καὶ ἀνδρείαν καὶ ἐπιτηδεύματα δ 
ἔχῃ τὸ συμφέρον, σὺ ἐπιδείκνυε ὡς ἄδικον, κἄν τι ἄλλο δυξα. τύότων δὲ τιὰ μὲν τῆς ἀρετῆς δικαίως ἐγκωμιάζααι, 
ἔχῃς πρὸς τότῳ. δεῖ δὲ καὶ τὰ μὲν αὐτῷ αὔξειν τὰ δὲ τὰ δ᾽ ἕξω κλέπτεται" τὸς γὰρ ἰσχυρὸς καὶ τὸς καλὺς καὶ 
τόναντίς ταπεινῶν, ποιῶντα ὡς ἐν τῷ προτρεπτικῷ εἴρηται. τὸς εὐγενεῖς καὶ τὸς πλυσίες ἐκ ἐπαινεῖν ἀλλὰ μαχαρζιν 
χρὴ δὶ καὶ γνώμας φέρειν καὶ ἐνθυμήματα καθάπερ προσήκει. ταῦτα δὴ διαλογισάμενοι μετὰ τὰ τρινίμιο 
ἐκεῖσε, καὶ τὸς προκαταλήψεις λύειν, καὶ ἐπὶ τελευτῇ πρώτην τὴν γενεαλογίαν τάξομεν' πρῶτον γὰρ τοῖς ἀνθρώ 
παλιλλογεῖν. πρὸς δὲ τύτοις ἐν μὲν ταῖς προτροπαῖς ἀπο- 25 ποις καὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις τῦθ᾽ ὑπάρχει ἔνδοξον ἢ ἐδιξα. 
φαίνειν φιλίαν ὑπάρχειν οἷς βοηθεῖν προτρέπομεν πρὲς τὸς τοιγαρῶν τὸν μὲν ἀνόρωτον ἥ τι ἄλλο τοιῦτο ζῷον εἰλν 

προτρεπομένες, καὶ ὀφείλοντας χαριν ἔχειν τοῖς δεομένοις" γως γενεωαλογήσομεν᾽ ὅταν δὲ πάθος ἢ πρᾶγμα κ᾿ λῆν 
οἷς δ᾽ ὧκ ἐῶμεν βοηθεῖν, ἢ ὀργὴς ἢ φθόνα ἢ ἔχθρας ἀξίις καὶ κτῆμα, ἀπ᾿ αὐτῶν εὐθὺς τῶν προσόντων ἐνδόξων ἐπα» 
ὑπάρχοντας. ἔχθραν μὲν ἦν ἐμποιήσομεν ὑπ᾽ ἐκείνων οὐ γέσομεν. γενεαλογεῖν δὲ δεῖ ὧδε. ἐὰν μὲν ὦσιν οἱ πρόγωνι 

προσηκόντως τοὺς ἀποτρεπομένες ὠποφαΐοντες κακῶς πε- 30 σπυδαῖοι, πάντας ἐξ ὠρχῆὴς ἀναλαβόντες μέχρι τρὲς τὸ 
πονθότας, ἢ τῶν φίλων, ἢ αὐτὲς ἢ ὧν κηδόμενοι τυγχώ- ἐγκωμιαζόμενον, ἐφ᾽ ἑκάςω τῶν προγόνων κεφαλαιωδῶα 
νουσιν᾿ ὀργὴν δέ, ἐὰν ἐπιδευινύωμεν παρὰ τὸ προσῆκον ἐἔνδοξόν τι περιτιδένμι. ἐὰν δὲ οἱ πρῶτοι μὲν ὦσι στυδαῖοι, 
ὠλιγωρημένες ἢ ἠδικημένες, ἢ τῶν φίλων ἐκείνων, ἢ αὐτὸς τὸς δὲ λοιπὺς συμβέβκκα μηδὲν ἀξιόλογον πρᾶξαι, τοὶ 
ἡ ὧν κηδύμενοι τυγχάνεσιν αὐτοί. φθόνον δὲ παρασκευά- μὲν πρώτυς τὸν αὐτὸν τρόπον διεξελθεῖν, τὸς δὲ φαύλου 
σομεν συλλήβδην πρὸς τέτυς ὃς ἀποφαίνομεν ἀναξίως εὖ ἃς παραλιπεῖν, προφασισάμενον ὅτι διὰ πλῆθος τῶν προγέννν 
πεπραχότας ἢ πράττοντας ἢ πράξοντας, ἢ ἀγαθὲ μηδίέ- ὁ θέλεις λέγων αὐτὸς μακρολογεῖν, ἔτι δὲ ἐκ ἄδηλιν ἐἶκι 

ποτε ἐςερημένες ἢ μὴ ςερυμένυς αὶ μὴ ςερησομένας, ἃ κακὰ πᾶσιν ὅτι τὸς ἐξ ὠγαθῶν γενομένας εἰκός ἐς! τοῖς πργν 
μηδέποτε τετυχηκότας ἢ μὴ τυγχάνοντας ἢ μηδὲ τευζο- νοῖς ὁμοίῖσθαι. ἐὰν δὲ οἱ παλαιοὶ πρόγονοι φαῦλοι τυγ' 
μώες. φθόνον μὲν. οὖν καὶ ἔχθραν καὶ ὑργὴν τοῦτον τὸν χανωσιν ὄντες, οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν ἔνδοξοι, τύτας δεῖ γένια 
τρόπον ἐμποιήσομεν, φιλίαν δὲ καὶ χάριν καὶ ἵλεον ἐκ ᾧ λογεῖν, καὶ λέγειν ὅτι περὶ μὲν ἐκείνων περίεργον ἀν ἄ 

1. ἄνομον Β΄. ἢ 3. πρίποντι Ἐ΄..Βε, ἢ} 43. τοιίτοις] εὖ τύτοις ἘΠ, ἢ 31. ὑπάρχσυσιν ης Β΄. ἢ 32. ἀν Β΄. ἢ 81. μὴ ρηω ο5 
Ἐπ, ἢ κακῶν ἘΠ, ᾿ 

5. καταλογικὸν ἘΓδ, ΠΠ 6. προθεμέσυς] θέμενοι ἘΞ, 12. ὡς ὦπερ ἘΠ . αὶ 1. πρῶτα Β΄. 1 117. εὐσθίνεικν Ἐ75. ἢ 19, ἐπιτεδευμάτον 

885. ἢ 24. πρῶτον ἘΠΡ. ἢ 25. ὑπάρχειν 8. ἢ 26. τοιῖῦτον ἈΠ», ἢ 34. διελθεῖν Ἐπ), || 36. αὐτὰ Ἐ.Β΄. ἢ 839. τύτοις Β΄. 
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μακρολογεῖν, τὸς δὲ πλησίον γεγονότας τῶν ἐπαινυμένων, τάζωμεν, ἢ παλιλλογήσαντες συντόμως τὰ προειρημένα ἃ. 
τότυς ὄντας ὠγαθὸς ἐπιδείξειν. καὶ δῆλον. ὡς οἵ γε τότων τὸ πρακτικὸν μέρος τελευταῖον ὁρισάμενοι, πάλιν ἃ διε- 
πρόγονοι σπυδαῖοί τινες ἦσαν' ὁ γὰρ εἰκὸς φανῆναι τοὺς πράξατο ὁ ὑφ᾽ ἡμῶν ἐγκωμιαζόμενος ἀνὴρ προθέμενοι, τὴν 
τοιύτας καλὰς ἢ ἀγαθὸς εἶναι ἐκ μοχθηρῶν προγεγονότας. δικαιοσύνην τάξομεν πρῶτον, καὶ ὁμοιοτρόπως τοῖς προει- 

ἐὰν δὲ μηδὲν ὠπὸ τῶν προγόνων ἔνδοξον ὑπάρχῃ, λέγε 5 ρημένοις αὐξήσαντες ἥξομεν ἐπὶ τὴν σοφίαν, ἐὰν ὑπάρχῃ" 
- ὡς αὐτός ἐςι γενναῖος, συμβιβαζων ὡς εὖ γεγόνασι πάν- καὶ ταύτην τὸν αὐτὸν τρόπον διελθόντες, προθέμενοι τὴν 
τις οἱ πρὸς τὴν ἀρετὴν εὖ πεφυκότες. ἐπιτιμᾶν δὲ καὶ ἀνδρείαν, ἐὰν ἧ, καὶ τὴν αὔξησιν ταύτης πάλιν διαδρα»- 

τοῖς ἄλλοις, ὅσοι τὸς προγόνος ἐπαινῦσι, λέγων ὅτι πολ- μόντες, ὅταν ἐπὶ τελευτῇ τῷ μέρους τότου γενώμεθα καὶ 
λοὶ προγόνων ἐνδόξων τυχόντες ἀνάξιοι γεγόνασιν. λέγε πάντα τὰ εἴδη διεξεληλυθότες ὦμεν, παλιλλογήσαντες ἐν 
δὲ καὶ ὅτι τῦτον, ὁ τὸς προγόνυς πρόκειται νῦν ἐγκωμιά» 10 κεφαλαίῳ τὼ πρθειρημιένα, τελευτὴν ἥτοι γνώμην ἢ ἐνθύ- 
ζειν. ὁμοιοτρόπως δὲ καὶ κακολογύντα ἐπὶ τῶν μοχθηρῶν μημα παντὶ τῷ λόγῳ ἐπιθήσομεν. ὡρμόσει δ᾽ ἐν τοῖς 
προγόνων ποιητέεν τὴν γενεαλογίαν. καὶ τοῦτον μὲν τὸν ἐπαίνοις καὶ πολλοῖς ὀνόμασι περὶ ἕκαςον χρησάμενον με- 
τρόπον ἐν τοῖς ἐπάΐνοις καὶ ταῖς κακολογίαις τὰς γενεω:. γαλοπρεπὴ τὴν λέξιν ποιῆσαι. τὸν δ᾽ αὐτὸν τρόπον ἀπὶ 
λογίας τακτέον. εἴ τι δὲ ἔνδοξον αὐτῷ διὰ τὴν τύχην τῶν μοχθηρῶν πραγμάτων κακολογῖντες τὰς κατηγορίας 
ὑπῆρξε, τῦτο μόνον διαφυλάττοντα, ὅπως τὰ πρέποντα 5 συςήσομεν. δεῖ δὲ μὴ σκώπτειν ὃν ἂν κακολογῶμεν, ἀλλὰ 

ταῖς ἡλικίαις ἐρεῖς καὶ μικρά" τὸς γὰρ παῖδας ὁχ ὕτω διεξιέναι τὸν βίον αὐτῶ" μᾶλλον γὰρ οἱ λόγοι τῶν σκωμ- 
δι᾿ αὐτὸς ὡς διὰ τὸς ἐφεςῶτας οἴονται κοσμίες εἶναι καὶ μαΐτων καὶ τὺς ἀκέοντας πείθυσι καὶ τὸς κακολογεμένους 
σώφρονας, διὸ βραχυλογητέον περὶ αὐτῶν. ὅταν δὲ ττον λυπῦσν. τὰ μὲν γὰρ σκώμματα ςοχάζεται τῆς ἰδίας ἃ 
'τὸν τρόπον διέλθης, ἐπὶ τελευτῇ τῷ μέρας ἐνθύμημα καὶ τὴς ὑσίας, οἱ δὲ λόγοι τῶν ἠθῶν καὶ τῶν τρόπων εἰσὶν οἷον 
γνώμην εἰπὼν ἔρισαι τῆτο τὸ μέρος ἐπὶ τῇ τοῦ νεανίσκον Ὦ εἰκόνες. φυλάττε δὲ καὶ τὰς αἰσχρὰς πράξεις μὴ αἰσχροῖς | 
ἡλικίᾳ, καὶ τὴν πρόθεσιν ποιήσας, καὶ προτιθέμενος ἢ τὼ ὀνόμασι λέγειν, ἵνα μὴ διαβάλῃς τὸ ἦθος, ἀλλὼ τὰ 
ἔργα τοῦ ἐπαινυμέου ἢ ἢ τὸν τρόπον ἢ τὰ ἐπιτηδεύματα, τοιαῦτα αἰννγματωδῶς ἑρμηνεύειν, καὶ ἑτέρων πραγμάτων Ι 

αὔξειν καθάπερ εἴπομεν Ξρύτεριν ἐν ἀρχαῖς ἐπὶ τῷ ΩΝ ὀνόμασι χρωμένος δηλὲν τὸ πρᾶγμα. χρὴ δὲ καὶ ἐν ταῖς 

μιαςικῖ εἶδες, διεξιὼν ὅτι ὑπὸ τότε τῇ ἐπαινεμένε ἐν ταύτῃ κακολογίαις εἰρωνεύεσθαι καὶ καταγελᾶν τὸ ἐναντίν, ἐφ᾽ 
τῇ ἡλικίᾳ ὄντος τὸ καὶ τὸ γέγονεν ἔρδυξον, ἢ ὅτι διὰ τότε, 25 οἷς σεμνύνεται, καὶ ἰδίᾳ, μὲν καὶ ὀλίγων παρόντων ἀτιμώ- 
ΠῚ “Ὁ " “ἃ 
ἢ ὅτι διὰ τὸ ἐπιτηδεύματος, ἢ ἐκ τότυ, ἢ ἕνεκα τότε. δεῖ 

δὲ καὶ ἑτέρων νέων ἐνδόξυς πράξεις παριςάναι, καὶ ὑπερ- 
βάλλειν δεικνύναι τὰς τῦδε τὼς ἐκείνων, τῷ μὲν ἑτῴν τὰ- 
λάχιςα τῶν ὑπαρχόντων λέγοντα, τὸ δ᾽ ὑπὸ σὺ ἐπαινε- 
μένα τὼ μέγιςα. χρὴ δὲ καὶ παρ᾽ ἄλλοις μικρὰ ἔνδοξα 3 
πράγματα, παρις ναι τοῖς ὑπὸ σὰ λεγομώοις, καὶ οὕτω 
μεγάλα φαίνεσθαι. ἀεὶ δὲ καὶ εἰκάζοντα τὰς πράξεις 
αὔξειν ὧδε, καὶ ποῖ, καὶ ποῖός τις νέος οὕτω φιλόσοφος 

ζειν αὐτόν, ἐν δὲ τοῖς ὄχλοις κοινὼς μκάλιςα κατηγορίας 
λοιδορεῖν" αὔξειν δὲ καὶ ταπεινοῦν τὸν αὐτὸν τρόπον τῶς 
κακολογίας ὅνπερ καὶ τιὲ ἐγχώμια. περὶ μὲν ἦν τούτων 
τῶν εἰδῶν ἐντεῦθεν εἰδήσομιεν τὴν χρῆσιν. 

Λοιπὸν δ᾽ ἐξὶν ἡμῖν 
ἐξεταςικόν. ταῦτα πάλιν ὡς ἐν τῷ δικανικῷ γίνει συνθή- 
σομεν καὶ τάξομεν καὶ διέλθωμεν. πρῶτον μὲν ὃν ἐν τοῖς 
προοιμίοις προθήσομεν τὸ πρᾶγμα περὶ οὗ κατηγορήσομαν 

εἶδος τό τε κατηγορικὸν καὶ τὸ 3] 

ἐγένετο, ὃς πρεσβύτερος γενόμενος μεγάλην ἂν ἐπίδοσιν ἢ ἀπολογησόμεθα, ὥσπορ ἐπὶ τῶν ἄλλων εἰδῶν. προσέχειν 
ἔσχεν. καὶ ὕτως τις ἐρρωμένως τὲς ἐν τοῖς γυμνασίοις ὑπο-- 35 δὲ παρακαλέτομεν ἐκ τῶν αὐτῶν ὧν ἐν τῷ προτρεπτικῷ 
μένων πόνες, σφόδρα τὴν ἐν τῇ φιλοσοφίᾳ φιλοπονίαν 
ἀγαπήσει. τῦτον μὲν ἵν τὸν τρόπον εἰκάζοντες αὐξήσομεν. 
ὅταν δὲ καὶ τὰ περὶ τὴν ἡλικίαν τῷ νεανίσκε διέλθωμεν 
καὶ ἐπὶ τελευτῇ τύτε τὸ μέρες γνώμας καὶ ἐνθυμήματα 

καὶ ἐν τῷ ἀπολογητικῷ. ἔτι δὲ καὶ περὶ τῆς εὐμενείας, 
τῷ μὲν εὖ διακειμένῳ ἐκ τοῦ καροιχομένου χρόνε ἢ τοῦ 
παρόντος, καὶ μηδὲ διαβεβλημένῳ ὡς πρὸς αὐτὸν ἢ πρὸς 
τὸ πρᾶγμα ἣ πρὸς τὸν λόγον τὺς ἀκύοντας δυσχεραειν, 

6. ὡς 4] ὧν εὖ Ἐπ, ἢ 11. ὁμοτρόπως Ἐ’", 1] 15. ὅπως] πῶς ἘΠ», ἕκειτα θ΄. ἢ 21. τὼ οτὰ ᾿ᾳ ̓ 45. τῦτον ἘΞ, ἢ 28. δεικνύναι 
τὰς τῦδι] ταύτας ἘΠὺ. ἢ τὰς} τῶν Β΄“, ογὰ 5. || 81. πωνο ως ὑπὸ σῇ λεγόμενα οὕτω Ἐδ', ἢ 8 

ὑπομύει » Ὁ, 

1. τάξομεν ἘΞ. ἢ 2. τὸν.-- τελενταῖρν] περὶ τὸ τελενταῖεν μέρος ἘΞ. ἢ 3. προθέμενος 8“. 

χῇ ἘΠ. ἢ 35. ὕτως] τοιῦτός Ἐ΄δ, ἢ 

1.4. τὐδαϑ οπλ ἘῬ. ἢ 8. τύότον οἵ 
ἘΠ, ἢ 9.. διεληλυδότες 8.. 15. ςήσομεν Κ8}8ε, Ἰ 21. διαβάλλης 8... 1 23. καὶ οὔλ 485. ἢ τ τὸ πρᾶγμα οἵὰ 8’. ἢ 834. ἐπὶ οπε 

Ἐν 1: 38. μήτε Ἐδδ. ἢ ὡς] τῷ 7", 

Νπηπ2 



-- π ζςοσιλε εν . 
ὶ 

4442 ΡῬΡΗΤΟΡΙΚΗ: 

τὸν αὐτὸν τρόπον ὡς περὶ ἐκείνων εἴρηται τὴν εὐμένειαν μικρῶν ἃ αἰσχρῶν’ ταῦτα γὰλ ἀδοξίαν τοῖς δικαζιμόπε 
ποριστέον' τῷ δὲ μήτε εὖ μήτε κακῶς διακειμένψῳ τὴν ποιεῖ. πῶς ἵν τὰς διαβολὰς τὰς προειρκμένας ὠπολύεσον 
εὐμένειαν παρασκευαςέον ἢ ἐκ τοῦ παροιχομένν χρόνυ ἢ μεν, τῦτο δηλώσω. δύο μὲν δὴ ςοιχεῖα λέγω κοινὰ κατὸ 

ἐκ τῷ παρόντος, ἢ δι᾽ ἑαυτὸν ἢ τὸ πρῶγμα ἢ τὸν λόγον" πάντων, τὸ μέν, οἷς ὧν νομίζῃς τοὺς κριτὼς ἐπικλήξι, 
τῷ δὲ διαβεβλημέῳ ἔνια, μὲν μεμιγμένως ἔνια δ᾽ ἰδίως 5 προκαταλάμβανε αὐτὸς καὶ ἐπίκληπτε' τὸ δὲ ἕτερον, ἐς 
πρὸς εὐμένειαν ποριςέον. ἴτος μὲν ἦν ὁ τρόπος ἔςαι δι᾽ Ὦ τας πράξεις, μάλιςα μὲν εἰς τὸς ἀντιδίκες ἀποςρέψεις, εἰ 
τὴν εὐμένειαν παρασκευαςέον. τὸς μὲν γὰρ μήτε εὖ μήτε δὲ μή, εἰς ἄλλυς τινάς, προφάσει χρώμενος ὅτι ὑχ, κων 
κακῶς διακειμένους αὐτοὺς μὲν συντόμως ἐπαινετέον, καὶ ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν ἀνταγωνιςῶν ἀναγκαζόμενος εἰς τὸν ὠγῶνα 

τοὺς ἐναντήις κακολογητέον, δεῖ δὲ αὐτὸς ἐκ τότων ἐπαι- κατέζης. καθ᾿ ἑκάςην δὲ τὴν διαβολὴν τάδε χρὴ προφα- 
νεῖν ὧν μάλιςα μέτεςι τοῖς ἀκύεσιν, λέγω δὲ φιλόπολιν 10 σίζεσθαι, τὸν μὲν νεώτερον πρεσβυτέρων φίλων ἀπορίω 
φιλέταιρον ἐλεήμονα καὶ τὼ τοιαῦτα' τὸν δ᾽ ἐναντίον κα- 

ἐ κρλογεῖν ἐκ τέτων ἐφ᾽ οἷς οἱ ἀκύοντες ὀργιῶνται, ταῦτα δ᾽ 

τορϑων 
ἐστὶ μισόπολιν μισόφιλον ἀχαριςον ἀνελεήμονα καὶ τὰ 
τοιαῦτα. χρὴ δὲ καὶ τὸς δικας ὡς ἐπαίνῳ θεραπεῦσαι, ὡς 

τῶν ὠγωνιουμένων ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ μέγεθος ἀδικημάτων, 
προθεσμίαν χρόνν, ἢ πλῆθος, ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον. ἐὰν δὶ 
ὑπὲρ ἄλλν λέγῃς, ῥητέον ὡς διὰ φιλίαν συνηγορεῖς, ἢ δι' 
ἔχθραν τοῦ ἀντιδύωι, ἢ διὰ τὸ τοῖς πράγμασι παραγοίέ- 

διιας αἱ δίκαιοι καὶ δεινοί εἰσιν. συμπαραληπτέον δὲ καὶ 15 σθαι, ἢ διὰ τὸ κοινῇ συμφέρον, ἢ διὰ τὸ ἔρημον ἐἶναι καὶ 
τὼς ἐλαττώσεις, εἴ που τῶν ἀντιδίκων καταδεεςέρως ἔχει 

«ρὸς τὸ λέγειν ἢ πράττειν ἢ ἄλλο τι τῶν περὶ τὸν ὠγῶνα. 
πρὸς δὲ τούτοις ἐμβλητέον τό τε δίκαιον καὶ τὸ νόμιμον 

Α Ἁ Ν ΜᾺ, 2. δ΄ ῳ 4 
καὶ τὸ συμφέρον καὶ τὰ τούτοις ἀκόλουθα. τῷ μὲν οὖν 

ἀδικεῖσθαι ᾧ συνηγορεῖς. ἐὰν δὲ ὁμολογύμενος τῷ ἐγκλη» 
ματι ἢ ὑπεναντίος τῇ κατηγορίᾳ γώηται, τῇ τε προκάτα; 
λψει χρῆσθαι, καὶ λέγειν ὡς ὁ δίκαιον καὶ νόμιμον ἐὰ 

συμφέρον ἐκ τῆς ὑπολήψεως ἣ τῆς ὑποψίας κατακρόιν 
μήτε εὖ μήτε κακῶς διακειμένῳ ἐκ τύτων ἐν τοῖς δικα» Ὦ πρὶν τὸ πράγματος ἀκῦσαι, τὰς μὲν ὧν περὶ τὸν ἄνθρω- 
ςαῖς τὴν εὔνοιαν ποριςέον" τῷ δὲ διαβεβλημένῳ, ἐὰν μὲν πον αὐτὸν διαβολὰς ὕτω λύσομεν, τὰς δὲ περὶ τὸ τρῶν 
ἐκ τὸ παροιχομώκ χρόνε αἱ διαβολαὶ ὦσι περὶ τὸν λόγον, γὙμα ὅτως ἀπωσόμεθα, τὴν αἰτίαν εἰς τὸν ἐναντίον τρέπειν" 

ἴσμεν ὡς δεῖ τὰ τοιαῦτα λύειν ἐκ τῶν προτέρων" ἐὰν δὲ τες, ἢ λοιδορίαν ἐγκαλῦντες αὐτοῖς ἢ ἀδικίαν ἢ πλονεζίω 
ἐκ τῷ παρόντος χρόνν, περὶ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον ἀναγκαῖον ἢ φιλονεικίαν, καὶ ὀργὴν προφασιζόμενοι, ὅτι τῷ δικαίου 
διαβεβλῆσθαι, ἐὰν ὠπρεπὴς ἢ τῷ παρόντι ὠγῶνι ἢ ὑπε- 25 δι’ ἄλλε τρόπε τυχεῖν ἀδύνατον. τὰς μὲν ἦν ἰδίας δια. 
ναντίος τοὺς ἐγκλήμασιν ἢ ὁμολογούμενος τῇ κατηγορίᾳ. βολὰς ἐπὶ τῶν δικαστηρίων ὕτω λύσομεν, τὰς δὲ κοσὸς 
ἀπρεπὴς μὲν οὖν γένοιτ᾽ ὧν, ἐὰν ἀγωνίζηται νεώτερος ἃ Ἰ πᾶσι τοῖς εἴδεσιν, ὡς ἐπὶ τῶν προτέρων εἰδῶν εἴρηται. τῶ 
πρεσβύτερος ὑπὲρ ἄλλου, ὑπεναντίος δέ, ἐάν τις ἰσχυρὸς ' ξομεν δὲ τὼ δικανοκὰ προοίμια, τὸν αὐτὸν τρόπον ὅντῷ 
ὧν ἀσθενεῖ δικάζηται αἰκίας, ἢ ἐάν τις ὑβριςὴς ὧν ὕβριν ( καὶ τὰ δημηγορικά. κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον καὶ τὰϊ 
ἐγκαλῇ σώφρονι, ἃ ἐάν τις πάνυ πλυσίῳ δικάζηται πάνυ 3 ἀπαγγελίας συνάψομεν τῷ προοιμίῳ, καὶ ἢ περὶ τὰ μέ 
πένης χρημάτων ἐγκαλῶν. οἱ μὲν οὖν τοιοῦτοι ὑπεναντίοι 
εἰσὶ τοῖς ἐγκλήμασιν" ὁμολογούμενος δ᾽ ἵσται, ἐάν τις 

᾿ ἰσχυρὸς ὧν ὑπὸ ἀσϑενὰς αἰκίας διώκηται, ἢ ἐάν τις κλέ- 
πτὴς δυκῶν εἶναι κλοπῆς δίκην φεύγῃ. ὅλως δὲ οἱ τὰς 

πιςὰς καὶ δικαίας ἀποφανῦμεν, ἢ αὐτὰς ὑφ᾽ ἑαυτῶν συ» 

ματοειδεὶς ποιησόμεθα, τὰ δὲ μετὰ ταῦτα ἔςαι βεβαί- 
σις, ἄν μὲν ἀντιλέγηται τὰ πράγματα ὑπὸ τῶν ἀντιδί. 

κων, ἐκ τῶν πίξεων, ἂν δὲ ὁμολογῆται, ἐκ τῶν δικαίων 
περὶ αὐτῶν δύζας ὁμοιοτρόπυς αὐτοῖς ἔχοντες ὁμολογόμε- 35 καὶ τῶν συμφερόντων καὶ ἐκ τῶν τύτοις ἀκολύθων, τάτ- 
νοι τοῖς ἐγκλήμασι δόξεσιν εἶναι. περὶ μὲν ἵν αὐτὸν τὸν 

ἄνθρωπον ἐκ τοῦ παρόντος χρόνου τοιαῦται γενήσονται 
διαβολαί, αἱ δὲ περὶ τὸ πρᾶγμα συμβαίνουσαι, ἐάν τις 
πραγματεύηται πρὸς οἰκείως φίλυς ἢ ξένος ἢ ἰδίος, ἢ περὶ 

τειν δὲ δεῖ τῶν μὲν πίςεων πρώτας τὰς μαρτυρίας καὶ τὰ 
ἐκ τῶν βασάνων ἡμῖν ὁμολογηθέντα, ὧν ὑπάρχη. ἔπειτα 
βεβαιοῦν, ἂν μὲν πιθανὰ ἧ, γνώμαις καὶ ἐνθυμήμασιν, 
ἐὰν δὲ μι παντελῶς πιθανὰ ἢ, τῷ εἰκότι, ἔπειτα τοῖς τα 
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ρωδείγμαφι. καὶ τοῖς τεκμηρίοις καὶ τοῖς σήμείοις καὶ τοῖς ὧδε χρὴ περιαιρεῖσθαι τὰ τοιαῦτα τῶν ἀντιδύεων. πρῶτον ᾿ 
ἐλέγχοις, τελευταῖον δὲ τοῖς ἐνθυμήμασι καὶ ταῖς. γνωμοῖ μὲν λεκτέον ὡς κακοηθέςεραν. ἦν, καὶ ὡς τὰ τοιαῦτα ἐξα- 
λογίαις, ἐβν δὲ ὁμολογῆται τὰ πράγματα, τὰς μὲν πῇ μαρτάνειν φασὶν ὅταν γνωσθῶσιν, ὥςε εἰ τότῳ συγγνώμην 
στεις ἑκτέον, τῇ δὲ δικαιολογίᾳ ὥσπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἔχετε, καὶ τὸς ἄλλυς πάντας τῶν τιμωριῶν ἀφήσετε, ἔτι 
χρηστέον. καὶ τῦτον μὲν τὸν τρόπον βεβαιώσομεν, μετὰ 5 δὴ λέγε ὡς “εἰ τῶν ὁμολογόντων ἐξαμαρτάνειν ὠποψηφιεῖ- 
δὲ τὴν βεβαίωσιν τὰ πρὸς τὸς ἀντιδίκες τάττοντες προ- σθε, πῶς τῶν μὴ ὁμολογόντων καταψηφιεῖσθε; λοιτέον 

καταληψύμεθα αὐτῶν τὰ ἐπίδοζα λέγεσθαι. ἐὰν μὲν ἦν δὲ ὅτι “εἰ καὶ ἐξήμαρτεν, ὑκ ἐμὲ δεῖ διὰ τὴν τότε ἀμαρ- 
ἐξαρνῶνται τὸ πρᾶγμα, τὰς μὲν ὑφ᾽ ἡμῶν πίξεις εἰρημέ- τίαν ζημῶσθαι." πρὸς δὲ τότοις ῥητέον ὡς δὲ ὁ νομοθέτης 
νας αὐξητέον, τὰς δ᾽ ὑπ᾽ ἐκείνων μελλύσας λέγεσθαι διω- τοῖς ἁὡμαρτάνεσι συγγνώμην ἔχει" ὑκᾶν δίκαιον ὑδὲ τοὺς 
συρτέον καὶ ταπεινωτέον. ἐὰν δὲ ὁμολογῦντες ὦσιν, ἔννομα 10 δικας ὡς κατὰ τὸς νόμνς κρίνοντας. ἐκ μὲν ὅν τῶν τοιότων 
καὶ δίκαια ἀποφαίνειν κατὼ τὸς γεγραμμένυς νόμες" οὺς τῶς συγγνώμκεις περιαιρησόμεθα, καθάπερ καὶ ἐν ἀρχαῖς 
μὲν ἡμεῖς παρεσχόμεθα, καὶ τὸς ὁμοΐες τύτοις, δικαίας καὶ δεδηλώκαμεν, συλλήβδην δὲ τὰ ὑπὸ τῶν ἀντιδίκων μέλ- 

καλὺς καὶ συμφέρονταςς τῷ κοινῷ τῆς πόλεως [καὶ] κεκρι- λοντὰα λέγεσθαι καὶ πρὸς πίςιν καὶ δικαιολογίαν καὶ συγ- 
μένς ὑπὸ τῶν πολλῶν τοιότυς εἶναι πειρατέον ἐπιδεικνύειν, γνώμην ἐκ τῶν προειρημένων προκαταληψέμεθα. μετὰ δὲ 
τοὺς δὲ τῶν ἀντιδίκων τὰ ἐναντία. ἐὰν δὲ μὴ ἐνδέχηται 15 ταύτην τὴν αἰτίαν ἀναλογητέον ἐν κεφαλαίῳ τὸν Ἀόγον 

ταῦτα λέγειν, ὑπομίμνησκε τὺς δικας ὡς ὅτι ἐχ, ὑπὲρ τῷ 
΄, ᾽ ν ΩΡ , ᾿ ν᾿ ,»,. “4 . ν ΩΝ 

νόμα ἀλλὰ τῷ πράγματος δικαάζεσιν, ὀμόσαντες κατὰ τὸς 
νόμυς τὺς κειμένες τὴν ψῆφον οἴσειν, καὶ δίδασκε ὅτι οὐ 
νομοθετεῖν νῦν προσήκει, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς περὶ τότων κυρίαις 

ὅλον, καὶ συντόμως, ἐὰν ἐνδέχρται, πρὸς μὲν τὺς ἐναντίος 
ἔχθραν ἢ ὀργὴν ἢ φθόνον τοῖς δικαςαῖς ἐμποιητέον, πρὸς 
δ᾽ ἡμᾶς φιλίαν ἢ χάριν ἢ ἔλεον. ὅθεν “δὲ ταῦτα γύεται, 

ἐν τῷ δημηγορικῷ καὶ ἐπὶ τῶν προτροπῶν καὶ ἀποτρο- 
ἡμέραις. ἂν δ᾽ ἡμῖν συμβαίνῃ. τὸ παρὰ μοχθηρὸς δοκῦν- Ὧν πῶν εἰρήκαμεν, καὶ ἐν τῷ ἀπολογητριῷ εἴδει πάλιν ἐπὶ - 

τας εἶπαι νόμυς τὸ πρᾶγμα πεπρᾶχθαι, ῥητέον ὡς ὁὶ νόμος 
ἀλλ᾽ ἀνομΐία τὸ τοίστόν ἐστιν᾽ ὁ μὲν γὰρ νόμος ἐπὶ τῷ 
ὠφελεῖν τίθεται, οὗτος δὲ βλάπτει τὴν πόλιν. ῥητέον δὲ 
καὶ ὡς καὶ παρανομήσυσιν, ἂν τύτῳ τῷ νόμῳ ἐναντίαν ψῆ- 

τελευτῆς διέξιμεν. τὸν μὲν οὖν πρῶτον λόγον, ἐὰν κα-. 
τηγορῶμεν ἐν τοῖς δικανικοῖς, οὕτω συνθήσομεν καὶ τά- ᾿ 
ζομεν᾽ ἐὰν δὲ ἀπολογώμεθα, τὸ μὲν προοίμιον ὁμοιο- 
τρόπως τῷ κατηγοροῦντι συστήσομεν, τῶν δὲ κατη- 

ᾧον θῶνται, ἀλλὰ νομοθετήσεσιν, ὥστε μὴ χρῆσθαι δό- 25 γορουμέγων ἃ μὲν εἰδέναι τοὺς ἀκούοντας ἐποίησε, πα- 
μασι πονηροῖς καὶ παρανόμοις, δεῖ δὲ καὶ τοῦτο συμ- 

βιβάζειν, ὡς ὑδεὶς νόμος κωλύει τὸ κοινὸν εὖ ποιεῖν, τὸς 

δὲ φαύλευς νόέμυς ἀκύρυς ποιεὶν εὐεργετεῖν τὴν πόλιν ἐς». 
περὶ μὲν ὄν τῶν σαφῶς εἰρημένων νόμων, ὁποίες ἂν αὐτῶν 

ραλείψομεν, ἃ δὲ δυξάζειν, ταῦτα προθέμενοι μετὼ 

τὸ προοίμιον διωαλύσομεν, τούς τε μάρτυρας καὶ τὰς 
βασανες καὶ τὺς ὅρκος ἀπίςυς ποιήσομεν, ὡς προακήκοας, 
εἰ μὲν τὰ πράγματα πις ἃ ἧ, τὴν ὑπὲρ αὐτῶν ἀπολογίαν 

ἔχωμεν, ἐκ τῶν τοιότων προκαταλαμβάνοντες ἀντιλέγειν 3) ἐπὶ τὸν ἐκ τὸ παραλειπομένε τόπον μεταβιβάζοντες, εἰ δ᾽ 
εὐπορήσομεν. περὶ δὲ “τῶν ἀμφιβόλων ἐὰν ὕτως ὑπολαμ- εἶεν οἱ μάρτυρες οἱ βασανισθέντες κιςοί, ἐπὶ τὸν λόγον ἢ 

βάνωσιν ὡς σοὶ συμφέρει, δεῖ ταῦτα ὑποδεικνύειν ὧν δ’ τὴν πρᾶξιν, ἢ ὅ τι ὧν ἄλλο ἔχῃς ἐπὶ τῶν ἐναντίων πιςό- 
ὡς ἃ ἐναντίος λέγει, χρὴ διδάσκειν ὡς ὁ νομοθέτης ὁ τῦτο τατον. ἂν δὲ τὸ λυσιτελὲς ἢ τὸ ἔθος ἐπιφέρων σῷ κατη- 
διενοεῖτο ὃ σὺ λέγεις, καὶ ὅτι συμφέρει αὐτοῖς ὕτω λέγειν γορήσῃ, ὠπολογύ μάλιςα μὲν ὡς λυσιτελές ἐςτ τὸ κατησ 
τὸν νόμον. ἐὰν δὲ μιὴ δυνατὸς ἧς ἐπὶ τὸ ἐναντίον μεθις - 35 γοράμενον, εἰ δὲ μή, ὅτι ὧς εἴθισαι τὰ τοιαῦτα πράττειν. 

ναὶ, δείκνυε ὡς ὑδὲν ἄλλο λέγειν ὁ ἐναντίος δύναται νόμος 
ἢ ὃ σύ, καὶ περὶ μὲν γόμων, ὡς δεῖ χρῆσθαι, “τον τὸν 

τρόπον μετιὼν εὐπορήσεις. καθόλε δέ, ἂν ὁμολογήσαντες 
ἐκ τῶν διιαίων καὶ τῶν νομίμων τὴν ὠπολογίαν ποιεῖσθαι 

οὔτε σὺ ὅτε οἱ σοὶ ὅμοιοι, ἢ ὅτι οὐ τῦτον τὸν τρόπον. τὸ 

μὲν ὄν εἰκὸς ὕτω λύσεις" τὸ δὲ παράδειγμα πρῶτον μέν, 
ἂν δύνῃ, δεόενυε ὡς ὑχ, ὅμοιόν ἐς τῷ ἐγκαλνμένῳ, εἰ δὲ 
μή, ἕτερον φέρε αὐτὸς παράδειγμα ἐκ τῶν ἐναντίων παρὰ 

μέλλωσιν, ἐκ τούτων τὰ ἐπίδοζα ῥηθήσεσθαι προκωταλη- (0 τὸ εἰκὸς γινόμενον. τὸ δὲ τεκμήριον λύε, φραζων παρ᾽ ἃς 
«τέον. ἐὰν δὲ ὁμολογήσαντες συγγνώμης ἀξιῶσι τυχεῖν, αἰτίας ἐναντιωθῆναι συνέβη. τὼς δὲ γνώμας καὶ τὰ ἐνθυ- 

8. ὡμολόγηται Κ΄. 1 6. τὰ οἵα ἘΞ. ἃ 11. καὶ οτὰ 2". ἢ 13. μὲν οαῖ 7», ἢ 13. [καὶ] οτα οοάϊοεβ, ἢ 14. τῶν οτὰῦ Σ7). ἢ 
δεικνύειν 84. ἢ 19. τῦν οπι ἘῬ. ᾿ 20. μοχθηροῖς δυκῶσιν εἶναι νόμοις ἘΠ} οἱ ρν Β΄. 
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μήματα ἢ παράδυξα ἀπόφαινε ἢ ἀμφίβολα. τὰ δὲ ση- 
μεῖα πλειόνων ὄντων ἀπόφαινε σημεῖα, καὶ μὴ μόνε τοῦ 
σοὶ ἐγκαλυμένυ. καὶ τὼ μὲν τῶν ἐναντίων ἐπὶ τὸ ἐναντίον 
ἄγοντες ἢ ἐεὶ τὸ ἀμφίβολον ἀπίθανα τοῦτον τὸν τρόπον 

ῬΉΤΟΡΙΚΗ 

ἐναντών λέγε ἐδ᾽ ἐπὶ μιιρῷ μισθῷ συνηγορεῖν" πως γὲρ 
λάβῃ ἀργύριον ἀδίκως, οὐχ ἧπως μὴ ἐκτίσῃ, δριάζιτα. 
τῷ αὐτῷ δὲ τρόπῳ καὶ ἐάν τις ἡμᾶς δικαζεεθαί τηας 
λέγη διδάσκειν, ἃ λόγες δικανικὺὸς συγγράφειν" ἀπίφασι 

καταςήσομεν" ἂν δὲ ὁμολογῶμεν τὰ ἐγκαλύμενα πεποιη- 5 γὰρ καὶ τὸς ἄλλυς ἅπαντας, καϑ' ὅσον δύνανται, τὸς φί- 
κέναι, ἐκ τῶν δικαίων καὶ νομίμων μετιόντες ἐννομώτερα 
καὶ δικαιότερα, τὼ ἡμέτερα. ἀποδεικνύναι πειρασόμεθα. ἐὰν 

δὲ μὴ τῦτο ἐνδέχηται, εἰς ἁμάρτημα ἃ ἀτύχημα κατα- 

λους ὠφελεῖν καὶ διδάσκοντας καὶ συμβουλεύοντας. καὶ 

ὕτως ἐντέχνως περὶ τῶν τοιύτων ἀπαντήσεις. χρὴ δὲ κεὶ 
περὶ τὼς ἐρωτήσεις καὶ τὰς ἀποκρίσεις, ὁπόσαι πίπτουσν 

φεύγοντας, καὶ μικρὼς τὰς βλβας ἀποφαίνοντας συγ-. εἰς τὼ τοιαῦτα εἴδη, μὴ ῥᾳθύμως ἔχειν, ἀλλὰ διακρίνεν 
γνώμης τυγχρίνειν πειρατέον, τὸ μὲν ἁμαρτάνειν κοινὸν 0 τὰς ὁμολογίας καὶ τὰς ἀρνήσεις ἐν ταῖς ἀποκρίσεσιν. ὑμε- 
πάντων ἀνθρώκων ἐπιδεικνύοντας, τὸ δ᾽ ἀδικεῖν ἴδιον τῶν λογίαι μὲν ὧν εἰσὶν αἱ τοιαΐδε᾽ “ἀπέκτειναίς μὲ τὸν υἱόν; 

πονηρῶν. λέγε δὲ ὅτι καὶ ἐπιεικὲς καὶ δίκαιον καὶ συμ- 
φέρον ἐστὶ συγγνώμην ἔχειν ταῖς ἁμαρτίαις" οὐδεὶς γὰρ 

οἶδεν ἀνθρώπων εἴ τι τοΐζτον αὐτῷ συνεμπέσοι, ἀκόφαινε 
, ᾿ , 

καὶ τὸν ἐναντίον, εἴ τι ἐξήμαρτεν, συγγνώμης τυχεῖν ἀξιώ- κα οἰκίαν εἰσιέναι." 

σαντα. μετὰ ταῦτα αἱ προκαταλήψεις αἱ ὑπὸ τῶν ἐναν- 
,΄ , ν νι Υ Υ͂ ᾿ ᾿Ν » τίων εἰρημέναι. τὰς μὲν ἦν ἄλλας ἐξ αὐτῶν τῶν πραγ- 
μάτων ἐὐῥμιεα λύειν" ἐὼν τ διαβάλλωσιν ἡμᾶς ὡς 

γεγραμμῶνς, λόγους λέγομεν ἢ Ἶ λέγειν μελετῶμεν ἢ ὡς 

ἀπέκτεινα, πρότερον ἐπ᾿ ἐμὲ σίδηρον αἰρόμενον." “συνόωψάς 
μα τὸν υἱόν; ἔγωγε ἀδίκων χειρῶν ἄρχοντα." “κατέαξές 
μὲ τὴν κεφαλήν; ἐγὼ βιαζομέν. σε νύκτωρ εἰς τὴν ἐμὸν 

αἱ μὲν ἵν τοιαῦται ὁμολογίαι τῷ νομίμῳ 
πιςεύνσαι ὁμολογῶνται, αἱ δὲ τοιαΐδ᾽ ἀρνήσεις παρακλήνει 
τὸν νόμον᾽ “ἀπέκτεινάς μου τὸν υἱόν; οὐκ ἔγωγε ἀλλ᾽ ἡ 
νόμος." τὼ δὲ τοιαῦτα πάντα ὕτω δεῖ ὑποκρίνεσθαι, ὅτων 

τῶν νόμων ὁ μὲν κελεύῃ τῦτο ποιεῖν ὁ δὲ κωλύη. τὰ μὴν 

ἐπὶ “μισόῷ τοὶ 1 φυνηγοίνθν, χρὴ πρὸς τὼ τοικῦτα ὁμόσε ἢ ἦν πρὸς τὸς ἀντιδίκυς ἐκ τύτων ἁπάντων συνάζεις, μὰ 

βαδίζοντα ζοντας, εἰρωνεύισθαι, καὶ περὶ μὲν τῆς γραφῆς λέγεν 
μὴ κωλύειν τὸν γέμον ἢ αὐτὸν γεγραμμένα λέγειν ἢ ἐκεῖ- 
νον ἄγραφα" τὸν γὰρ νόμον οὐκ ἐᾶν τοιαῦτα πράττειν, 

ἡ λέγειν δὲ ὅπως ὧν τις βέληται συγχωρεῖν. ῥντέον δὲ καὶ 
ιγ 

ΕΙΣ ἢ μίζει με κατ᾽ ἀξίαν κατηγορῆσαι, εἰ μὴ γράφοιμι καὶ 
βοὸς «πολὺν χρόνον σκεψαίμην," 

“ "μένων «λόγων. διαβολὰς τως ἀπαντητέον᾽ ἂν δὲ φάσκω- 

περὶ μὲν ὅν τὰς τῶν γεγραμν- 

σιν ἡμᾶς λέγειν μανθάνειν καὶ μελετᾶν, ὁμολογήσαντες 

ἐροῦμεν “ἡμεῖς μὲν οἱ μανθάνοντες, ὡς φής, οὐ φιλόδικοί3ο τῷ λόγῳ μερῶν τάττομεν. 

ἐσμεν, σὺ δὲ ὁ λέγειν μὴ ἐπιστάμενος καὶ νῦν ἡμᾶς καὶ 
πρότερον ἑάώλως συκοφαντῶν, ὥς: λυσιτελὲς φανεῖται τοῖς 

,» ὦν , , ᾽ ν». ν“« πολίταις κἀκεῖνον μανθάνειν ῥητορεύειν᾽ ὁ γὰρ ὅτω πονη- 
᾿ ἢ ’ ᾿Ν .-- ν »Ν , ἃ ρὸν ὑδὲ συκοφάντην αὐτὸν εἶναι. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον κἂν 

δὲ ταῦτα παλιλλογία τῶν εἰρημένων ἤδη σύντομος ἀνέ- 

δεν χρήσιμος δ᾽ ἐςὶ παρὰ πάντας τοὺς καισύς, ὥστε 
καὶ παρὰ μέρος καὶ παρὰ εἶδος τῇ πκαλιλλογίᾳ χρικίν. 
μάλιςα δ᾽ ἁρμόττει. πρὸς τὰς κατηγορίας καὶ τὰς ἀτι- 

ὅτι “ὅτως ὁ ἐναντίος οἴεται μεγάλα ἠδικηκέναι, ὦ ὥς" ὁ γο- 15 λογίας, ἔτι δὲ παρὰ τὰς προτροπὼς καὶ ὠποτροτάς. οἱ 
γὰρ μόνον ἀναμνῆσαι δεῖν φαμὶ πὸ τῶν εἰρημένων ὃ» 

ταῦθα, καθάπερ καὶ ἐκὶ τῶν ἤπωμῶν καὶ τῶν καχολι- 
γιῶν, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἡμᾶς τοὺς κριτὰς εὖ διαθεῖναι καὶ 
πρὸς τὸς ἐναντίος κακῶς" διὸ καὶ τελευταῖον τῦτο τῶν δ 

ἔστι δὲ μνημονικὸν ποιεῖν ἢ 

κεφαλαίῳ ἀπολογιζόμενον περὶ τῶν εἰρημένων, ἢ διαλογε 

ζόμενον, ἢ προσερωτῶντα τῶν μὲν σαυτῷ τὰ βέλτιςξα τῶ! 
δ᾽ ἐναντίων τὰ φαυλότατα, εἰ δὲ βύλει, ἐρωτήσεως σχῆμα 

ποιησάμενον. οἷον δὲ τύτων ὁκαςόν ἐς!ν, ἐκ τῶν πρότῳν 
ἡμᾶς ἐπὶ μισθῷ συνηγορεῖν λέγη τις, ὁμολογήσαντες εἰρω-- ϑεἶεμεν. εὖ δὲ διαθήσομεν ἡμᾶς καὶ τοὺς ἐναντίους καχῶς, 
νευσόμεθα, καὶ τὸν αἰτιώμενον ἡμᾶς ἐπιδείξομεν τοῦτο ὥσπερ ἐπὶ τῶν Ἐρέτρια ον καὶ πα μἰ μοκίς, ὑποφαόνπε 

ποΐντα, καὶ τὸς ἄλλυς ἅπαντας. τῶν δὲ μισθῶν διαιρεῖ» κεφαλαιωδῶς ἽΦ' εἷς εὖ πεποιήκαμεν τοὺς ἀδικοῦντας ᾿ 

τὰ εἴδη, καὶ λέγειν ὡς οἱ μὲν ἐπὶ χρήμασιν οἱ δ᾽ ἐπὶ 

χάρισιν οἱ δ᾽ ἐπὶ τιμωρίαις οἱ δ᾽ ἐπὶ τιμαῖς συνηγορῖσιν. 
αὐτὸν μὲν οὖν ἀπόφαινε διὰ χάριν συνηγορῦντα, τὸν δ᾽ 

ποῶμεν ἢ ποιήσομεν, ἃ αὐτοὶ ἢ ἡμέτεροι φίλοι, κὶ αὐτοὶ 
ἢ ὧν κηδόμενοι τυγχάνεσιν, ἢ πάλιν τὸς κρίνοντας αὐτὰ 

40 ἢ ὧν κηδόμενοι τυγχάνεσιν, καὶ διεξιόντες αὐτοῖς ὡς τ΄ 
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ΠΡΟΣ ΑΔΕΞΑΝΔΑΡΟΝ, 1448 

καρὺς χάριτας ἡμῦ τῶν ὑπηργμένων ὠποδῦναι, καὶ πρὸς ἀλλ᾽ ὅπως μὴ λάθη τοὺς ἀκούοντας, εἶτα ὅτι ἡμᾶρ οὗτοι 
τούτοις ἐλεεινοὺς ἡμᾶς αὐτοὺς καθις ἄντες, ἐὰν ἐνδέλοτται.. πρότερον ἠνώχλοισαν" ἐν δὲ τοῖς ἰδίοις ἢ Ἵ ἔχθραν, ἢ τὼ ἔθη 

τοῦτο δὲ ποιήσομεν ἐπιδεικνύντες ὡς πρὸς τοὺς ἀκούοντας τῶν ἐξεταζομένων φαῦλα ὄντα, ἢ φιλίαν πρὸς τοὺς ἐξε- 
οἰκείως ἔχομεν καὶ ἀναξίως δυςυχοῦμεν, κακῶς πρότερον ταζομένς, ἢ ὅπως ἀνέντες ἃ πράττυσι μηκέτι ταῦτα ποιή- 
πεπονθότες ἢ νῦν πάσχοντες, ἢ πεισόμενοι ἐὰν μὴ βοη- 5 σωσιν᾽ ἐν δὲ τοῖς δημοσίοις τὸ νόμιμον, τὸ δίκαμον, τὸ τῷ 
θῶσιν ἡμῖν οὗτοι, ἐὰν δὲ μὴ τοιαῦτα ὑπάρχῃ, διεξιόντες κοινῷ συμφέρον. φροιμιασώμενοι δ᾽ ἐκ τούτων καὶ τῶν 
πίων ἀγαθῶν ἐστερήμεθα, ἢ στερισκόμεθω ἢ στερησόμεθα τύτοις ὁμοιοτρόπων, ἐφεξῆς ἕκαςον προτιθέμενοι τῶν ῥηθώ»- 
ἐλιγωρηθέντες ὑπὸ τῶν κρινόντων, ἢ ὡς ὠγαθοῦ μηδέποτε των ἢ πραχβώτων ἢ διανοηθέντων ἐζετάσομεν, ἐνδεοινύντες 

ἐτύχομεν ἢ μὴ ἐπιτυγχάνομεν, ἢ μὴ ἐπιτευζόμεθα μὴ αὐτὰ καὶ τοῖς δικαίοις καὶ τοῖς νομίμοις καὶ τοῖς ἰδίᾳ, 
τέτων ἡμῖν συμβοηθησαντων" ἐκ γὰρ τύτων ἐλεεινὸς κα- το καὶ κοινῇ συμφέρυσιν- ἐμαντιόμενα, καὶ πάντα σκοπῦντεῦ, 

᾿ παςξήσομεν ἡμᾶς͵ αὐτές, καὶ πρὸς τὰς ἀκύοντας εὖ διαθή- 

σομεν. διαβαλῦμεν δὲ τὸς ἀντιδίκους καὶ φθονεῖσθαι ποιή- 
“᾿ ’ ,’ ᾽ ’ .« Ν ’ ΕΥ̓ σομεν ὧς τῶν ἐναντίων τύτοις, ἀποφαίνοντες ὑπὸ τύτων ἢ 

- , ν ᾽ , ὰ Φ« ᾽ , 
τῶν τούτοις φίλων τοὺς ἀκούοντας, ἢ ὧν αὐτοὶ κήδονται, 

2 ".νΝ - ς, ν΄» Η ὔ ἃ «κ᾽ “" -“ 
εἴ πὸ αὐτὼ αὑτοῖς ἐςὶν ἐναντίᾳ, ἡ τοῖς ἤθεσι τῶν χρηςῶν 
, , μ᾿, -“ » » ν ΝῚ φ Ν ,’ 

ἀνθρώπων ἢ τοῖς εἰκόσιν. ἵνα δὲ μὴ μνκύνωμεν τὸν λόγον 

καθ᾽ ὃν ἕκαςον λέγοντες, ὅσῳ ἂν πλείοσι τῶν ἐνδόξων ἐπι» 

τηδευμάτων ἢ πραγμάτων ἢ λόγων ἢ ἐθῶν ἐναντιόμενα τὰ 

κακῶς πεπονθότας ἢ πάσχοντας ἢ πεισομένους παρὰ τὸ ις τῶν ἐξεταζομένων ἀποφαίνωμεν τοῖς ὠκόυσι, τοσύτῳ μᾶλ- 

προσῆκον" ἐκ γὰρ τῶν τοιότων καὶ μῖσος καὶ ὀργὴν πρὸς 
αὐτὸς ἔξεσιν. ἀν δὲ μὴ ταῦτα ἐνδέχηται, συνάξομεν ἐξ 
- , ΄, ,᾽» 9 Δ ἐμᾷ ; ΄ὔ 2 , Ἁ ὧν φθόνον τοῖς ἀκύυσι κατὼ τῶν ἐναντίων ἐργασόμεθα" τὸ 
γὰρ φθονεῖν πλησίν τῷ μισεῖν ἐςίν, φθονήσονται δὲ συλ- 

λον οἱ ἐξεταζόμενοι ἀδοξοῦσιν. δεῖ δὲ πικρῷ τῷ ὅθει μὴ 
ἐξετείζειν, ἀλλὰ πραεῖ" τοῦτον γὰρ τὸν τρόπον οἱ λόγοι 
γιγνόμενοι ᾿πιβανώτεροι φανήσονται τοῖς ἀκούουσιν, οἱ δὲ 
λέγοντες αὑτὸς ἥκιςα διαβαλῦσιν. ὅταν δὲ πάντα ἀκρι- 

λήβδην, ἐὰν ἀναξίως αὐτοὺς εὖ πράττοντας ὠποφαίνωμεν Ὁ βῶς ἐξητακὼς αὐζήσῃς αὐτά, παλιλλογίαν ἐπὶ τῇ τελευτῇ 
καὶ πρὸς τοὺς ἀκύσντας ἀλλοτρίως ἔχοντας, δαξιόντες ὡς 
ἀγαθὰ πολλὰ πεπόνθασιν ἀδίκως ἢ πάσχυσιν ἢ μέλλυσι 
πείσεσθαι, ἢ ἀγαθὰ οὐδέπω πρότερον ἐςερήθησαν ἢ νῦν οὐ 

ςερίσκονται ἢ ὁ ςερήσονται, ἃ κακῇ ὑδέπω τετυχηκότες ἢ 

κριταὶ κολάσωσιν. ἐκ τούτων μὲν σῶν ἐν τοῖς ἐπιλόγοις 
εὐμενῶς μὲν αὑτὸς κακῶς δὲ τὸς ἐναντίις διαθήσομεν, ἐκ 

δὲ τῶν “προειρημένων ἁπάντων ἐντέχνως καὶ τὰς κατηγο-. 
ρίας καὶ τὰς ἀπολογίας τάξομεν. 

Τὸ δ᾽ ἐξετας ικὸν εἶδυς αὐτὸ μὲν καθ᾿ ἑαντὸ ὁ πολ- 30 δὲ καὶ τὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι μὴ μόνον περὶ τὸς λόγες , 
λάκις συνίξαται, τοῖς δὲ ἄλλοις εἴδεσι μίγνυται, καὶ μά- 

λιςα πρὸς τὰς ἀντιλογίας χρήσιμόν ἐςιν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ 
ὅπως μηδὲ τότε τὴν τάξιν ὠγνοῶμεν, ὧν ποθ᾽ ἡμῖν λόγον 
ἢ βίον ἢ πρᾶξιν ἀνθρώπων ἢ διοίκησιν πόλεως ἐξετάζειν 

, , Ν ᾽ ΝΥ "»" » 
σύντομον ποίησον καὶ τοὺς ἀκροατὰς περὶ τῶν εἰρημένων 

᾿ ,ὔ ΝΑῚ . ,ὔ “ ΝῚ ’, ,, 

ἀνάμνησον. τὰ μὲν ἦν εἶδη πάντα τῶῦτον τὸν τρόπον τατ- 

τοντες ἐντέχνως αὐτοῖς χρησόμεθα. - 

ὑσυζέ ἘΠ εν 

"Δεῖ δὲ καὶ λέγοντας καὶ γράφοντας ὅτι μάλιστα 39᾽ 
νῦν οὐ τυγχάνοντες ἢ ὦ τευξόμενοι, ἐὰν μὴ νῦν αὐτὸς οἱ 25 πειρᾶσθαι κατὰ τὰ πεπραγμένα τοὺς λόγους ἀποδιδόναι, 

καὶ συνεθίζειν αὐτοὺς τούτοις ἅπασιν ἐξ ἑτοίμυε χρῆσθαι. 
καὶ περὶ μὲν τῷ λέγειν ἐντέχνως καὶ ἐν τοῖς ἰδίοις καὶ ἐν 
τοῖς χονοῖς ὠγῶσι κἀν ταῖς πρὸς τὸς ἄλλες ὁμιλίαις ἐν- 
τεῦθεν πλείςας καὶ τεχνικωτάτας ἀφορμὰς ἕξομεν, χρὴ 

ἀλλὰ καὶ περὶ τὸν βίον τὸν αὐτῷ, διακοσμῖντα ταῖς ἰδέαις 

ταῖς ἰρημένᾳικ" συμβάλλεται γὰρ ἡ περὶ τὸν βίον παρα- 
σκευὴ καὶ πρὸς τὸ πείθειν καὶ πρὸς τὸ ϑίζης ἐπιεικοῦς 

τυγχάνειν. πρῶτον᾽ 'μὲν οὖν διελέσθαι χρὴ τὰ πράγματα 

συμβὴ, διέξειμι καὶ περὶ τότε κεφαλαιωδῶς. φροιμίιας ἐον 35 κατὰ τὴν ὅλην τοῦ παιδεύματος διαίρεσιν, ὅ τι πρῶτον ἢ 

μὲν ἦν σχεδὸν ὁμοιοτρόπως τοῖς διαβεβλημένοις καὶ τοῖς 
ἐξετάζουσι ταῦτα, ὥστε προφάσεις ἐν ἀρχαῖς εὐλόγους 
ἐνεγκόντες, δ᾽ ἃς δύξομεν εἰκότως τοῦτο ποιεῖν, οὕτως ἐπὶ 
τὴν ἐξέτασιν ἥξομεν. ἑρμόσυσι δὲ ἀὶ τοιαίδε, ἐν μὲν τοῖς 

δεύτερον ἢ τρίτον ἢ τέταρτον μεταχειριςέον, εἶτα σαυτοῦ 

ποιεῖσθαι παρασκευήν, ὥσπερ ἐν τοῖς προοιμίοις διήλθομεν 

τὰ περὶ τῶν ἀκροατῶν. εὐμενῆ μὲν οὖν τὰ περὶ σεαυτὸν 

ποιήσεις, ἐὰν οἷς ὁμολογεῖς ἐμμένῃς, καὶ διαφυλαττῃς 
᾽ » » Ἂ 

“πολιτικοῖς συλλόγοις, ὡς οὐ φιλονεικίᾳ, τὸ τοιίῶτο ποιῶμεν (0 φίλες τὸς αὐτὸς διὰ παντὸς τῷ βίν, καὶ περὶ τῶν ἄλλων 

2. τούτους 84. ἢ δίχηται Ἐ΄,, ἢ 6. διεξιόντες οἷα Σὲ, Β 20, ἀναξίους Ἐ᾿, ἢ 424. 
συσιν ἘΠ᾿. ἢ ἀ0. τοιῦτον ἘἘ, 

δῃΐο κακῇ οἷα ὁ. ἢ 39. αἱ τοιαίδε δὲ ἀρμό- 
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4446 ᾿ ΡΗΤΟΡΙΚΗ 

ἐπιτηδευμάτων φαύῃ μὴ μεθιςάμενος ἀλλ᾽ ἀεὶ ταῖς αὐτοῖς δὲ τὰς δαπάνας μετρίως, ἐὰν μὴ τὰ πεμπόμια τάτε 
χρώμενος. προσέξουσι δέ σοι, ἐὰν μεγάλας καὶ καλὰς τοῖς δαπανωμένοις συναναλίσκηται" πρὸς δὲ τὼς θιωμες 
μεταχειρίζη τὰς πράξεις, καὶ τοῖς πολλοῖς συμφερούσας. λαμπρῶς, ἐὰν μεγαλοπρεπῶς ὦσι κατεσκευασμώα' τρὸ 
εὐμενεῖς δὲ γενόμενοι, ὅταν ἐκὶ τῶν πράξεων γίνη, ὅσαι δὲ τοὺς πολίτας ε ἀρμοώ ἐὰν ἱππεῖς καὶ ὁπλῖται ἂν 
τῶν κακῶν ὠποτροπὴν ἔχουσι τῶν δ᾽ ἀγαθῶν παρουσίαν, 5 σκευασμένοι συμπέμπωσιν. τὰ μὲν δὰ πρὸς τὸς ὑτὸς ὅτω 
ταύτας μὲν ὡς συμφερύσας αὑτοῖς ὠποδέξονται, ἴσαι δὶ γινόμενα ὁσίως ὧν ἔχοι, φιλίαν δὲ συςησόμεθα πρὸς τὰ 
τἀναντία, παρασκευάζεσιν αὐτῶν, ταύτας ἀποδοκιμάσυσιν. ὁμοιοτρόπες ἡμῖν, καὶ οἷς ταὐτὰ συμφέρει, καὶ εἷς τῷ 
ἀντὶ δὲ τὸ ταχεῖαν καὶ σαφὴ καὶ μὴ ἄπιςον τὴν διΐγη- τὰ μέγιςα ἀναγκαῖόν. ἐςιν ἡμῖν κοινωνεῖν" ἡ γὰρ τοιαύτη 
σιν λέγεσθαι, τὼς πράξεις δεῖ ταύτας ποιεῖσθαι. ταχέως μάλιςα συμμώει φιλία. συμμάχες δὲ δεὶ ποιεῖεθαι τὰ 
μὲν οὖν ἐπιτελέσεις, ἂν μὴ πάντα" πράττειν ἅμα βούλῃ, ι0 δικαιοτάτες καὶ τὸς δίναμιν πολλὴν ἔχοντας καὶ τὸς τὰν: 
ἀλλὰ πρότερον τὸ πρῶτον, ἔπειτα τὸ ἑξῆς" καθαρῶς δέ, σίον κατουᾶντας, ἐχθρὸς δὲ τὸς ἐναντίως τύτοις. πόλεμον 
ἂν μὴ ταχὺ τῆς πράξεως παυόμενος ἄλλα πράγματα δὲ αἱρεῖσθαι πρὸς τὸς ἀδικεῖν ἐπιχειρῆντας τὴν πόλιν ἃ τὰ 
μεταχειρίζῃ πρὶν ταύτην ἐπιτελέσαι. μὴ ὦπιςος δί, ἀν φίλες ἢ τὸς συμμάχες. αὐτῆς. τὰς δὲ φυλακὰς ἐνεγ 

μὴ παρὰ τὸ ἦθος τὸ σαυτοῦ πράττῃς, πρὸς δὲ τύτοις, ἂν καὶὸν ἔχειν ἢ δὶ αὐτῶν ἢ διὰ τῶν συμμαΐχων ἢ διὰ ζέ 
μὴ προσποιῇ τὸς αὐτὸς ἐχθρὲς καὶ φίλες εἶναί σοι. ἐκ δὲ τ5 νων, καὶ πρῶτον μὲν δι᾿ ἑαντῶν, δεύτερον δὲ διὰ τῶν ευμ’ 
τῶν πίστεων ληψόμεθα, περὶ ὧν μὲν ἐπιστήμην ἔχομεν, μάχων, τρίτον δὲ διὰ ξένων. περὶ δὲ πόρου χρημάτω, 
κατὰ τὴν ταύτης ἐξήγησιν τὰς πράξεις ἐπιτελεῖν, περὶ ὧν κράτιςον μὲν ὠπὸ τῶν ἰδίων προσόδων ἢ κτημάτων, ὃν: 
δὲ τυγχάνομεν ὠγνοῦντες, κατὰ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ συμ- τερον δὲ ἀπὸ τῶν τιμημάτων, τρίτον δὲ τῶν πεγήτων τὲ 

βαῖνον: ἀσφαλέςατον γὰρ πράττειν περὶ τῶν ὕτως ἐχόν- σώματα παρεχόντων λειτεργεῖν, τῶν δὲ τεχνιπῶν ὕτλα, 
τῶν πρὸς τὸ εἰωθὸς ἀποβλέποντας. εἰς δὲ τὸν πρὸς τοὺς 20 τῶν δὲ πλεσίων χρήματα. περὶ πολιτείας δέ, δημοχρατία 
ἀντιδίκους ὠγῶνα ἐν μὲν τοῖς λόγοις ἐκ τῶν λεγομένων μὲν ἀρίστη ἐν ἢ οἱ νόμοι τοῖς ἀρίστοις τὰς τιμὰς ἀτνέ 

ποιήσομεν βεβαιότητα περὶ ἡμῶν, ἐν δὲ τοῖς συμβολαίοις μυσι, τὸ δὲ πλῆθος μήτε χειροτονίας μοίτε ψηφηφοίει 
τῦτο ποιήσομεν, ἐὰν κατὰ τὰς νόμυς αὐτὰ μεταχειριζώ- ἐςέρηται, κακίςη δὲ ἐν ἢ τῷ πλήθει παραδιδόασιν οἱ» 
μεθα τὲς ἀγράφευς καὶ τὸς γεγραμμένης μετὰ μαρτύρων μοι τὸς πλυτῆντας ὑβρίζειν. ὀλιγαρχιῶν δ᾽ εἰσὶ δύε τῷ 
ὡς βελτίςων ἑριζομένοις χρόνοις, ἐκ δὲ τῷ ἐπιλόγε περὶ 25 ποι" ἢ γὰρ ἐξ ἑταιρείας ἢ ἀπὸ τῶν τιμημάτων. ποιεῖσθαι 
μὲν τῶν λελεγμένων. ἀναμνήσομεν τὶς ἀκροατάς, τὼ πρω- δὲ συμμάχες ἀναγκαῖόν ἐςῖὶν, ὅταν οἱ πολῖται μὴ ΤΥ 

χθώτα ἐν κεφαλαίῳ αὖθις εἰπόντες" ἐξ ὧν δὲ πράττομεν, χάνωσι δὶ ἑαυτῶν δυνατοὶ τὴν χώραν καὶ τὰ φρερία φν 
ἀναμνήσομεν αὕτως, ἐπειδὰν τὰς αὐτὼς πράξεις ἢ τὰς λάττειν ἢ τὸς πολεμίες ἀμύνεσθαι. παρίεσθαι δὲ δεῖ συμ’ 

“ὁμοίας μετα χειριζώμεθα ταῖς προτέραις, φιλικῶς δὲ διας μαχίαν, ὅταν μὴ ἀνάγκη τις ἧ ποιεῖσθαι, αὐτήν, ἃ μα’ 
κείσονται πρὸς ἡμᾶς, ἐὰν πράττωμεν ἐξ ὧν εὖ πεπονθέναι 30 κρὰν τοῖς τόποις ὠπέχωσι καὶ ἀδύνατοι ὦσι κατὰ τὸς τρ- 
δόξουσιν ἢ πάσχειν ἢ πείσεσθαι. μεγάλα δὲ πράξομεν, σέκοντας παραγίνεσθαι καιρίς. πολίτης. δὲ ἀγαθός ἐστ, 
ἐὰν πολλῶν αἰτίες καὶ καλῶν πράξεις μεταχειριζώμεθα. ὅστις φίλυς μὲν χρησιμωτάτες τῇ πόλει παρασκευάζῃ, 
καὶ τοῦτον μὲν τὸν τρόχον χρὴ τὼ κατὰ τὸν βίον αὐτοῦ ἐχθρὺς δὲ ἐλαχίςυς καὶ ἀσθενες άτυς, καὶ ὅςις προσόδου! 
παρασκευάζειν, ἐκ δὲ τῆς προτέρας συντάξεως περὶ τοὺς παρασκευάζει πλείςας, τῶν ἰδιωτῶν μηδένα δημεύων, κὰὼ 
λόγες γυμνάζεσθαι. ϑεὔςις ἑαυτὸν δίκαιον παρέχων τὸς ὠδικῶντώς τι τῶν κοσῦν 

[Τῶς δὲ ϑυσίας δεῖ ποιεῖν ὡς προείρηται, πρὸς μὲν θεὺς ἐξετάζει. δωρῦνται δὲ πάντες ἐλπίζοντες ὠφεληθήσισθαι, 
ὁσίως, πρὸς δὲ τὰς δαπανας μετρίως, πρὸς δὲ τὰς θεωρίας ἣ τῶν προτέρων εὐεργεσιῶν χάριν ὠποδιδόντες. ὑπηρεῖνει 
λαμπρῶς, πρὸς δὲ τὸς πολίτας ὠφελίμως. καὶ πρὸς μὲν δὲ πάντες κέρδους ἕνεκεν ἃ τιμῆς ἢ ἡδονῆς ἡ φόβι. τ’ 
τὸς θεὶς ἑσίως ἔξυσιν, ἐὰν κατὰ τὰ πάτρια θύωμεν' πρὸς ναλλαττυσι δὲ πάντες ἢ κατὰ προαίρεσιν ἢ ἀκυσίωφ᾽ εἰ 
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ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ. ' 1441 

γὰρ πράξεις ἐπιτελένται πᾶσαι ἢ διὰ βίας ἢ διὰ πειθὸς λεμον. δίκαια δὲ πράττειν ἐςὶ τὸ τοῖς κοινοῖς τὴς πόλεως 
ἢ δι᾽ ἀπάτης ἢ διὰ προφάσεως. ἐν δὲ πολέμῳ περιγίνον- ἤθεσιν ἕπεσθαι, τοῖς νόμοις πείθεσθαι, ταῖς ἰδίαις ὁμολο- 

“ Ἀ Ν ᾽ Ἀ Ν , “ Ἀ 7, » ΄ , Δ ΄ λ . . 2 Λ 
ται πολεμοῦντες ἢ διὰ τύχην, ἢ διὰ σωμάτων πλῆθος ἢ γίαις ἐμμένειν. συμφέρει δὲ σώματι μὲν εὐεξία καὶ καλ- 
.- “ ᾿ ν , ᾽ ,, ᾿ ν , ᾽ Δ νι ες δ΄ «7 “ΠΝ 7 , ᾽ ῥώμην, ἡ διὰ χρημάτων εὐπορίαν, ἢ διὰ τόπων εὐφυΐαν, λος καὶ ῥώμη καὶ ὑγίεια, ψυχῇ δὲ σοφία φρόνησις ἀν- 
ΕῚ ,»γν ΄, Ἀ Ν δ »“» Υ Η ᾿ ΄ ΄ 7 ͵ ,ὔ 
ἢ δι᾿ ἀρετὴν συμμάχων, ἢ διὰ ςρατηγὰ γνώμην. ἐγκατα- 5 δρία σωφροσύνη δικαιοσύνη, συναμφοτέροις δὲ τύτοις χρή- 

λιπεῖν δὲ τὸς συμμάχες ὑπολαμβάνουσι δεῖν ἢ διὰ τὸ ματα καὶ φίλοι. ἀσύμφορω δὲ τἀναντία τύτων. πέλει 

μᾶλλον συμφέρειν τῦτο ἢ διὰ τὸ καταλύσασθαι τὸν πό- δὲ συμφέρον πλῆθος πολιτῶν.) 
- 

ΠΕΡῚ ΠΟΙΗΤΙΚΗ͂Σ. 

ϑυ 

. 

Πω ποιητικῆς αὐτῆς τε καὶ τῶν εἰδῶν αὐτῆς, ἥν τινά τοῖς εἴτε μιγνῦσα μετ᾽ ἀλλήλων, εἶθ᾽ ἑνί τινι γένει χρω- 

δύναμιν ἕκαςον ἔχει, καὶ πῶς δεῖ συνίςασθαι τὸς μύθος, μένη τῶν μέτρων τυγχάνεσα μέχρι τῷ νῦν. ἐδὲν γὰρ ἂν 

εἰ μέλλει καλῶς ἕξειν ἡ ποίησις, ἔτι δὲ ἐκ πέσων καὶ 10 ἔχοιμεν ὀνομάσαι κοινὸν τὸς ἸΣώφρονος καὶ Ξενάρχε μί- 
᾽ὔ ΞΕ ΄ ε ,ὔ ΝῚ ᾿Ὶ ΝῚ “ γ [ἢ “ ) Α ΙΝ , ᾽ ὲ 4 δ Δ 7 ποίων ἐςὶ μορίων, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα τὴς μὲς καὶ τὲς ἸΣωκρατικὺς λόγος, ὁδὲ εἴ τις διὰ τριμέτρων 

αὐτῆς ἐςὶ μεθόδε, λέγωμεν, ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν πρῶ- ἢ ἐλεγείων ἢ τῶν ἄλλων τινῶν τῶν τοιούτων ποιοῖτο τὴν 

τον ἀπὸ τῶν πρώτων. ἐποποιία δὴ καὶ ἡ τῆς τραγωδίας μίμησιν" πλὴν οἱ ἀνθρωποί γε συνάπτοντες τῷ μέτρῳ τὸ 

“οἴησις, ἔτι δὲ ὉΝΟ καὶ ἡ διθυραμβοποιντικὴ καὶ τῆς ποιεῖν ἐλεγειοποιὲς τὰς δὲ ἐποποιὸς ὀνομάζασιν, χ, ὡς τὲς 
αὐλητικῆς ἡ πλείςη θκαὶ κιθαριςικῆς, πᾶσαι τυγχάνουσιν 15 κατὰ μίμησιν ποιητὰς ἀλλὼ κοινῇ κατὰ τὸ μέτρον προ- 

ὗσαι μιμήσεις τὸ σύνολον. διαφέρασι δὲ ἀλλήλων τρισίν’ σαγορεύοντες. καὶ γὼρ ἂν ἰατρικὸν ἢ μεσικόν τι διὰ τῶν 
ἈΝ  “ένει ἑτέ - Ἀν σ ἈΚ ς δος ἡ “, -ἷ »η 7 ΘΝ "2 
Ἢ γάρ τῷ γένει ἑτέροις μιμεῖσθαι, ἢ τῷ ἕτερα, ἢ τῷ ἐτέ-. μέτρων ἐκφέρωσιν, ὕτω καλεῖν εἰώθασιν. ἀδὲν δὲ κοινόν ἐς!ν 

ρως καὶ μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον. ὥσπερ γὰρ καὶ χρώμασι 'Ομήρῳ καὶ ᾿Εμπεδοκλεῖ πλὴν τὸ μέτρον" διὸ τὸν μὲν 
“ ᾽ Μ - “ Ὶ 

καὶ σχήμασι πολλὰ μιμῆνταί τινες ὠπεικάζοντες, οἱ μὲν ποιητὴν δίκαιον καλεῖν, τὸν δὲ φυσιολόγον μᾶλλον ἢ πορ» 
δ ’, ς ν , μ᾿ ᾿ ν.»ν » , Η , δ . Γἦ ω , ΄ 7 διὰ τέχνης οἱ δὲ διὰ συνηθείας, ἕτεροι δὲ διὰ τῆς φωνῆς, 20 τήν. ὁμοίως δὲ κἀν εἴ τις ἅπαντα τὰ μέτρα μιγνύων 

οὕτω χὠν ταῖς εἰρημέναις τέχναις, ἅπασαι μὲν ποιοῦνται ποιοῖτο τὴν μίμησιν, καθάπερ Χαιρήμων ἐποίησε Κένταυ- 
Ἁ ὔ ᾿ ε “ ᾿Ἶ ὕ ᾿ ε 2 ,, ΠΣ ᾿ ε ΄ 3 « ,ὔ -“ ᾽ Υ̓ 

τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ καὶ λόγῳ καὶ ἁρμονίᾳ, τύτοις δ᾽ ρὸν μικτὴν ῥαψωδίαν ἐξ ἁπάντων τῶν μέτρων, οὐκ ἤδη 
Ἁ Ἀ : « -“ 
ἤ χωρὶς ἢ μεμιγμένοις, οἷον ἁρμονίᾳ μὲν καὶ ῥυθμῷ χρώ- καὶ ποιητὴν προσαγορευτέον. περὶ μὲν ὃν τύτων διωρίσθω 

μέναι μόνον ἥ τὲ αὐλητικὴ καὶ ἡ κιθαριςική, κἂν εἴ τινες τῶτον τὸν τρόπον. εἰσὶ δέ τινες οἱ πᾶσι χρῶνται τοῖς εἰρη- 
ν Ψ' κι » Ν ,ὔ . . -“ .« Η "" [2 
ὅτεραι τυγχάνωσιν ἦσαι τοιαῦται τὴν δύναμιν, οἷον ἡ τῶν 25 μένοις, λέγω δὲ οἷον ῥυθμῷ καὶ μέλει καὶ μέτρῳ, ὥσπερ 

συρίγγων. αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ μιμᾶῆνται χωρὶς ἁρμονίας ἣ τε τῶν διθυραμβικῶν ποίησις καὶ ἡ τῶν νόμων καὶ ἥ 
οἱ τῶν ἐρχηςῶν" καὶ γὰρ ὅτοι διὰ τῶν σχηματιζομένων τε τραγῳδία καὶ ἡ κωμῳδία" διαφέρασι δέ, ὅτι αἱ μὲν 

Ἂν ΜΗ τ τὴ .Ψ ͵ 
ῥυθμῶν μιμοῦνται καὶ ἤθη καὶ πάθη καὶ πράξεις. ἡ δὲ ἅμα πὰσιν αἱ δὲ κατὰ μέρος. ταύτας μὲν ὧν λέγω τὼς 

Ἀ -“ - “ Ν ,ὔ 
ἐποποιία, μόνον τοῖς λόγοις ψιλοῖς ἢ τοῖς μέτροις, καὶ τό. διαφορὰς τῶν τεχνῶν, ἐν οἷς ποιῶνται τὴν μίμησιν. 

4. βίαν ἢ διὰ πειὸ ρὺ »7᾽, Π 7. τῦτο οὔὰ 2039. 
Ὡ. ἴϑισιν 2039. 1} ταῖς} καὶ ταῖς 77... 1{ 3. συμφέρει] σεμνύνεσθαι Ἐ Ὁ. 

Οοὐϊΐοο5 Νη.44.8-. 
46. μίμησις Να, 11 21. κῶν] καὶ δ’. ἢ μὴ] μὲν ὅν Να. ἢ 22. δ᾽ 3] δὴ Να. ΠΠ 34. μόνον] μόναι μόνον Ν΄΄. ἢ κιθαρητική 5. ἢ 

25. τοιαῦται οπὶ Ν΄΄.4. 8, 
9. ἂν οαν ΝᾺ. ᾿ 10. τὸ Να ἢ 11. μέτρων Νο. ἢ 12. τινῶν οπὶ Νκ. Π14. ὡς τὸς] ὡς τὴν Νμ.45. 16. μυσικὸν διὰ τὸ μέτρον 
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᾿Επεὶ δὲ μιμῆνται οἱ μιμέμενοι πράττοντας, ἀνάγκη 
δὲ τύτυις ἢ σπυδαΐίις ἢ φαύλυς εἶναι (τὰ γὰρ ἤθη σχεδὸν 

ἀεὶ τύτοις ἀκολυθεῖ μόνοις" κακίᾳ γὰρ καὶ ὠρετῇ τὰ ἤθη 
διαφέρυσι πάντες), ἤτοι βελτίονας ἢ καθ᾽ ἡμᾶς ἢ χείρονας 

ΠΕΡῚ ΠΟΙΗΤΙΚΗ͂Σ. 

καὶ τὸ ποιεῖν αὐτοὶ μὲν δρῶν, ᾿Αθηναΐες δὲ πράττειν τρι- 
σαγορεύειν. περὶ μὲν οὖν τῶν διαφορῶν, καὶ πέσαι χαὶ 

τίνες τῆς μιμήσεως, εἰρήσθω ταῦτα. 
᾿Ἐοίκασι δὲ γεννῆσαι μὲν ὅλως τὴν ποιητικὴν αἰτίαιᾳ 

ἢ καὶ τοιούτους, ὥσπερ οἱ γραφεῖς" Πολύγνωτος μὲν γὰρ 5 δύο, τινές, καὶ αὗται φυσικαί. τό τε γὰρ μιμεῖσθαι σύμ- 

κρείττους, Παύσων δὲ χείρες, Διονύσιος δὲ ὁμοίες εἰκαζεν. 
δῆλον δὲ ὅτι καὶ τῶν λεχθεισῶν ἑκάστη μιμήσεων ἔξει 

΄ Χ ΄ ἊΨ .- “ἊΨ ᾿ ταύτας τὰς διαφοράς, καὶ ἔς᾽αι ἑτέρα τῷ ἕτερα μιμεῖσθαι 
τοῦτον τὸν τρόπον, καὶ γὰρ ἐν ὀρχήσει καὶ αὐλήσει καὶ 

ῴφυτον τοῖς ἀνθρώποις ἐκ παίδων ἐςί, καὶ τύτῳ δια φέραι 
“ 2 , τῶν ἄλλων ζῴων ὅτι μιμητικώτατον ἐςι καὶ τὰς μα» 

- Ν 

σεις ποιεῖται διὰ μιμήσεως τὰς πρώτας, καὶ τὸ χαίριν 
- ΄,ὔ ,᾿ - Δ ,ὔ Ἁ . τοῖς μιμήμασι πάντας. σημεῖον δὲ τούτον τὸ συμβαῦον 

κιθαρίσει ἔςι γενέσθαι ταύτας τὰς ἀνομοιότητας, καὶ περὶ 10 ἐπὶ τῶν ἔργων" ἃ γὰρ αὐτὼ λυπηρῶς ὁρῶμεν, τέτων τὰς 
τὸς λόγος δὲ καὶ τὴν ψιλομετρίαν, οἷον Ὅμηρος μὲν βελ- 

τίους, Ἐλεοφῶν δὲ ὁμοίους, Ηγήμων δὲ ὁ Θάσιος ὁ τὰς 

παρῳδίας ποιήσας πρῶτος καὶ Νικοχαάρης ὁ τὴν Δηλιάδα 
’ - ,ὔ{ δ ᾿ ἥν" ᾿ Ν χείρος. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰς διθυράμβες καὶ περὶ τὰς 

᾿." ν , ᾽ ΄ 2 ν" ᾿ εἰκόνας τὰς μάλιςα ὑκριβωμένας χαίρομεν θεωρέντες, οἷον 
θηρίων τε μορφὰς τῶν ἀτιμοτάτων καὶ νεκρῶν. αἰτων δὶ 

΄ μή , ᾿ ΄΄ Ἂν ,ὔ ν καὶ τύτα, ὅτι μανθάνειν οὐ μόνον τοῖς φιλοσόφοις ἥδιξυν 
Ν ᾿ γ - 

ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως" ἀλλ᾽ ἐπὶ βραχὺ κοινωνῖ 

νόμας, ὡς Πέρσας καὶ Κύκλωπας Τιμόθεος καὶ Φιλόξενος, 15 σιν αὐτῷ, διὰ γὰρ τῦτο χαίρεσι τὰς εἰκόνας ὁρῶντες, {τι 

μιμήσαιτο ἄν τις. ἐν αὐτῇ δὲ τῇ διαφορᾷ καὶ ἡ τραγῳ- 

δία πρὸς τὴν κωμῳδίαν διέςηκεν" ἡ μὲν γὰρ χείρες ἡ δὲ 

βιλτίς μιμεῖσθαι βόλεται τῶν νῦν. 
Ἔτι δὲ τούτων τρίτη διαφορὰ τὸ ὡς ἕκαστα τούτων 

.“ φ 

συμβαίνει θεωρῆντας μανθάνειν καὶ συλλογίζεσθαι τί ἔκα- 
Φφ ω - Ὁ ΝὮ »" ἀΠτ ν 8 Ν ,, ω φον, οἷον ὅτι ἔτος ἐκεῖνος, ἐπεὶ ἐὰν μὴ τύχῃ προεωράκω, 

οὐ διὰ μίμημα ποιήσει τὴν ἡδονὴν ἀλλὰ διὰ τὴν ἀπέ 
Ἄ ἃ Ἁ ΄, ω 

γασίαν ἢ τὴν χροιὰν ἢ διὰ τοιαύτην τινὰ ἀλλην αἰτίαν. 
,ὔ Υ Ν ᾿ - ,» »"» ᾿ ς ᾿ῸΝ Ν , Δι γ ,ι ΄-» “ - Ἧ ὧν “ , 

μιβμησαιτο ὧν τις. καὶ γαρ εν τοις αὐτοῖς Καὶ τα αὐτὰ 2 Κατα φυσιν δὲ ντὸς μιν τὰ μιμεῖσθαι καὶ τὺς ἀρμδυιδ 

μιμεῖσθαι ἔςιν ὁτὰ μὲν ὠπαγγέλλοντα ἢ ἕτερόν τι γιγνό- 

μένον, ὥσπερ Ὅμηρος ποιεῖ, ἢ ὡς τὸν αὐτὸν καὶ μὴ με- 

ταβάλλοντα, ἢ πάντας ὡς πράττοντας καὶ ἐνεργέντας τὸὺς 
μιμυμένες. ἐν τρισὶ δὴ ταύταις διαφοραῖς ἡ μίμησίς ἐς ν, 

καὶ τῷ ῥνυθμῦ (τὰ γὰρ μέτρα ὅτι μόρια τῶν ῥυθμῶν ἐξ 
φανερόν) ἐξ ἀρχῆς οἱ πεφυκότες πρὲς αὐτὰ μάλιςα χαῖδ 

μικρὸν προώγοντες ἐγέννησαν τὴν ποίησιν ἐκ τῶν αὐτοῦχε 

διασμάτων. διεσπάσθη δὲ κατὰ τὰ οἰκεῖα ἤθη ἡ τοῖσι 
« ν ,».» ΄ὕ ᾽ .- "ἃ ν Ψ “ “ « «ἡ ν , ν ΝΣ » χαὶ 
ὡς εἰπομὲν κατ ἀρχας,͵ εν οἱς τὲ καὶ ὦ καὶ ὡς. ὡςξ Τῇ 25 οἱ μὲν ὝΎὙαρ σεμνοτέροι τὰς καλας ἐμιμουντο Ἔρα; εἰς 

μὲν ὁ αὐτὸς ἀν εἴη μιμητὴς 'Ομήρῳ Σοφοκλῆς, μιμῖῆνται 

γὰρ ἄμφω σπεδαΐες, τῇ δὲ ᾿Αριςοφάνει" πράττοντας γὰρ 
μιμῆνται καὶ δρῶντας ἄμφω. ὅθεν καὶ δράματα, καλεῖ- 
σθαΐί τινες αὐτά φασιν, ὅτι βὐμβουσναι δρῶντας. διὸ καὶ 

τὰς τῶν τοιούτων, οἱ δὲ εὐτελέστεροι τὼς τῶν φαύλων, 
-“ , “ “ Ψ Φ ἃ ὅτ Ὁ 

πρῶτον ψόγος ποίῶντες, ὥσπερ ἕτεροι ὕμνες καὶ ἐγκωμιά. 

τῶν μὲν οὖν πρὸ ᾿ὈΜηρον οὐδενὲς ἔχομεν εἰπεῖν τοιοῦτο 

ποίημα, εἰκὸς δὲ εἶναι πολλύς" ὠπὸ δὲ 'ἕἅ Ομήρυ ἀρξαμέ 

ἀντιποίδνται τῆς τε τραγῳδίας καὶ τῆς κωμῳδίας οἱ Δώ- ἢ ἕξιν, οἷον ἐκείν ὁ Νιαργίτης καὶ τὼ τοιαῦτα, ἐν εἷς χε 

ριεῖς, τὴς μὲν κωμῳδίας οἱ Μεγαρεῖς, οἵ τε ἐνταῦθα ὡς 
ἐπὶ τῆς παρ᾽ αὐτοῖς δημοκρατίας γενομένης, καὶ οἱ ἐκ Σι- 

κελίας (ἐκεῖθεν γὰρ ἣν Ἐπίχαρμος ὁ ποιητής, πολλῷ πρό- 

τερος ὧν Χωνίδε καὶ Μαγνητος), καὶ τῆς τραγῳδίας ἕνιοι 

τὸ ἁρμόττον ἰαμβεῖον ἦλθε μέτρον. διὸ καὶ ἰαμβεὶν χ΄' 

λεῖται νῦν, ὅτι ἐν τῷ μέτρῳ τότῳ ἰάμβιζον ἀλλήλες, καὶ 

ἐγένοντο τῶν παλαιῶν οἱ μὲν ἡρωϊκῶν οἱ δὲ ἰάμβων ταν 

ταί, ὥσπερ δὲ καὶ τὰ σπυδαῖα μάλις α ποιητὲς Ὅμπ 
΄ ᾿ - τῶν ἐν Πελοποννήσῳ, ποιύμενοι τὰ ὀνόματα σημεῖον. τοι 35 ἦν (μόνος γὰρ ὑχ ὅτι εὖ, ὠλλ᾽ ὅτι καὶ μιμήσεις δραμα" 

μὲν γὼρ κώμας τὰς περιοικίδας καλεῖν φασίν, ᾿Αθηναῖοι 
δὲ δήμυς, ὡς κωμῳδὸς οὐκ ἀπὸ τῇ κωμαζειν λεχθέντας, 

ἀλλὰ τῇ κατὰ κώμας πλάνῃ ἀτιμαζομένες ἐκ τῷ ὦςεως" 

τικὼς ἐποίησεν), οὕτω καὶ τὼ τῆς κωμῳδίας σχήματά 

πρῶτος ὑπέδειξεν, οὐ ψόγον ἀλλὰ τὸ γελοῖον δραματν 
ποιήσας" ὁ γὰρ Μαργίτης ἀνάλογον ἔχει, ὥσπερ Ἰνὼ 

ἡ. ὅτοι] εἶτε Νκ. Π 5. γὰρ οπι Λα, Π 8. ἔςιν ἑτέρα τὸ ἑτέραν μιμήσασϑαι Νο. 10. ταύτας] πάσας 84. Ἰ καὶ τὸ πεὴ Ν44}.1} 

42. ὁ δῖε τὰς οπχ δ.,.4.8-ς. ἢ 13. δειλιάδα Με, Π 15. ὡς περγὰς “4, ὥσπερ γῶς ΝΒε, ᾿ὶ 25. κα ἃ ἃ οτὰκ δε 4... 31. μὺ] ἐὺ 
γὰρ 44.84.., 84. χονύδε Νῖσ, χωνύδν ο " μέγντος Νκ. || 37. δόμυς καὶ ὡς Να, μήδυς καὶ ὡς Ο. 
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ΠΕΡῚ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ. 

καὶ ᾿Οδύσσεια πρὸς τὰς τραγῳδίας, οὕτω καὶ οὗτος πρὸς 
Ν ,ὔἷ ,΄ Δ “ ,ὔ 

τὰς κωμῳδίας. παραφανείσης δὲ τὴς τραγῳδίας καὶ κω- 
,ὔ ς »,3ϑ ἐ ,ὔ Ν ,ὕ ᾿ “" ν Ν 

μῳδίας οἱ ἐφ᾽ ἑκατέραν τὴν ποίησιν ὁρμῶντες κατὰ τὴν 
» , « ᾿ ᾿ Ἱ »Ὕ»» ,» οἰκείαν φύσιν, οἱ μὲν ἀντὶ τῶν ἰάμβων κωμῳδοποιοὶ ἐγέ- 

γοντο, οἱ δὲ ἀντὶ τῶν ἐπῶν τραγῳδοδιδάσκαλοι, διὰ τὸ 

μείζω καὶ ἐντιμέτερα τὰ σχήματα εἶναι ταῦτα ἐκείνων. 
ἈΝ ὲ Μ- .5 " 3 ἂ ψ Υ͂ - ,ὔ - τὸ μὲν οὖν ἐπισκοπεῖν εἰ ἄρα ἔχει ἤδη ἡ τραγῳδία τοῖς 
γ' ς “,χΔα.«,ΔΣμνμψγ »,..Ζ ᾿ ὸ “ἃ ΄ γ. ν 
εἴδεσιν ἱκανῶς ἢ ὅ, αὐτό τε καθ᾿ αὑτὸ κρινόμενον καὶ πρὸς 

τὰ θέατρα, ἄλλος λόγος. γενομένη δ᾽ ἕν ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτο- 
σχεδιαστικὴ καὶ αὐτὴ καὶ ἡ κωμῳδία, καὶ ἡ μὲν ἀπὸ 
τῶν ἐξαρχέντων τὸν διθύραμβον, ἡ δὲ ἀπὸ τῶν τὰ" φαλ- 

λικά, ἃ ἔτι καὶ νῦν ἐν πολλαῖς τῶν πόλεων διαμένει νο- 
᾿ "Ἶ ἈΝ ᾽ ΄ ,ὔ μὰ ψ μιζόμενα, κατὰ μικρὸν ηὐξήθη προαγόντων ὅσον ἐγίγνετο 

φανερὸν αὐτῆς, καὶ πολλᾶς μεταβολὰς μεταβαλῖσα ἡ 
ὔ ᾽ 2. δ Ψ Ἀ . » ΄ ΄ 

τραγῳδία ἐπαύσατο, ἐπεὶ ἔσχε τὴν αὐτῆς φύσιν. καὶ τό 
“ 4« .“" ν" ᾽ .«»"ν ᾿ ὔ ϑ- γ ,ὔ 

τε τῶν ὑποκριτῶν πλῆθος ἐξ ἑνὸς εἰς δύο πρῶτος Αἰσχύ- 
Υ̓ -“ » 

λος ἤγαγε, καὶ τὼ τοῦ χοροῦ ἡλάττωσε, καὶ τὸν λόγον 

πρωταγωνιστὴν παρεσκεύασεν" τρεῖς δὲ καὶ σκηνογρα φίαν 

Σοφικλῆς. ἔτι δὲ τὸ μέγεθος ἐκ μικρῶν μύθων καὶ λέ- 
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σπυδαΐεσθαι ἐξ ἀρχῆς ἔλαθεν" καὶ γὰρ χορὸν κωμῳδῶν 
ὀψέ ποτε ὁ ἄρχων ἔδωκεν, ἀλλ᾽ ἐθελονταὶ ἦσαν. ἤδη δὲ 

σχήματά τινα αὐτῆς ἐχύσης οἱ λεγόμενοι αὐτῆς ποιηταὶ 

μνημονεύονται. τίς δὲ πρόσωπα ἀπέδωκεν ἢ προλόγες ἢ 

πλήθη ὑποκριτῶν καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἠγνόηται. τὸ δὲ μύ- 

θὲς ποιεῖν ᾿Επίχαρμος καὶ Φόρμις. τὸ μὲν ὧν ἐξ ἀρχῆς 

ἐκ Σικελίας ἄλθεν, τῶν δὲ ᾿Αθήνησιν Ἰτράτης πρῶτος ἔρξεν 

ἀφέμενος τῆς ἰαμβικῆς ἰδέας καθώλου ποιεῖν λόγους καὶ 
μύθος. ᾿ἡ μὲν ὃν ἐποποιία τῇ τραγῳδίᾳ μέχρι μόνη μέ- 

τοτρὰ μετὰ λόγῳ μίμνσις εἶναι σπυδαίων ἠκολύθησεν" τῷ δὲ 
Ν ,ὔ , “ 

τὸ μέτρον ἁπλῖῦν ἔχειν καὶ ἀπαγγελίαν εἶναι, ταύτῃ δια» 
,ὔ ψΨ δ “ ΄ὔ΄ . Α ν Ψ ψ. οω 

φέρυσιν. ἔτι δὲ τῷ μήκει" ἡ μὲν γὰρ ὅτι μάλιςα πειρᾶται 
ε Ἀ 

ὑπὸ μίαν περίοδον ἡλία εἶναι ἢ μικρὸν ἐξαλλάττειν, ἡ δὲ 
Σ ὔ ». »“« ’’ Ὶ ,ὔ 

ἐποποιία ἀόριστος τῷ χρόνῳ, καὶ τούτῳ διαφέρει. καίτοι 

45 τὸ πρῶτον ὁμοίως ἐν ταῖς τραγῳδίαις τῦτο ἐποίμν καὶ ἐν 
τοῖς ἔπεσιν. μέρη δ᾽ ἐστὶ τὰ μὲν ταὐτά, τὰ δὲ ἴδια τῆς 

τραγῳδίας. διόπερ ὅστις περὶ τραγῳδίας οἶδε σπουδαίας 
΄ - ν᾽ Ἂν ΩΣ ᾿" Ν ᾿ ΄ καὶ φαύλης, οἷδε καὶ περὶ ἐπῶν' ἃ μὲν γὰρ ἐποποιίω 

Ψ ΑΒ ὦ “ ,ὔ ἃ τ ᾽ , ᾿ “᾿ 
ἔχει, ὑπάρχει τῇ τραγῳδίᾳ, ἃ δὲ αὐτή, οὐ πάντα ἐν τῇ 

Ἁ Ν “ 
ξεως γελοίας, διὰ τὸ ἐκ σατυρικᾷ μεταβαλεῖν, ὀψὲ ἀπε- 20 ἐποποιίᾳ. 

, ΄ὔ , ; , ; ΩΝ » ν σεμνύνθη, τό τε μέτρον ἐκ τετραμέτρου ἰαμβεῖον ἐγένετο" 

τὸ μὲν γὰρ πρῶτον τετραμέτρῳ ἐχρῶντο διὰ τὸ σατυρικὴν 

καὶ ὀρχηςικωτέραν εἶναι τὴν ποίησιν, λέξεως δὲ γενομένης 
ΞνΝ ς Ἁ »Σ» ὦκν - Λ ᾿ 

αὐτὴ ἡ φύσις τὸ οἰκεῖον μέτρον εὗρεν" μάλις γὰρ λεκτι- 

Περὶ μὲν οὖν τῆς ἐν ἐξαμέτροις μιμητικῆς καὶ περὶ δ 

κωμῳδίας ὕστερον ἐροῦμεν, περὶ δὲ τραγῳδίας λέγωμεν, 

ἀπολαβόντες αὐτῆς ἐκ τῶν εἰρημένων τὸν γινόμενον ὅρον 
τῆς ὑσίας. ἔςιν οὖν τραγῳδία μίμησις πράξεως σπυδαίας 

Ν » , 2 “«΄ ) “ δ , " ,ὔ ,ὔ , ΄ τ ,ὔ “ ΝῚ ς ,ὔ 

κὸῦὺν τῶν μέτρων τὸ ἰαμβεῖόν ἐστιν. σημεῖον δὲ τούτου" 25 καὶ τελείας, μέγεθος ἐχύσης, ἡδυσμένῳ λόγω, χωρὶς ἑκώ- 

πλεῖστα γὰρ ἰαμβεῖα λέγομεν ἐν τῇ διαλέκτῳ τῇ πρὲς 

ὠλλήλες, ἑξάμετρα δὲ ὀλιγάκις καὶ ἐκβαίνοντες τῆς λε- 

κτικὺς ἁρμονίας. ἔτι δὲ ἐπεισοδίων πλήθη καὶ τὰ ἄλλα 
ὡς ἕκαςα κοσμηθῆναι λέγεται. περὶ μὲν οὖν τούτων το- 

στου τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι᾿ ἀπαγ- 

γιλίας, δ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιύτων 
παθημάτων κάθαρσιν. λέγω δὲ ἡδυσμένον μὲν λόγον τὸν 

ἔχοντα ῥυθμὸν καὶ ἁρμονίαν καὶ μέλος, τὸ δὲ χωρὶς τοῖς 

σαῦτα ἔστω ἡμῖν εἰρημένα" πολὺ γὰρ ἂν ἴσως ἔργον «εἴη 30 εἴδεσι τὸ διὰ μέτρων ἕνια μένον περαίνεσθαι καὶ πάλιν ἕτερω 

διεξιέναι καθ᾽ ἕκαςον. 

Ἢ δὲ κωμῳδία ἐςΐν, ὥσπερ εἴπομεν, μίμησις φαυ- 

λοτέρων μέν, οὐ μώτοι κατὼ πᾶσαν κακίαν, ἀλλὰ τοῦ 

αἰσχρὰ ἐςὶ τὸ γελοῖον μόριον, τὸ γὰρ γελοῖόν ἐςιν ἀμαρ- 

διὰ μέλυς. ἐπεὶ δὲ πράττοντες ποῶνται τὴν μίμησιν, πρῶ- 

τὸν μὲν ἐξ ἀνάγκης ἀν εἴη τι μόριον τραγῳδίας ὁ τῆς 

ὄψεως κόσμος, εἶτα μελοποιία καὶ λέξις" ἐν τούτοις γὰρ 

ποῖνται τὴν μίμησιν, λέγω δὲ λέξιν μὲν αὐτὴν τὴν τῶν 
τημά τι καὶ αἶσχος ἀνώδυνον καὶ οὐ φθαρτικόν, οἷον 85 μέτρων σύνθεσιν, μελοποιίαν δὲ ὃ τὴν δύναμιν φανερὼν 

εὐθὺς τὸ γελοῖον πρόσωπον αἰσχρόν τι καὶ διεστραμμένον 
Υ͂ .) ἘΠ τὰ ν » , , 
ἄνευ ὀδύνης. αἱ μὲν οὖν τῆς τραγῳδίας μεταβάσεις, καὶ 
δι᾿ ὧν ἐγένοντο, οὐ λελήθασιν, ἡ δὲ κωμῳδία διὰ τὸ μὴ 

ἔχει πᾶσαν. ἐπεὶ δὲ πράξεώς ἐςι μίμησις, πράττεται δὲ 

ὑπό τινων πραττόντων, ὃς ἀνάγκη ποιός τινας εἶναι κατώ 
τε τὸ ἥθος καὶ τὴν διάνοιαν (διὰ γὰρ τούτων καὶ τὼς 

1. καὶ] καὶ ἡ “4“«. Π οὕτω -- ὥῶ. καὶ κωμῳδίας οτὰ Νο. 1 ἅ. τραγωδοποιοὶ Νσ. Πϊἐ 45. διὰ) καὶ διὰ Να. Π 7. εἰ ἄρα ἔχει] παρέχει 

Δ .4.84. 1 8. κρινόμενοι! κρύεται ἢ ναὶ 448, κρίνεται ἐἶναι Ν'ο. {{ω9. γενομένης ὕν εἰ αὐτοσχεδιαστικῆς Ν΄, 4484. Ἡ 11, φαύλλικά Νε 

«44}8.. 11. χρόνον 18ς, 20. σατυριακῦ “4. 1 ἀπεσεμνώθη Ν΄α. ἢ 25. ἰαμβίον εἰ 26. ἰαμβία 4“. 1} 28. ἄλλως 4.}ς.}} 29. ὡς ὁγλ 

ΝΟΑΒο ἢ σελ -- τοσαῦτα οἵα Νη.448. 

6. ἵν οπι Να 484. ἡ 8. καὶ] ἢ Ν'α. Π 10. μετὰ λόδγκ] μεγάλυ Ν44.8ε, ἢ τὸ ΝοΆ48Βε. ἢ 14, τὸ οἵὰ Νο, ἢ ἔχει Ν«. ἢ 12. 
ἂρ οπὶ ΝΛ. "Ὁ 19. αὐτῇ 4418 .. 1 21. μὲν οἵα «4.885. ἢ ἰν) ἐν τοῖς Νρ, 22. λέγομεν Ν΄κ. ἢ 26. ἀγγελίας Ν΄α. ἢ 28. μαθημάτων 

Νι4.85. δὴ Ν'κ. || 29. χωριςοῖς εἴδεσι 8. 

Οοοοῦ 



1450 ΠΕΡῚ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ. 

Ω ᾿ -“ -“ 

πράξεις εἶναί φαμεν ποιάς τινας), πέφυκεν αἴτια δύο τῶν ἐπὶ τῆς γραφικῆς" εἰ γάρ τις ἐναλεΐψειε τοῖς καλλίστοις 
“ ᾿ ,’ Ὶ ᾿ν ᾿ ν ΄ Υ" ΄ ΄ ᾽ ΓΨ: ,ὔ ᾿᾽ , ᾿ 

πράξεων εἶναι, διάνοια καὶ ἦθος, καὶ κατὰ ταύτας καὶ φαρμάκοις χύδην, οὐκ ἀν ὁμοίως εὐφράνειεν καὶ λευχ;- 
τυγχάνουσι καὶ ἀποτυγχάνουσι πάντες. ἔστι δὲ τῆς μὲν γραφήσας εἰκόνα. ἔςι τε μίμησις πράξεως, καὶ διὰ ταύτην 

πράξεως ὁ μῦθος ἡ μίμησις" λέγω γὰρ μῦθον τῶτον τὴν μάλιστα τῶν πραττόντων, τρίτον δὲ ἡ διανοια. τοῦτο δ' 
.«“ ,ὔ ΝΣ ΔΨ "ἃ ͵ ,) οὦ ν , ΄ ᾿ς Ὗ Ψ' Α νι ες ,, 

σύνθεσιν τῶν πραγμάτων, τὼ δὲ ἤθη, καθ᾿ ἃ ποιός τινας 5 ἐστὶ τὸ λέγειν δύνασθαι τὰ ἐνόντα καὶ τὰ ἁρμόττοντα, 
», ἿΥ ,ὔ ΄,ὔ ὔ ; “ ὔ - 2. -»“ ᾽, “- -»“ἢἮ ν “ “ Π 

εἶναί φαμεν τὸς πράττοντας, διάνοιαν δέ, ἐν ὅσοις λέγον. ὅπερ ἐπὶ τῶν λόγων τῆς πολιτικῆς καὶ ῥητορικῆς ἔγιν 
τες ὠποδεικνύασί τι ἢ καὶ ἀποφαίνονται γνώμην. ἀνάγκη ἐςΐν' οἱ μὲν γὰρ ἀρχαῖοι πολιτικῶς ἐποίουν λέγιντας, οἱ 
ν ΄ ΄ὔ . γὰ ,ὔ ΠῚ δὲ » Π -»"᾿ ν - δὲ 70 Α Ν » ὰ “,Ἄ“ Δ ἔν πασης τραγῳδίας μέρη εἶναι ἔξ, καθ᾽ ἃ ποιά τις ἐςξὶν δὲ νῦν ῥητορικῶς, ἔς δὲ ἦθος μὲν τὸ τοιῦτον ὃ δηλοῖ τὴν 

ἡ τραγῳδία" ταῦτα δ᾽ ἐςὶ μῦθος καὶ ἤθη καὶ λέξις καὶ προαίρεσιν ὁποία, τις" διόπερ οὐκ ἔχεσιν ἦθος τῶν λίγων 
“ Ν ῦ Σ 

διάνοια καὶ ὄψις καὶ μελοποιία. οἷς μὲν γὰρ μιμῖνται, 10 ἐν οἷς μηδ᾽ ὅλως ἔςιν ὅ τι προαιρεῖται ἢ φεύγει ὁ λέγω, 
δύο μέρη ἐςὺ ἧς δὲ » “ἂν ἥν τς π|δι. ἃ διά δέ, ἐν οἷς ἀποὸδ' ΓΝ εκ ἈΠ, ᾧἋΚ Ὁ μέρη ἐςίν, ὡς δὲ μιμᾶῆνται, ἦν, ἃ δὲ μιμῖῆνται τρία, διάνοια δέ, ἐν οἷς ἀποδεικνύνσί τι ὡς ἔςιν ἡ ὡς οὐκ ἔςο, 

Ν -» ,Ν9 ΄ ΕΝ ον ᾽ δ, ἢ »»ν « Ἁ ΄ ῃ ὕ » ᾿ , ι 
καὶ παρὰ ταῦτα ὑδέν. τότοις μὲν ὃν ἐκ ὀλίγοι αὐτῶν ὡς ἢ καθόλυ τι ἀποφαίνονται. τέταρτον δὲ τῶν μὲν λόγων ἡ 

εἰπεῖν κέχρηνται τοῖς εἴδεσιν" καὶ γαρ δες ἔχει πᾶν καὶ λέξις" λέγω δέ, ὥσπερ πρότερον εἴρηται, λέξιν εἶναι τὸν 
) Ὶ έ Ὶ διαί ὃδ ν Α- Η ΄ ε ΄ ΩΝ ι ΜΝ: Ὶ »“"Ἢ ᾽ , χαὶ 

ἦθος καὶ μῦθον. καὶ Δ ἔξω κα μέλος καὶ διάνοιαν ὡσαύ- δια τῆς ὀνομασίας ἑρμηνείαν, ὃ καὶ ἐπὶ τῶν ἐμμέτρων 
τως. μέγιςον δὲ τέτων ἐςὶν ἡ τῶν πραγμάτων σύςασι" 45 ἐπὶ τῶν λόγων ἔχει τὴν αὐτὴν δύναμιν. “τῶν δὲ λοπὼ 

ἡ γὰρ τραγῳδία μίμησίς ἐςιν οὐκ ἀνθρώπων ἀλλὰ πρώ- πότε ἡ μελοποιία μέγιστον τῶν ἡδυσμάτων. αὶ δὲ ἵψε 

ξεως καὶ βίε καὶ εὐδαιμονίας καὶ κακοδαιμονίας" καὶ γὰρ ψυχαγωγικὸν μέρ, ἀτεχνότατον δὲ καὶ γι: οἰκεῖον τὰς 

ἡ εὐδαιμονία ἐν πράξει ἐςί, καὶ τὸ τέλος πρᾶξίς τις ἐςίν, ποιητικῆς" ἡ γὰρ τῆς ρθη Ὁ θ,8Ὲ δύναμις καὶ ἄνευ ἀγὼν 

ὁ ποιότης. εἰσὶ δὲ κατὰ μὲν τὼ ἤθη ποιοί τινες, κατὰ δὲ καὶ ὑποκριτῶν ἐςΐν. ἔτι δὲ κυριωτέρα, περὶ τὴν ἀπιργασίω 
Ν ᾿ , Ἄ ᾿ [, 4 Υ̓͂ νγῪ τὼς πράξεις εὐδαίμονες ἢ τυναντίον. οὔκουν ὅπως τὼ ἤθη 20 τῶν ὄψεων ἡ τῷ σκευοποῖῷ τέχνη τῆς τῶν ποιητῶν ἐς, 

.«- 5 

μιμήσωνται πράττυσιν, ἀλλὰ τὰ ἤθη συμπεριλαμβάνουσι Διωρισμένων δὲ τύότων, λέγωμεν μετὰ ταῦτα τιίω 

διὼ τὼς πράξεις. ὥςε τὰ πράγματα καὶ ὁ μῦθος τέλος τινὼ δεῖ τὴν σύςασιν εἶναι τῶν πραγμάτων, ἐπειδὴ τοῦτο 
“ 5 ’ὔ ᾽" ἊΣ ὲ ἕ ,ὔ ε ,ὔ ΓᾺ 2 Ὶ » ᾿ ΤᾺ -" ’ὔ 2. ἡ) -- δ' τῆς τραγῳδίας" τὸ δὲ τέλος μέγιςον ἁπάντων. ἔτι ἄνευ καὶ πρῶτον καὶ μέγιστον τῆς τραγῳδίας ἐςίν. κεῖται 

, ᾽ . , ΄ Υ λ να -.- αὶ Ν ΄ , λσ “ ᾿ ͵ μὲν πράξεως ὑκ ἀν γένοιτο τραγῳδία, ἄνευ δὲ ἠθῶν γές ἡμῖν τὴν τραγῳδίαν τελείας καὶ ὅλης πράξεως εἶναι μα 
:κ « Ν “ 7 “ 7 »., , ΒΡ κα , Υ ν,͵͵κ τ νοιτ᾽ ἄν. αἱ γὰρ τῶν νέων τῶν πλείςων ἀήθεις τραγῳδίαι 25 μησιν, ἐχόσης τι μέγεθος" ἔςι γὰρ ὅλον καὶ μηδὲν ἔχ! 

εἰσί, καὶ ὅλως ποιηταὶ πολλοὶ τοιῶτοι, οὖν καὶ τῶν γρα- μέγεθος. ὅλον δ᾽ ἐςὶ τὸ ἔχον ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ τε 

φέων Ζεῦξις πρὸς Πολύγνωτον πέπονθεν" ὁ μὲν γὰρ Πο- λευτήν. ἀρχὴ δ᾽ ἐστὶν ὃ αὐτὸ μὲν μὴ ἐξ ἀνάγκης μα 
λύγνωτος ἀγαθὸς ἠθογράφος, ἡ δὲ Ζεύξιδος γραφὴ οὐδὲν ἄλλο ἐς μετ᾽ ἐκεῖνο δ᾽ ἕτερον πέφυκεν εἶναι ἢ γίνεσθαι' 

-᾿ » “ ᾽ Ἂ ᾿ ᾽ Φ ἀ ἔχει ἦθος. ἔτι ἐάν τις ἐφεξῆς θὴ ῥήσεις ἠθικὰς καὶ λέξεις τελευτὴ δὲ τοναντίον ὃ αὐτὸ μετ᾽ ἄλλο πέφυκεν εἶναι, 
΄ ψ ᾽ , ὰν “ » . “ ΠΕ ΒΕ , Ν “- Υ ἐδ" καὶ διανοίας εὖ πεποιημένας, ὁ ποιήσει ὃ ἦν τῆς τραγῳ- ἢ ἐξ ἀνάγκης ἡ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, μετὰ δὲ τῦτο ἄλλο ὑὸδ 

δίας ἔργον, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἡ καταδεεστέροις τούτοις μέσον δὲ ὃ καὶ αὐτὸ μετ᾽ ἄλλο καὶ μετ᾽ ἐκεῖνο ἔτερον 

κεχρημένη τραγῳδία, ἔχεσα δὲ μῦθον καὶ σύςασιν πρω- δεῖ ἄρα τοὺς συνεστῶτας εὖ μύθους μήθ᾽ ὁπόθεν ἔτυχῦ 
μάτων. πρὸς δὲ τούτοις τὰ μέγιστα οἷς ψυχαγωγεῖ ἡ ἄρχεσθαι μήθ᾽ ὅπε ἔτυχε τελευτᾶν, ἀλλὰ κεχρῆσθαι ταῖς 

ἊἍ ᾽ ψ -“ ῖν 
τραγῳδία, τῷ μύθε μέρη ἐςΐν, αἴ τε περιπέτειαι καὶ ἀνα- εἰρημώναις ἰδέαις. ἔτι δ᾽ ἐπεὶ τὸ καλὸν καὶ ζῶον καὶ ἀτα) 

δι “ - “ ᾽ - ᾿ γνωρίτεις. ἔτι σημεῖον ὅτι καὶ οἱ ἐγχειρῦντες ποιεῖν πρέ- 3ς πρᾶγμα ὃ συνέςηκεν ἧκ τινων, ὁ μόνον ταῦτα τεταγμῦν 
“Ὁ ᾽ “»“ -- Ω , ., ᾿ 

τερον δύνανται τῇ λέξει καὶ τοῖς ἤθεσιν ἀκριβοῦν ἢ τὰ δεῖ ἔχειν, ἀλλὰ καὶ Α γιὲ ὑπάρχειν μὴ τὸ τυχόν᾽ τὸ 

πρώγματα συνίςασθαι, οἷον καὶ οἱ πρῶτοι ποιηταὶ σχεδὸν γὰρ καλὸν ἐν μεγέθει καὶ τάξει ἐςί, διὸ ὅτε πάμμιρν 

ἅπαντες. ἀρχὴ μὲν ὅν καὶ οἷον ψυχὴ ὁ μῦθος τὴς τρα- ἀν τι γένοιτο καλὸν ζῷον σσυγχεῖται. γὰρ ἡ θεωρία ἤγὰ 
. γῳδίας, δεύτερον δὲ τὼ ἤθη. παραπλήσιον γάρ ἐστι καὶ τοῦ ἀναισθήταε χρόνο γινομένη) οὗτε παμμέγεθες" οὐ Ἰὼ 

2. διάνοιαν «4.8. Π 5. ὃ Ν 4.85. ΠΥ. ἀποδεικνύουσί Νσ. ἢ 8. ὃ Νκ4.8.. " 13. ὕψις ΝΑ“. αὶ 47. κακοδαιμονίας -- 18, εἰδε- 

μονα) ἡ ἀλκοῤαιβεα, ΝΛΆ425.. 1 419. ὃ ποιητής Ν͵σ, ἢ 21. πολύγνωφον «4.8. εἰ οοῦν Νκ. πιοχ οἴπιῃθθ πολύγωρος. [ 38, ἀγαλϑν Μ' 
“4188... }} οὐδ᾽ ἀν ἔχη Να. ἢ 30. ἡ οπὶ Λ..4.}8:. 

9. γοβῖ τις ΝοΛ(Βκ: ἂν οἷς οὐκ ἔστι δῆλον ἢ προαιρεῖται ἢ φεύγει. 18. 1] ὡς 4.8... 1 19. ἐργασίαν 85. ἢ 21. λίγμμσ ΝΑῚ 

82. εὖ οὰ Νο. ἢ 84. ἐπὶ Ν'κ. [ 835. τιταγμώως Να. || 31. πᾶν μικρὸν οἱ 89. πᾶν μέγεθος 548". 



ΠΕΡῚ ΠΟΙΗΤΊΙΙΚΗΣ. 

ν .} ν ἃ 

ἅμα ἡ θεωρία, γίνεται, ἀλλ᾽ οἴχεται τοῖς θεωροῦσι τὸ ἂν 
Ἂν 2 “ , ᾿ ᾽ ͵ ὔ ν 

καὶ τὸ ὅλον ἐκ τῆς θεωρίας, οἷον εἰ. μυρίων σταδίων εἴη 

ζῷον. ὥστε δεῖ καθάπερ ἐπὶ τῶν σωμάτων καὶ ἐπὶ τῶν 
΄, ᾿ ν ᾽ὕ » ν “ “- “ ζῳων ἔχειν μὲν μέγεθος, τοῦτο δὲ εὐσύνοπτον εἶναι, οὕτω 

14δ4 

« Ν ᾿ ν, " -ἂἃἂ ν “ι“:ὡ-ὡ΄ἁ-ὦὦνν ἱςορικὸς καὶ ὁ ποιητὴς τῷ ἢ ἔμμετρα λέγειν ἢ ἄμετρα 
διαφέρουσιν" εἴη γὰρ ἀν τὰ Ἡροδότου εἰς μέτρα τεθῆναι, 

» δὰ κα . Ψ -ς- ΄, Ν , ΡΥ καὶ ὑδὲν ἧττον ἄν εἴη ἱςορία τις μετὰ μέτρα ἢ ἄνευ μέ- 

τρων" ἀλλὰ τότῳ διαφέρει, τῷ τὸν μὲν τὰ γενόμενα λέ- 
᾿ » , ᾽ “ » ᾽ ΄ . ς ἃ ᾿ ῃ 

καὶ ἐπὶ τῶν μύθων ἔχειν μὲν μῆκος, τῦτο δ᾽ εὐμνημόνευ- 5. Ὑεῖιν, τὸν δὲ οἷα ἀν γένοιτο. διὸ καὶ φιλοσοφώτερον καὶ 
Φ τὴς Ψ. Ὁ Ν }Ὶ Ν ᾿ “ τὸν εἶναι. τοῦ δὲ μήκες ὅρος πρὸς μὲν τοὺς ἀγῶνας καὶ 

᾿ ᾽ν 2 ΄ν ΄ 2 ,, 3 Ν 2 ς ν τὰν [αἴσθησιν οὐ τῆς τέχνης ἐστίν" εἰ γὰρ ἔδει ἑκατὸν 
τραγῳδίας ὠγωνίζεσθαι, πρὸς κλεψύδραν ἂν ἠγωνίζοντο, 

ὥσπερ ποτὲ καὶ ἄλλοτε φασίν. ὁ δὲ κατ᾽ αὐτὴν τὴν φύσιν 

΄ ΄ ἕ , » .», : Ν ν , σπουδαιότερον ποίησις ἱστορίας ἐστίν" ἡ μὲν γαὰρ ποίησις 
»“ ΄ ᾧ 

μᾶλλον τὰ καθόλου, ἡ δ᾽ ἱστορία τὰ “καθ᾽ ἕκαςον λέγει. 
Δ “ Ν Υ͂ ΄ ἔστι δὲ καθόλου μέν, τῷ ποίῳ τὰ ποῖ᾽ ἅττα συμβαίνει 

ὕ Δ ,, Ν ᾿ ᾽ν ΠῚ νι» -. φ λέγειν ἢ πράττειν κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαῖον, οὗ ςο- 

τὰ πράγματος ὅρος, ἀεὶ μὲν ὁ μείζων μέχρι τῇ σύνδηλος (0 χάζεται ἡ ποίησις ὀνόματα ἐπιτιθεμένη" τὰ δὲ καθ᾽ ἐκα- 
ν “Ἢ ΄ 

εἶναι καλλίων ἐςὶ κατὰ τὸ μέγεθος, ὡς δὲ ἁπλῶς διορί- 
ΠΕΡῚ 2 « “ ΝΛ ΡΝ, Δ ΩΝ» σαντας εἰπεῖν, ἐν ὅσῳ μεγέθει κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγ- 

᾿καϊὸν ἐφεξζὴς γιγνομένων συμβαΐνει εἰς εὐτυχίαν ἐκ δυςυ- 

8 

χίας ἢ ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν μεταβάλλειν, ἱκανὸς 
ὅρος ἐςὶ τὸ μεγέθωυς. : 

Μῦθος δ᾽ ἐςὶν εἷς, ὑχ ὥσπερ τινὲς΄ οἴονται, ἐὼν περὶ 
ὖ᾽ ν γ » - 

ἦνα ἢ" πολλὰ γὰρ καὶ ἄπειρα τῷ γένει συμβαίνει, ἐξ ὧν 
,7 » - ΑἹ Ζ' 

ἐνίων ὑδέν ἐςιν ἦν. ἕτω δὲ καὶ πράξεις ἑνὸς πολλαί εἰσιν, 
᾿ Ὁ» ΄ὔ ᾿ Ψ' ’ » Ν ΄’, "ἡ ἐξ ὧν μία οὐδεμία γίεται πρᾶξις. διὸ πάντες ἐοίκασιν 

΄ ΄ Δ ΄ ᾿ ᾿ ἊΝ 
ςον, τί ᾿Αλκιβιάδης ἔπραξεν ἢ τί ἔπαθεν. ἐπὶ μὲν ἂν τὰς 

δέ 7). » ὃὲ , 5 ", ν Ν κωμῳδίας ἠδὴ τοῦτο δξλον γέγονεν" συςύήσαντες γὰρ τὸν 
“Ἢ Δ “ 2. 4 4 Ν ,ὔ , 4 ω 

μῦθον διὰ τῶν εἰκότων ὕὅτω τὰ τυχόντα ὀνόματα ἐπιτι- 
,, τ μη .» ᾿ Ἵ ἣ" "ΟΦ θέασι, καὶ ὁἐχ ὥσπερ οἱ ἰαμίοποιοὶ περὶ τῶν καθ᾽ ἕκαςον 

“ 5. ΝΟ, ,ὔ » ,ἷ Η [Α 
15 ποιουσιν. ἐπὶ δὲ τῆς τραγῳδίας τῶν γενομένων οὁνομαάτων 

΄ ν ΄ὔ΄ Ν Ν ἀντέχονται. αἴτιον δ᾽ ὅτι πιθανόν ἐςι τὸ δυνατόν" τὼ μὲν 
Ψ Ὶ ΄, γ ΄ ᾿ ἡ ,ὔ Ἁ Δ ὃν μὴ γενόμενα ὕπω πιςεύομεν εἶναι δυνατά, τὼ δὲ γε- 

΄ Ν ΓὟ ὃδ ᾿: 2 Ἁ ) »»Ψ “ ΄ὕ 

νόμενα φανερὸν ὅτι δυνατά" ὁ γὰρ ἀν ἐγένετο, εἰ ἣν ἀδύ- 
᾽ Ν ᾽ Ν ᾽ - 7 ». ν ἃ 

νατα. ὁ μὲν ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς τραγῳδίαις ἐνίαις μὲν ἕν 
- » , ΠῚ “ Υ 

ἁμαρτάνειν, ὅσοι τῶν ποιητῶν Ἣρακληϊΐδα καὶ Θησνῖδα 20 ἢ δύο τῶν. γνωρίμων ἐςὶν ὀνομάτων, τὰ δὲ ἄλλα πεποιη- 

καὶ τὰ τοιαῦτα ποιήματα πεποιήκασιν" οἷονται γὰρ ἐπεὶ 

εἷς ἣν ὁ Ἡρακλῆς, ἕνα καὶ τὸν μῦθον εἶναι προσήκειν. ὁ 

δ᾽ "Ὅμηρος, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα διαφέρει, καὶ τῦτ᾽ ἔοικε 

καλῶς ἰδεῖν, ἦτοι διὰ τέχνην ἢ διὰ φύσιν" ᾿Οϑυσσειαν 

Φ-- » , Ἂ ,ὔ 
μένα, ἐν ἐνίαις δὲ ἀθέν, οἷον ἐν τῷ ᾿Αγαάθωνος ἄνθει" ὁμοίως 

, ΄ Ἁ ΄ γὰρ ἐν τύτῳ τά τε πράγματα καὶ τὰ ὀνόματα πεποίηται, 
ἢ ὀδὲν ζ ἣν ῃ “ν»» , - , -» καὶ ὑδὲν ἧττον εὐφραίνει. ὥς ἡ πάντως εἶναι ζητητέον τῶν 

ἃ παραδεδομένων μύθων, περὶ ὃς αἱ τραγωδίαι εἰσίν, ἀντέ- 
᾽ Ἁ ν [4 ᾿ φ' χ λ Ν ͵ 

γὰρ ποιῶν οὐκ ἐποίησεν ἅπαντα ὅσω αὐτῷ συνέβη, οἷον 25 χεσθαι. καὶ γὰρ γελοῖον τῦτο ζητεῖν, ἐπεὶ καὶ τὼ γνώ- 
λ' “ Α 2 .- Π » “ δὲ ΄ 6 

“«ληγῆναι μὲν ἐν τῷ Παρνασσῶ, μανῆναι δὲ προσποιήσασθαι 
3 »ν»» ». ν Ω δὲ θ 7΄ έ ᾽ “ ν ἃ 
ἐν τῷ ἀγερμῷ, ὧν οὐδὲν θατέρα γενομένε ἀναγκαῖον ἣν ἢ 

εἰκὸς θάτερον γενέσθαι, ἀλλὰ περὶ μίαν πρᾶξιν, οἷαν λέγο- 

μεν, τὴν ᾿Οδύσσειαν συνέςησεν, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν ᾿Ιλιάδα. 

’, ᾿ ͵ ,ὔ 

ριμώ ὀλίγοις γνωριμά ἐςιν, ἀλλ᾽ ὅμως εὐφραίνει πάντας. 
Ἂ“ Ψν 3 , Ὁν Ἁ Ν ». » : 

δῆλον οὖν ἐκ τούτων ἔτι τὸν ποιητὴν μάλλον τῶν μύθων 
Φ - Ἁ Δ » 7 . Ἁ ᾿Ὶ Ν εἶναι δεῖ ποιητὴν ἢ τῶν μέτρων, ὅσῳ ποιητὴς κατὰ τὴν 
,, ’ , .- Ν Ν ΄ ΕῚ Υ - 

μίμησίν ἐστι, μιμεῖται δὲ τὰς πράξεις. κἀν ἄρα συμβῇ 
δ. Ψἷ “ ᾽ -" Υ ΟἹ «- ΄ ψ' - » δὰ ἣν ΄ ᾽ ἢ » Ἁ 

ΧΡΉ ουν, καθάπερ καὶ ἐν ταις ἄλλαις μιβμντικαις ἢ μιίωώ 30 γενομῆνα σοιειν, οὐθὲν Ἧττὸν “τοιητης ἔςιν" τῶν γαρ γενο- 

μίμησις ἑνός ἐςιν, ὕτω καὶ τὸν μῦθον, ἐπεὶ πράξεως μίμνσίς 

ἐςι, μιᾶς τε εἶναι καὶ ταύτης ὅλης, καὶ τὰ μέρη συνες ἀ- 

ναι τῶν πραγμάτων ὅτως ὥςε μετατιθεμένε τινὸς μέρες ἢ 
ἀφαιρυμένε διαφέρεσθαι καὶ κινεῖσθαι τὸ ὅλον" ὃ γὼρ προσὸν 

μένων ἔνια ἀδὲν κωλύει τοιαῦτα εἶναι οἷα ὧν εἰκὸς γενέ- 

σθαι καὶ δυνατὰ γενέσθαι, καθ᾿ ὃ ἐκεῖνος αὐτῶν ποιητής 

ἐςιν. τῶν δὲ ἁπλῶν μύθων καὶ πράξεων αἱ ἐπεισοδιώδεις 

εἰσὶ χείριςαι. λέγω δ᾽ ἐπεισοδιώδη μῦθον, ἐν ᾧ τὰ ἔπει- 

ἢ μὴ προσὸν μηδὲν ποιεῖ ἐπίδηλον, ἀδὲ μόριον τῷ ὅλν ἐςΐν. 35 σόδια μετ᾽ ἄλληλα οὔτ᾽ εἰκὸς οὗτ᾽ ἀνάγκη εἶναι. τοιαῦται 

ϑ9 Φανερὸν δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ ὅτι ὁ τὸ τὼ γενό: δὲ ποῖνται ὑπὸ μὲν τῶν φαύλων ποιητῶν δ᾽ αὐτός, ὑπὸ 
μενα λέγειν, τῦτο ποιητῇ ἔργον ἐςίν, ἀλλ᾽ οἷα ἂν γένοιτο, δὲ τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς ὑποκριτάς" ἀγωνίσματα γὰρ 
καὶ τὰ δυνατὰ κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαῖον. ὁ γὰρ ποιοῦντες, καὶ παρὰ τὴν δύναμιν παρατείναντες, μῦθον, 

6. δὲ οὰα Να4“. ἢ μὲν πρὸς Ν΄΄4.8., || 8. πχεψύδρας Ν΄α. ἢ 17. γ᾽ ἑὴ Ψιειογίασ, 18, καὶ] καὶ αἱ 84. } 20, καὶ οὰ ΝΟΑ’ 
Μη. 1 21. διὰ ροϑὲ ἢ οπι ἢ 4, || 26. παριασῶ Νσ. Π 217. ἀγερμανῶ 12.. 1 28. ἢ οἵη Ν͵Λ.. 1 30.. καὶ οτὰὺ Νο. Π 33. μεταθεμῶν Ν'. ἢ 
84. διαφέρεσθαι οπι Ν'κ. ἢ 35. ποιεῖ μηδὶν Νκ. ᾿ ὑδὶν Νο 45, ὡς υδὶν 85. ἢ ὅλν}] ὃν Νῖφ, 1] 36. καὶ οπι 28-. ἢ] ὁ τὸ] ὕτω 4“. 

2. τιθέναι Να. ἢ ἀ. τῦτο Νκ. ἢ γινόμενα Να. || 6. ἱστορίας --- ποίησις οἵα Ν᾽α. 11 9. πράττειν} πράγματα Να. ΠΟ 10. τὰ] τὸ 8. 

τὴν Να, τὸν. «4-. 11. ὗν οπὶ δῖα, 1 43. ὑποτιθίασι Νκ.4.8.. ἢ 14. περ τὸν 4“, πρὸς τὸν Νκσ. ἢ 16. πειθόμενέν Ν΄σ. 1 49. ἰνίαις 

ἐν ἐνίαις 385. ἢ 28. ὡς τὸ καντὸς Νσ, ἢ τῶν οτχ Ν΄α. ἢ 26. ὀλίγοις γνώριμα οτὰ 1“. ἢ 81. κριτάς 885. 



1452 ΠΕΡῚ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ. 

Ἄ ͵ [4 ἢ φόβον, οἵων πράξεων ἡ τραγῳδία μίμησις ὑπέκειτω, 
᾽ ν»ν , Ν Ω -» ᾽ -» , 
ἔτι δὲ καὶ τὸ ἀτυχεῖν καὶ τὸ εὐτυχεῖν ἐπὶ τῶν τοιύτων 

πολλάκις διαςρέφειν ἀναγκάζονται τὸ ἐφεζῆς. ἐπεὶ δὲ ὁ 
μόνον τελείας ἐςὶ πράξεως ἡ μίμησις ἀλλὰ καὶ φοβερῶν 
2 -ν - ᾿ , Ἴ ΄. ᾿ μὴ ΄ 2 νι» ΄ “, ᾿:»" ᾽ ,ὔ 

καὶ ἐλεεινῶν, ταῦτα δὲ γίνεται καὶ μάλιςα, καὶ μᾶλλον συμβήσεται. ἐπεὶ δ᾽ ἡ ἀναγνωρισις τινων ἐςὶν ἀναγνωρισις͵ 

ὅταν γέννται παρὰ τὴν δέξαν, δι ἄλληλα" τὸ γὰρ θαυ- αἱ μὲν θατέρα πρὸς τὸν ἕτερον μόνον, ὅταν ἦ δῆλος ἕτερες 
.»νκν ἿΣ - ΓῚ ΞΕ ᾽ ,ὔ τ. -δὲ ΄ Η ͵ ΞῚ ΄ » }ἅ , δι» μαςὸν ὕτως ἔξει μᾶλλον ἢ εἰ ἀπὸ τὸ αὐτομάτε καὶ τῆς 5 τίς ἐστιν, ὁτὲ δ᾽ ἀμφοτέρους δεῖ ἀναγνωρίσαι, οἷον 

τύχης, ἐπεὶ καὶ τῶν ὠπὸ τύχης ταῦτα θαυμασιώτατα μὲν ᾿Ιφιγένεια τῷ ᾿Ορέστῃ ἀνεγνωρίσθη ἐκ τῆς πέμψως 
τῆς ἐπιστολῆς, ἐκείνῳ δὲ πρὸς τὴν Ἰφιγώειαν ἄλλης ἔδυ 

ἀνδριὰς ὁ τοῦ Μίτυος ἐν ΓΑργει ἀπέκτεινε τὸν αἴτιον τοῦ ἀνωγνωρίσεως. 

Δύο μὲν ἕν τῇ μύθε μέρη περὶ ταῦτ᾽ ἐς, περιπέτιια 

οὐκ εἰκῇ γενέσθαι, ὥςε ἀναγκη τὸς τοιύτες εἶναι καλλίες τὸ καὶ ἀναγνώρισις, τρίτον δὲ παθος. τύότων δὲ περιπέτεια μὲν 

- γ᾿ Ὑ » ΄ , . « ι 
δοκεῖ, σὰ ὠσπερ ἐπίτηδες φαίνεται γεγονέναι, οἱον ὡς 0 

΄, “ , ὦε “" ᾽ ΑΒ ν Ν “ 
θανάτιε τω Μιτυϊ; θεωρᾶντι εμπεέσων ἔοικε γάρ τὰ τοιαυτα 

μύθους. 
Εἰσὶ δὲ τῶν μύθων οἱ μὲν ὡπλοῖ οἱ δὲ πεπλεγμένοι" 

καὶ γὰρ αἱ πράξεις, ὧν μιμήσεις οἱ μῦθοί εἰσιν, ὑπάρχυ- 
δνΨν “ ᾿ὕ ἜΝ -“ , κ - 

σιν εὐθὺς σαι τοιαῦται. λέγω δὲ ἁπλὴν μὲν πρᾶξιν, ἧς 

καὶ ἀναγνώρισις εἴρηται, πάθος δ᾽ ἐςὶ πρᾶξις φθαρτικὴ ἢ 
Η ΄’ .- νά Η “ “ , ᾿ « ὀδυνηρά, οἷον οἴ τε ἐν τῶ φανερῷ θάνατοι καὶ αἱ πιρω- 

δυνίαι καὶ τρώσεις καὶ ὅσα τοιαῦτα. 
Μέρη δὲ τραγῳδίας, οἷς μὲν ὡς εἴδεσι δεῖ χρυσξαι, 1) 

͵ὔ [2 " ,“ ᾿Ὶ »“ γ ,ὔ ν» Μ ΑΙ δὶ Ἁ ΄ Ὶ " ΩΣ δι " 

γινομένης, ὠσπερ ὠὡρίςαὶϊ, συνεχιος Και μιᾶς ἀἄνεὺυ Ζερίπε- 15 “ροτέρον εἰπομεν κατὰ, ὁἐὲ τὸ “οσον, Καὶ εἰς ἃ τ βει7 4. 

τείας ἢ ἀναγνωρισμοῦ ἡ μετάβασις γίνεται, πεπλεγμένην 
»ν »Ἥ ἡ ᾿ « 

δέ, ἐξ ἧς μετ᾽ ἀναγνωρισμοῦ ἢ περιπετείας ἢ ὠμφοῖν ἡ 
, ’΄ } ᾿πτὴ - ΄ 3 ΩΣ -“ 

μεταβασίς ἐςιν. ταῦτα δὲ δεῖ γίνεσθαι ἐξ αὐτῆς τῆς συ- 

ςάσεως τὸ μύθε, ὥςε ἐκ τῶν προγεγενημένων συμβαίνειν 

κεχωρισμένα, τάδε ἐστί, πρόλογος ἐπεισόδιον ἔξοδος χ»- 
ρικόν, καὶ τότε τὸ μὲν παροδὸς τὸ δὲ ςάσιμον, κοινὰ μὲ 
ὡπάντων ταῦτα, ἴδια δὲ τὰ ἀπὸ τῆς σκηνῆς καὶ κόμμε. 

ἔςι δὲ πρέλογος μὲν μέρος ὅλον τραγῳδίας τὸ πρὸ χιρ 
ἢ ἐξ ἀνάγκης ἢ κατὰ τὸ εἰκὸς γίνεσθαι ταῦτα" δια φέρει 20 παρόδου, ἐπεισόδιον δὲ μέρος ὅλον τραγῳδίας τὸ μεταζὶ 

μ᾿ Ἁ 
γὰρ πολὺ τὸ γίνεσθαι τάδε διὰ τάδε ἡ μετὼ τάδε. 

Ἕςι! δὲ περιπέτεια μὲν ἡ εἰς τὸ ἐναντίον τῶν πρατ- 
4 7, , Ψ ἢ ι “ ᾽ν 

τομένων μεταβολή, καθάπερ εἴρηται" καὶ τῦτο δέ, ὥσπερ 
͵ὔ ΝΥ . »ν ἀν - Ψ } -»“»" Υ,) 

λέγομεν, κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ ἀναγκαῖον, ὥσπερ ἐν τῷ Οἰδὶ- 

ὅλων χορικῶν μελῶν, ἔξοδος δὲ μέρος ὅλον τραγῳδίας 

μεϑ᾿ ὃ ὑκ ἔςι χορᾷ μέλος, χορικᾷ δὲ παάροδὸς μὲν ἡ πρώτη 
λέξις ὅλκ χορᾶ, στάσιμον δὲ μέλος χορᾷ τὸ ἄνευ ἀγα- 
καίςκ καὶ τροχαΐ, κόμμος δὲ θρῆνος κοινὸς χορῇ καὶ ἀπὸ 

ποδὶ ἐλθὼν ὡς εὐφρανῶν τὸν Οἰδίπυν καὶ ἀπαλλαξων τῇ 25 σκηνῆς. μέρη δὲ τραγῳδίας, οἷς μὲν δεῖ χρᾶσθαι, πρτε 
ἃ πρὸς τὴν μητέρα φόβε, δηλώσας ὃς ἦν, τἀναντίον ἐποίησεν. 

5 »-" --ε } Ἐπ ὩΣ « ᾽ , Ἑ 
καὶ ἐν τῷ Λυγκεῖ ὁ μὲν ἀγόμενος ὡς ἀποθανόμενος, ὁ δὲ 

Δαναὸς ἀκολεθῶν ὡς ὠποχτενῶν" τὸν μὲν συνέβη ἐκ τῶν 

πεπραγμένων ἀποθανεῖν, τὸν δὲ σωθῆναι. ἀναγνώρισις δ᾽ 

ρον εἴπαμεν, κατὼ δὲ τὸ ποσὸν καὶ εἰς ᾧ διαιρεῖται χε 
χωρισμένα, ταῦτ᾽ ἐς ν. 

Ὧν δὲ δεῖ ςοχάζεσθαι καὶ ἃ δεῖ εὐλαβεῖσθαι συτε}Ν 
ςάντας τὸς μύθως, καὶ πόθεν ἔςαι τὸ τὴς τραγῳδίας ἔν 

" ΝΜ ν τ Ϊ 
ἐςίν, ὥσπερ καὶ τίνομα σημαίνει, ἐξ ἀγνοίας εἰς γνῶσιν 30 γον, ἐφεξῆς ὧν εἴη λεκτέον τοῖς νῦν εἰρημένοις, ἐπειδὴ Ὁ 

μεταβολὴ ἢ εἰς φιλίαν ἢ ἔχθραν τῶν πρὸς εὐτυχίαν ἢ 

δυςυχίαν ὡρισμένων. καλλίςη δὲ ἀναγνωρισις, ὅταν ἅμα 

χεριπέτειαι γίνωνται, οἷον ἔχει ἡ ἐν τῷ Οἰδίποδι. εἰσὶ μὲν 

δεῖ τὴν σύνθεσιν εἶναι τῆς καλλίςης τραγῳδίας μὴ ἀτλῖ 
ὠλλὰ πεπλεγμένην, καὶ ταύτην φοβερῶν καὶ ἐλεεινῶν ὧω 

, ψὰ ᾿- ἢ » , ὐχῷ, ὦ 
μιμητικήν (τοῦτο γὰρ ἴδιον τῆς τοιαύτης μιμήσεώς ἐστπὶ, 

ἕν καὶ ἄλλαι ἀναγνωρίσεις" καὶ γὰρ πρὸς ἄψυχα καὶ τὰ πρῶτον μὲν δῆλον ὅτι ὅτε τὸς ἐπιεικεῖς ἄνδρας δεῖ μετα" 
τυχόντα ἔστιν ὅτε, ὥσπερ εἴρηται, συμβαίνει, καὶ εἰ πέ- 3: βάλλοντας φαίνεσθαι ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν (ὦ γὼ 

πραγέ τις ἢ μὴ πέπραγεν, ἔςιν ἀναγωρίσαι" ἀλλ᾽ ἡ μά- φοβερὸν ἐδὲ ἐλεεινὸν τῦτο, ἀλλὰ μιαρόν ἐς:!ν) ὅτε τὸς μ΄ 
λιςα τὸ μύθε καὶ ἡ μάλιςα τῆς πράξεως ἡ εἰρημένη ἐςν. χβηρὲς ἐξ ἀτυχίας εἰς εὐτυχίαν (ἀτραγῳδότατον γὰρ τ᾿ 
ἡ γὰρ τοιαύτη ἀναγνώρισις καὶ περιπέτεια ἢ ἔλεον ἔξει ἐςὶ πάντων" ὑδὲν γὰρ ἔχει ὧν δεῖ" ὅτε γὰρ φιλάνθρωτω 

6. ἀπὸ τῆς τύχης Β΄. ἢ Ἴ. ὥσπερ] πὸρ Β΄. Π ὡς οπὶ δα. Π 42. οἱ μὲν -- 13. αἱ οπι Νκ. 16. πεπλεγμένη δὲ λέξις μιὰ Ν' 
“448΄.} 18, γενίσθαι Νῖκ. ΠΟ 19. ὥσπερ εἰ συμβαίνει Νο. ἢ 20. ταῦτα -- 21. γίνεσθαι οπὶ Ν'κ. ἢ 25. ἀπαλλάξας Νκ. ἢ 27. Δνγε] 

μιμεῖσθαι Νκ. 1 28. ἀκολνθῶν οπὶ 448. ἢ 30. ἐςίν οχλ Ν 44. ἢ 31. ἡ εἰς ἔχθραν .4488.. ἢ 33. οἷον ἐν τῶ οἰδίπκοδι ἔχει δα. 1 39. 

ὅτε οπὶ Ν΄.448΄. ἢ 36. ἢ] εἰ 4. ' 
4. οἷον Νκ448΄. ᾿' 2. τὸ ἢ εὐτυχεῖν Β΄. ἵ 3. δ᾽ ἡ] δὴ οοἀΐςο5. ΗΝ 17. κοινὰ μὲν] κοινὰ μὲν οὖν Νο. 20. τὸ -- 31. τῷ 

δίας οπι ΝΉΎΒε, ᾿ὶ 24. κῶμος Νσ. 1 26. εἴτομν ΝΒκ. ἢ 28. Ὧ"] ὡς Ν4484. ἢ 80. ἑητέον Νκ, ἡ 81. τῇς] κα τῆς δ. 
86. μικρόν Ν». 



ΠΕΡῚ ΠΟ 

ὅτε ἐλεεινὸν ὅτε φοβερόν ἐς ν), ὑδ᾽ αὖ τὸν σφόδρα πονηρὸν 
ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν μεταπίπτειν. τὸ μὲν γὰρ φι- 
λανθρωπον ἔχοι ἀν ἡ τοιαύτη σύςασις, ἀλλ᾽ ὅτε ἔλεον ὅτε 

, .« Ν ᾿ Ν » ῳΨΨ » "» -» « Ν φόβον" ὁ μὲν γὰρ περὶ τὸν ἀνάξιόν ἐξ δυςυχῆντα, ὁ δὲ 
ν - γ. Α Ν ᾽ , ΄ Ν 

χερὶ τὸν ὅμοιον, ἔλεος μὲν περὶ τὸν ἀνάξιον, φόβος δὲ 
ΝΟ κΨ 4 Υ͂ ἢ νι γ ν 2 Ν 

κερὶ τὸν ὅμοιον, ὥστε ὅτε ἐλεεινὸν ὅτε φοβερὸν ἔσται τὸ 
»“Ἥ5᾿ ς« νι ΄ ,ὔ Γ ᾿ “ 

συμβαῖνον. ὁ μεταξὺ ἄρα τύότων λοιπός. ἔστι δὲ τοιῶτος 
- , ᾽ “«“ ,’ὔ ὔ ν ΄ ὁ μήτε ἀρετῇ διαφέρων καὶ δικαιοσύνῃ, μήτε διὰ κακίαν 
καὶ μοχθηρίαν μεταβάλλων εἰς τὴν δυςυχίαν ἀλλὰ δι᾽ 

ὡμαρτίαν τινά, τῶν ἐν μεγάλῃ δόξῃ ὄντων καὶ εὐτυχίᾳ, 
4φΦ δ .» τι ΄ -“ 

οἷον Οἰδίπους καὶ Θνέστης καὶ οἱ ἐκ τῶν τοιότων γενῶν 
Η .»ἝΥ . Υ Ν » ΓΩ ἴῃς ἐκιφανεῖς ἄνδρες. ἀνάγκη ἄρα τὸν καλῶς ἔχοντα μῦθον 
ὡπλῦν εἶναι μᾶλλον ἢ διπλῦν, ὥσπερ τινές φασιν, καὶ με- 

ταβάλλειν ὑκ εἰς εὐτυχίαν ἐκ δυςυχίας ἀλλὰ τόὐναντίον 

ἐξ εὐτυχίας εἰς δυςυχίαν, μὴ διὰ μοχθηρίαν ἀλλὰ δὲ 
ἁμαρτίαν μεγάλην, ἢ οἷν εἴρηται, ἢ βελτίονος μᾶλλον ἢ 

χείρονος, σημεῖον δὲ καὶ τὸ γιγνόμενον" πρὸ τὸ μὲν γὰρ 

οἱ ποιηταὶ τοὺς τυχόντας μύθες ἀπηρίθμον, νῦν δὲ περὶ 
ὀλίγας οἰκίας αἱ κάλλισται τρωγῳδίαι συντίθενται, οἷον 

ἹΗΠΤΙΚΗΣ. 4453 

Υ͂. Ν " Υ͂ Ἐς! μὲν ὃν τὸ φοβερὸν καὶ ἐλεεινὸν ἐκ τῆς ὕψεως 14 
γίνεσθαι, ἔςι δὲ καὶ ἐξ αὐτὴς τῆς συστάσεως τῶν πρα- 
μάτων, ὅπερ ἐςὶ πρότερον καὶ κοιητῇ ὠμείνονος. δεῖ γὰρ 

καὶ ἄνευ τοῦ ὁρᾶν οὕτω συνεστάναι τὸν μῦθον ὥστε τὸν 
᾿ ΄ Ν , ,ὕἷ ᾿Ὶ ͵ὔ ᾿ 3. -.- 

5 ἀκύώοντα τὼ πράγματα γινόμενα καὶ φρίττειν καὶ ἐλεεῖν 
- ΄ ΠῚ ᾿ ,“ 

ἐκ τῶν συμβαινόντων" ἅπερ ὧν παθοι τις ἀκόων τὸν τοῦ 
- -“ “ ,ὔ 

Οἰδίποδος μῦθον. τὸ δὲ διὰ τῆς ἔψψεως τῦτο παρασκευά- 

ζειν ἀτεχνότερον καὶ χορηγίας δεόμενόν ἐς ιν. οἱ δὲ μὴ τὸ 

φοβερὸν διὰ τῆς ὄψεως ἀλλὰ τὸ τερατῶδες μόνον παρα- 
σκευαΐ, ὑδὶν τραγῳδί σιν ὁ γὰρ πᾶσαν δεὶ 10 σκευάζοντες ὑδὲν τραγῳδίᾳ, κοινωνέσιν" ὁ γαρ πᾶσαν δεῖ 
ζητεῖν ἡδονὴν ὠπὸ τραγῳδίας, ἀλλὰ τὴν οἰκείαν. ἐπεὶ δὲ 

τὴν ἀπὸ ἐλέν καὶ φόβυ διὰ μιμήσεως δεῖ ἡδονὴν παρα» 

σκευαζειν τὸν ποιητήν, φανερὸν ὡς τῦτο ἐν τοῖς πράγμα- 
Η - Ψ ν ἡ γ5 " ν ΄ .“ σιν ἐμποιητέον. ποῖα ὃν δεινὰ ἢ ποῖα οἰκτρὰ φαίνεται τῶν 

Ἀ 
τις συμπιπτόντων, λάβωμεν. ἀνάγκη δὲ ἢ φίλων εἶναι πρὸς 

᾽ ᾿ Ν Φ' Δ Σ »" ᾿ ,ὔ ἡ ἀλλήλες τὰς τοιαύτας πράζεις ἢ ἐχθρῶν ἢ μηδετέρων. ἀν 
᾿» ΝΣ ν ᾽ ΄ » δᾺ ᾽ 3, Υ͂ γΨ μὲν ὄν ἐχθρὸς ἐχθρὸν ἀποκτείνῃ, ὑἐδὲν ἐλεεινὸν ὅτε ποιῶν 

Υ͂ Ὰ 
ὅτε μέλλων δείκνυσι, πλὴν κατ᾽ αὐτὸ τὸ πάθος" οὐδ᾽ ἂν 

μηδετέρως ἔχοντες, ὅταν δ᾽ ἐν ταῖς φιλίαις ἐγγένηται τὼ 
περὶ ᾿Αλκμαίωνα καὶ Οἰδίπυν καὶ ᾿Ορέςην καὶ Μελέαγρον 20 πάθη, οἷον εἰ ὠδελφὸς ἀδελφὸν ἢ υἱὸς πατέρα ἢ μήτηρ 

καὶ Θνέςην καὶ Τήλεφον, καὶ ὅσοις ἄλλοις συμβέβηκεν 
Ἀ -» νὰ “ « ἦ᾽ Ν Ἂς 
ἡ παθεῖν δεινὰ ἢ ποιῆσαι. ἡ" μὲν οὖν κατὰ τὴν τέχνην 

7 7 Ω 7 “ “ ͵ ᾿ Ἁ καλλίςη τραγῳδία ἐκ ταύτης τὴς συς ἀσεῶώς ἐς ιν. διὸ καὶ 

καὶ οἱ Εὐριπίδῃ ἐγκαλῖντες τὸ αὐτὸ ἁμαρτάνεσιν, ὅτι τῦτο 

υἱὸν ἢ υἱὸς μητέρα ἀποκτείνει ἢ μέλλει ἦ τι ἄλλο τοίῶτον 

δρᾷ, ταῦτα ζητητέον. τὸς μὲν ἦν παρειλημμένες μύθους 

λύειν ὑκ ἔςιν, λέγω δὲ οἷον τὴν Κλυταιμνήςραν ὠποθανῦ- 

σαν ὑπὸ τὸ ᾿Ορέςε καὶ τὴν Ἐριφύλην ὑπὸ τὸ ᾿Αλκμαίω- 
δρᾷ ἐν ταῖς τραγῳδίαις καὶ πολλαὶ αὐτῷ εἰς δυστυχίαν 25 νος" αὐτὸν δὲ εὑρίσκειν δεῖ, καὶ τοῖς παραδεδομένοις χρῆ- 

τελευτῶσιν. τῦτο γάρ ἐςιν, ὥσπερ εἴρκται, ἐρθόν. σημεῖον 
δὲ μέγιςον" ἐπὶ γὰρ τῶν σκηνῶν καὶ τῶν ὠγώνων τραγι- 

κώταται αἱ τοιαῦται φαίνονται, ἂν κατορθωθῶσιν, καὶ ὁ 
Ἑῤριπίδης, εἰ καὶ τὼ ἄλλα μὴ εὖ οἰκονομεῖ, ἀλλὼ τρω- 

σθαι καλῶς. τὸ δὲ καλῶς τί λέγομεν, εἴπωμεν σαφέςερον. 

ἔςι μὲν γὰρ ὕτω γίνεσθαι τὴν πρᾶξιν ὥσπερ οἱ παλαιοὶ 
2 Υ 2 ΣΝ ΝΣ ͵ὔ ,ὔ : ’ 

ἐποίεον, εἰδότας καὶ γινώσκοντας, καθάπερ καὶ Εὐριπίδης 

ἐποίησεν ὠποκτείνουσαν τὸς παῖδας τὴν Μήδειαν" ἔστι δὲ 
γικώτατός γε τῶν ποιητῶν φαίνεται. δευτέρα δ᾽ ἡ πρώτη 3) πρᾶξαι μέν, ὠγνοῦντας δὲ πρᾶξαι τὸ δεινόν, εἶθ᾽ ὕστερον 

λεγομένη ὑπό τινων ἐςὶ σύςασις, ἡ διπλῆν τε τὴν σύς α- 

σιν ἔχεσα, καθάπερ ἡ ̓ Οδύσσεια, καὶ τελευτῶσα ἐξ ἐναν- 

τίας τοῖς βελτίοσι καὶ χείῴοσιν. δοκεῖ δὲ εἶναι πρώτη διὼ 

τὴν τῶν θεάτρων ὠσθένειαν" ἀκολυθῦσι γὰρ οἱ ποιηταὶ κατ᾽ 

ἀναγνωρίσαι τὴν φιλίαν, ὥσπερ ὁ ΣΣοφοκλέες Οἰδίπες. τῦτο 
» ἊΨ τς »ν ΄ 2 ᾽ , ὦ “"» ,ὔ Φ. μὲν ἣν ἔξω τῷ δράματος, ἐν δ᾽ αὐτῇ τῇ τραγῳδίᾳ, οἷος 

ὁ ᾿Αλχμαίων ὁ ᾿Αστυδάμαντος ἢ ὁ Τηλέγονος ὁ ἐν τῷ 

τραυματίᾳ ᾿Οδυσσεῖ. ἔτι δὲ τρίτον παρὰ ταῦτα τὸν μέλ- 

εὐχὴν ποιῶντες τοῖς θεαταῖς. ἔς δὲ ἐχ αὕτη ἀπὸ τραγῳ- 35 λοντα ποιεῖν τι τῶν ἀνηκέςων δὶ ἄγνοιαν ἀναγνωρίσαι “πρὶν 

δίας ἡδονή, ἀλλὰ μᾶλλον τῆς κωμῳδίας οἰκεία" ἐκεῖ γάρ, ποιῆσαι. καὶ παρὰ ταῦτα ἐκ ἔςιν ἄλλως" ἢ γὰρ πρᾶξαι 
ὧν οἱ ἔχϑιςοι ὦσιν ἐν τῷ μύθῳ, οἷον ᾿Ορέξης καὶ Αἴγι. ἀνάγκη ἢ μή, καὶ εἰδότας ἢ μὴ εἰδύτας, τότων δὲ τὸ μὲν 
σϑος, φίλοι γενόμενοι ἐπὶ τελευτῆς ἐξέρχονται, καὶ ἀπο- γινώσκοντα μελλῆσαι καὶ μὴ πρᾶξαι χείριςον᾽ τό τε γὰρ 
θνήσκει ὁδεὶς ὑπ᾽ ὑδενός. μιαρὸν ἔχει, καὶ ὁὶ τραγικόν" ὡπαθὲς γάρ. διόπερ οὐδεὶς 

4. αὖ τὸ] αὐτὸ ΝΒ... ἢ 5. τὸν ἀνάξιον] τὸ ἀνάξιον Να, ἢ 6. τὸ] τὸ Νο. [Π 9. καὶ μοχθηρίαν οἵα .84. 1} 11. δίχονς 4“, ἢ 17. 
πρὸ τῷ πρῦτον Ν’4.8΄. ἢ 29. οἰκοδομεῖ θ΄. 1 30. δ᾽ 1] δὴ Δα. Π 38, γινόμενοι Ν΄α, 

Ἴ. οἰδίπν 4485. } 12. ἰλίνς Ν΄κ. 17. ἀποκτεύη οὐ Ν 44. .} 18. δείκτυσι οπὶ Ν΄΄. | 20. εἢ ἢ Νι4.8ι. ἢ 21. ἀποκτείγη 

ἢ μέλλη ΝΉΒο, ᾿ἱὶ τοιῦτον τι ἄλλο Νσ. {| 22. δρῶν ΝΑ“. ἢ 24. ἐριφῆλην Νκ. ἢ 26. εἴπομεν «44. }) 29. ἀποκτεήασαν Ν΄΄. ἢ τὴν οτὰ 

Ναὶ 3833. ἀστυδάματος Ν΄’. ||] 838. μελῆσαι Νο. 
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ποιεῖ ὁμοίως, εἰ μὴ ὀλιγάκις, οἷος ἐν Ἀντιγόνη τὸν Κρέονα μύθε συμβαίνειν, καὶ μὴ ὥσπερ ἐν τῇ Μηδείᾳ ἀτὶ μη- 

ὁ Αἴμων. τὸ δὲ πρᾶξαι δεύτερον. βέλτιον δὲ τὸ ἀγνοῦντα χανῆς καὶ ἐν τῇ Ἰλιάδι τὰ περὶ τὸν ἀπόπλεν' ἀλλὰ μῃ- 

μὲν πρᾶξαι, πράξαντα δὲ ἀναγνωρίσαι" τό τε γὰρ μιαρὴν χανᾷ χρηςέον ἐπὶ τὰ ἔξω τῷ δράματος ἢ ὅσα πρὸ τῶ 
᾽ , εν τ ᾽ ΄ , δὲ “ δ» «.«, Ύ Η ἂν [ ΕῚ ὁ πρόσεςι, καὶ ἡ ἀναγνώρισις ἐκπληκτικόν. κράτιστον δὲ γέγονεν, ἃ ἀχ' οἷόν τε ἄνθρωπον εἰδέναι, ἢ ὅσα ὕςερον, ἃ 
τὸ τελευταῖον, λέγω δὲ οἷον ἐν τῷ Κρεσφόντῃ ἡ Μερόπη 5 δεῖται προαγορεύσεως καὶ ἀγγελίας" ἅπαντα γὰρ ἀποδί- 

μέλλει τὸν υἱὸν ἀποκτείνειν, ἀποκτείνει δὲ οὐ ἀλλ᾽ ἀνε- δόμεν τοῖς θεοῖς ὁρᾶν. ἄλογον δὲ μηδὲν εἶναι ἐν τοῖς πρώ- 
γνώρισεν, καὶ ἐν τῇ Ιφιγενείᾳ ἡ ἀδελφὴ τὸν ἀδελφέν, καὶ γμασιν, εἰ δὲ μή, ἔξω τῆς τραγῳδίας, οἷον τὰ ἐν τῷ 

ἐν τῇ Ἕλλῃ ὁ υἱὸς τὴν μητέρα ἐκδιδόναι μέλλων ἀνεγνώ- Οἰδίποδι τῷ Σοφοκλέςς. ἐπεὶ δὲ μίμησίς ἐξιν ἡὶ τραγῳ- 
ρισεν. διὰ γὰρ τῦτο, ὅπερ πάλαι εἴρηται, ἀ περὶ πολλὰ δία βελτιόνων, ἡμᾶς δεῖ μιμεῖσθαι τὸς ἀγαθὸς εἰκονυγρά- 
γένη αἱ τραγῳδίαι εἰσίν. ζητοῦντες γὰρ οὐκ ἀπὸ τέχνης 10 φυς᾽ καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ἀποδιδόντες τὴν ἰδίαν μορφήν, ὁμοῖς 
ἀλλ᾽ ἀπὸ τύχης εὗρον τὸ τοίῦτον παρασκευαζειν ἐν τοῖς ποιῦντες, καλλίες γράφεσιν, ὕτω καὶ τὸν ποιητὴν μιμέ- 

7) ; “͵ ἷ᾿ ᾽γ᾽.Ἀ ,ὔ ΑΙ »» ᾿ »-»" νιν ΔΛ , , Γ΄. ΝῚ “ 

μύθοις" ἀναγκάζονται ἕν ἐπὶ ταύτας τὰς οἰκίας ἀπαντᾶν, μενον καὶ ὀργίλες καὶ ῥᾳθύμους καὶ τἄλλα τὼ τοιαῦτα 

ὅσαις τὰ τοιαῦτα συμβέβηκε πάθη. περὶ μὲν ἦν τῆς τῶν ἔχοντας ἐπὶ τῶν ἠθῶν, ἐπιεικείας ποιεῖν παράδειγμα κὶ 

πραγμάτων συςάσεως, καὶ ποίες τινὰς εἶναι δεῖ τὴς μύ- σκληρότητος δεῖ, οἷον τὸν ᾿Αχιλλέα ᾿Αγαάθων καὶ μνρο, 
ὅς, εἴρηται ἱκανῶς. ι5 ταῦτα δὴ δεῖ διατηρεῖν, καὶ πρὸς τέτοις τὰ παρὼ τὰς ἢ 

15 Περὶ δὲ τὰ ἤθη τέτταρά ἐ ἐξων ὧν δεῖ φοχαζεσθαι, ὃ ἐν ἀνάγκης ἀκολυθύέσας αἰσθήσεις τῇ ποιητικῇ" καὶ γὰρ κατ᾽ 
μὲν καὶ πρῶτον, ὅπως χρηστὰ ἢ. ἔξει δὲ ἥδθος μῶ, ἐὰν αὐτὰς ἔςιν ἁμαρτάνειν πολλώκις. εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν 

ὥσπερ ἐλέχθη ποιῇ φανερὰν ὁ λόγος ἢ ἡ πρᾶξις προαί- ἐν τοῖς ἐκδεδομένοις λόγοις ἱκανῶς. 
ρεσίν τινα, φαῦλον μὲν ἐὰν φαύλην, χρηστὸν δ᾽ ἐὰν ᾿Αναγνώρισις δὲ τί μέν ἐςιν, εἴρηται πρότερον" εεῖῦ 

΄, Ψ ΝΠ, ᾿ς » , ἦν Ὶ Ν ἡδ᾿, Ἃ. Ἂ δὲ ᾽ , ΄ Ἁ .»Σ ΄ Φ.- ᾿} 

χρηςήν. ἔςι δὲ ἐν ἑχάςῳ γένει" καὶ γὰρ γυνή ἐςι χρης αὶ Ὁ δὲ ἀναγνωρίσεως, πρώτη μὲν ἡ ἀτεχνοτάτη, καὶ ἢ τλεῖξε 
καὶ δοῦλος" καίτοι γε ἴσως τούτων τὸ μὲν χεῖρον, τὸ δὲ χρῶνται δι᾿ ὠπορίαν, ἡ διὰ τῶν σημείων. τότων δὲ τὰ μὲ 

"ὅλως φαῦλόν ἐςιν. δεύτερον δὲ τὰ ἁρμόττοντα" ἔςι γὰρ σύμφυτα, οἷον " λόγχην ἣν φοροῦσι Τ'ηγενεῖς" ἢ ἀςέρας 
γ “-- " ν Ψ ᾽ 2 : ΄ ᾿ “4. -" ᾿ » , ΄ ᾿ Δ.» ᾿ ͵ 
ἀνδρεῖον μὲν τὸ ἦθος, ἀλλ᾽ ὅχ ἁρμόττον γυναικὶ τὸ ἀν- οἷος ἐν τῷ Θυέςῃ Καρκίνος, τὰ δὲ ἐπίκτητα, καὶ τότων 
δρείαν ἢ δεινὴν εἶναι. τρίτον δὲ τὸ ὅμοιον" τῦτο γὰρ ἕτερον τὰ μὲν ἐν τῷ σώματι, οἷον ὑλαί, τὰ δὲ ἐκτός, τὰ περ 
“ Ν ν» Ψ γ οἵ , - “ Υ , φ Η “ - νυ" , Η δὲ καὶ 

Τὸ χρηςὸν τὸ ἦθος καὶ ἁρμόττον ποιῆσαι, ὥσπερ (εἴρηται. 25 δέραια, καὶ οἷον ἐν τῇ Τυροῖ διὰ τῆς σκάφης. ἕἔςι 
ἰὴ - ᾿ « “Ὁ: 2 ἢ τέταρτον δὲ τὸ ὁμαλόν" κἄν γὰρ ἀνώμαλός τις ἢ ὁ τὴν τούτοις χρῆσθαι ἢ βέλτιον ἢ χεῖρον, οἷον ᾽Οδυσσεὺς δα 

μίμησιν παρέχων καὶ τοιῦτον ἦθος ὑποτιθείς, ὅμως ὁμα- τῆς ὑλῆς ἄλλως ἀνεγνωρίσϑη ὑπὸ τῆς τροφῇ καὶ ἄλλως 
-“ ᾽ “ »“ ε ᾿ , 

λῶς ἀνώμαλον δεῖ εἶναι. ἔςι δὲ παράδειγμα πονηρίας μὲν ὑπὸ τῶν συβοτῶν" εἰσὶ γὰρ αἱ μὲν πίςεως ἕνεκα ἀτιχνν 

ἥθες μι ἀναγκαῖον οἷον ὁ Μενέλαος ὁ ἐν τῷ ᾿Ορέςη, τὸ τεραι, καὶ αἱ τοιαῦται πᾶσαι, αἱ δὲ ἐκ περιπετείας, ὧτ- 
δὲ ἀπρεπὸς καὶ μὴ ἀρμόττοντος ὅ τε θρῆνος ᾿Οδυσσέως ἐν 30 περ ἡ ἐν τοῖς Νίπτροις, βελτίες. δεύτεραι δὲ αἱ πετοῦν 
τῇ Σκύλλῃ καὶ ἡ τῆς Μελανίππης ῥῆσις, τῇ δὲ ἀνωμάλνυ μέναι ὑπὸ τῷ ποιητοῦ, διὸ ἄτεχνοι" οἷον ᾿Ορέστης ἐν ἡ 
. ᾽ ᾽ ᾽ .“ Ω ᾽ , 
ἡ ἐν Αὐλίδι ᾿Ιφιγένεια" ἀδὲν γὰρ ἔοικεν ἡ ἱκετεύουσα τῇ ᾿Ἰφιγενείᾳ. ἀνεγνώρισε τὴν ἀδελφήν, ἀναγνωρισθεὶς ὑτ᾽ ἐκεν 
ςέ » δὲ ν» ;ς 79 “ ἢ ἐν τῷ τῶ . ἐκείη μὲ Ν να “οῃΟΟΠΣ α δὶ διὰ ὑςέρῳ. χρὴ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἤθεσιν, ὥσπερ καὶ ἐν τῇ τῶν νης' ἐκείνη μὲν γὰρ διὰ τῆς ἐπιςολῆς, ἐκεῖνος δὲ διά δ’ 

΄ “ "ἊΝ ., Δ νυ . Ἄν» 7 “,.Ξ  φῸ τον ἃ Ω’ ἢ “,. ἀλλ᾽ πραγμάτων συςάσει, ἀεὶ ζητεῖν ἡ τὸ ἀναγκαῖον ἡ τὸ εἰκός, μείων. ταῦτα ὃν αὐτὸς λέγει ἃ βέλεται ὁ ποιητής, «λλ 
Ψ΄ κ᾿ “ ν -“ 7 ᾿ , Δ ν ΕΥ̓͂ ᾿ ς »“» ν᾿ ν “ ᾽ ᾿ ,ὕ ΠΥ...» 
ὥςε τὸν τοιῦτον τὰ τοιαῦτα λέγειν ἢ πράττειν ἢ ἀναγκαῖον 35 ἐχ ὁ μῦθος. διὸ ἐγγὺς τῆς εἰρημένης ἁμαρτίας ἐξ" ἐν 
ἢ εἰκός, καὶ τῦτο μετὰ τῦτο γίνεσθαι ἢ ἀναγκαῖον ἢ εἰκός. γὰρ ἂν ἔνια καὶ ἐνεγκεῖν. καὶ ἐν τῷ ΣΞοφοκλέις Τηρ ἡ 

ψῳ, ,, “- -“" “«“ Φ ,“» ͵ 

φανερὸν ἦν ὅτι καὶ τὰς λύσεις τῶν μύθων ἐξ αὐτῷ δεῖ τὸ τῆς κερκίδος φωνή, τρίτη δὲ ἡ διὰ μνήμης, τῷ αἰσθέγῥαι 

2. τὲ δὴ] τὸ γὰρ Να. {Π 7. καὶ ἣν τῇ ̓ Ιφιγενείᾳ --- 8. ἀνεγνώρισεν οτὰ 84. ἢ 8, θέλων ῃν Νο. 16. ἔθη Να. Ἱ 18. φανερὸν ΝΑ 

ΜΒ... 19. φαῦλον μὲν ἰὰν φαύλην] ἦ Ν΄448.. ἢ" 22. ὅλως οπι .8ς. ἢ 23. τὸ ἀνδρείαν} τῶι ἀνδρείαν “45. } 217. ὁμαλῶς] ὅμως Ν’. 1 33. 
ἀχλὺν Νο. | ὃ δηίς ἐν οπι δα, ἢ! 33, ὑςεραία Ν'κ. 1 35. ὥςε -τ 36. εἰκός. οπιὶ δα, 

2. ἰδιάδι Νσ. 1 ὡπλῖν Νο4.18ς. ἢ 5. προσαγορεύσεως Ν΄σ. ἢ 7. τὰ] τὸ ΝᾺΒε. ἢ 8. τῷ 44. ΠΠ 13. ἐπιεικείας. -α 14. δ} τοιούτους 

ὅντας ἐπιεικεῖς ποιεῖν παράδειγμα σκληρότητος Ν΄΄4..8-. ᾿ 1λ.. ἀγαθὺν «4-, ἀγαθὸν Ν.Βε. ἢ 15. δὴ οπι δ΄. ἢ δεῖ οπα 4485. διατημῖ 

.. 1 τὰς παρὰ τὰς Νρ", τὸς παρὼ τὰ 14. ἢ 20. πλείζη “44. 1 24. περιδέρρεα Να 4. Β΄. {{ 25. οἵ «4-. καὶ 82. τὴν -- ἰκεύ] ἷβ 

ὀρέφης Ν΄.4. 8.11 33. διὰ σημείων ταῦτα ἦν οτλ. ΝΑ Ε΄. ἢ 35. διὸ] δ’ ὅτι ΝΑ“ Ἐς. ἢ 36. ἕνμῳ καὶ] ἕσοιαν τή " 37. κερδδς δ] 
τρίτη δὲ ἐν ἥτοι τῇ Ν,4.8“. ἢ} τὸ ἔσεσθαι Νι. 



ΠΕΡῚ ΠΟ 

τι ἰδέντα, ὥσπερ ἡ ἐν Κυπρίοις τοῖς Δικαιογένες, ἰδὼν γὰρ 

τὴν γραφὴν ἔκλαυσεν, καὶ ἡ ἐν ᾿Αλκῴν ἀπολόγῳ, ἀκύων 

γὰρ τὰ κιθαριςᾷ καὶ μνησϑεὶς ἐδάκρυσεν" ὅθεν ἀνεγνωρίσθη- 

σαν. τετάρτη δὲ ἡ ἐκ συλλογισμοῦ, οἷον ἐν Χοηφέροις, ὅτι 

ὅμοιός τις ἐλήλυθεν, ὅμοιος δὲ ἀθεὶς ἀλλ᾽ ἢ ̓Ορέστης" τος 

ἄρα ἐλήλυθεν. καὶ ἡ Πολνείδε, τὸ σοφιςξ περὶ τῆς Ιφι- 

γενείας" εἰκὸς γὰρ τὸν ᾿Ορέστην συλλογίσασθαι ὅτι ἥ τ᾽ 

ἀδελφὴ ἐτύϑη καὶ αὐτῷ συμβαίνει θύεσθαι. καὶ ἡ ἐν τῷ 

τὸ Θεοδέκτου Ὑυδεῖ, ὅτι ἐλθὼν ὡς εὑρήσων υἱὸν αὐτὲς ἀπέλ- 

ΙΗΤΙΚΗΣ. 1458 

αὐτὸν ποῶντα, ἐκτίθεσθαι καθόλε, εἶθ᾽ ὕτως ἐπεισοδῶν καὶ 

παρατείνειν. λέγω δὲ ἅτως ἂν θεωρεῖσθαι τὸ καθόλι, οἷον 

τῆς ᾿Ιφιγενείας. τυξείσης τινὸς κέρης καὶ ἀφανισθείσης ἀδή- 
λως τοῖς θύσασιν, ἱδρυνθείσης δὲ εἰς ἄλλην χώραν, ἐν ἢ 

5 νόμος ἥν τὸς ζένες θύειν τῇ θεῷ, ταύτην ἔσχε τὴν ἱερω- 

σύνην. χρόνῳ δ᾽ ὕστερον τῷ ἀδελφῷ συνέβη ἐλθεῖν τῆς 

ἱερείας. τὸ δὲ ὅτι ἀνεῖλεν ὁ θεὸς διά τιν' αἰτίαν ἔξω τοῦ 

καθόλν. ἐλθεῖν ἐκεῖ, καὶ ἐφ᾽ ὅ τι δέ, ἔξω τὸ μύθου. ἐλθὼν 

δὲ καὶ ληφϑεὶς θύεσθαι μέλλων ἀνεγνώρισεν, εἴθ᾽ ὡς Ἐύρι- 
- “ , Μμδν ,ὔ ἣν Ν Ν 

λνται. καὶ ἡ ἐν τοῖς Φινείδαις" ἰδέσαι γὰρ τὸν τόπον συνε- 10 πίδης εἴθ᾽ ὡς Πολυειδὸς ἐποίησεν, κατὰ τὸ εἰκὸς εἰπὼν ὅτι 
λ Τά Ἂν Ἅ ,ὔὕ μ ᾽ ,ὔ 5 ; θ ". ογίσαντο τὴν εἱμαρμένην, ὅτι ἐν τόέτῳ εἴμαρτο ἀποθανεῖν 

᾿ ν͵ λ ν ᾽ ἤ Ω “Ὁ 4 ΄ ᾿ αὐταῖς" καὶ γὰρ ἐξετέδησαν ἐνταῦθα. ἔς δέ τις καὶ συν- 
ν.» “ »“ ,ὔ φ ᾽ “,» . - 

θετὴ ἐκ παραλογισμῦ τῷ θεάώτρα, οἷον ἐν τῷ ᾿Οδυσσεῖ τῷ 
μ᾿ ΟῚ 

ψευδαγγέλῳ" τὸ μὲν γὰρ τόξον ἔφη γνώσεσθαι ὃ οὐχ, 

᾽ γ ἃ ἃς ᾽ ᾿ Ν ᾿ ν 
ὑκ ἄρα μόνον τὴν ἀδελφὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ἔδει τυθῆναι" 

Α Ν - Υ καὶ ἐντεῦθεν ἡ σωτηρία. μετὰ ταῦτα δὲ ἤδη ὑποθώτα τὰ 
» , ᾿ ἱρὴ 2 Δ Υ͂ » α ν.» ’, 
ὀνόματα ἐπεισοδιοῦν, ὅπως δὲ ἔσται οἰκεῖα τὰ ἐπεισόδια, 

» » 
σκοπεῖν, οἷον ἐν τῷ ᾿Ορέςη καὶ μανία δὶ ἧς ἐλήφθη, καὶ ἡ 

᾽ “ δ Ν »"Ἢ 

ἑωράκει, ὁ δέ, ὡς δὶ᾿ ἐκείν. ἀναγνωρῶντος, διὰ τότε ἐποίησε τ σωτηρία διὰ τῆς καθάρσεως. ἐν μὲν ἕν τοῖς δράμασι τὼ 
παραλογισμέν. πασῶν δὲ βελτίςη ἀναγνώρισις ἡ ἐξ αὐτῶν 
-» “ ἷς ,ὔ 

τῶν πραγμάτων, τὺς ἐκπλήξεως γιγνομένης δὶ εἰκότων, 
ν ΄ ΟΣ Ν 

οἷον ἡ ἐν τῷ οφοκλέυς Οἰδίποδι καὶ τῇ Ἰφιγενείᾳ" εἰκὸς 
γὰρ βόλεσθαι ἐπιθεῖναι γράμματα. αἱ γὰρ τοιαῦται μό- 

“- ΄ 

ναι ἄνευ τῶν πεποιημένων σημείων καὶ περιδεραίων. δεύ- 
δ εο» “ τεραι δὲ αἱ ἐκ συλλογισμᾶ. 

Δεῖ δὲ τὸς μύθες συνιςάναι καὶ τῇ λέξει συναπερ- 
“ , νν ΄ ῃ . σ᾽ Ν γαζεσθαι ὅτι μάλιστα πρὸ ὀμμάτων τιθέμενον" ὕτω γὰρ 

. -“ πο 
ἂν ἐναργέςατα ὁρῶν, ὥσπερ παρ᾽ αὐτοῖς γιγνόμενος τοῖς 

11 

; “δι , " δ᾽ ω ’ὔ ΄ ΄ὔ γ᾿ 

ἐπεισόδια συντομώ, ἡ ἑποποιία τύτοῖς μηκύνεται. τῆς 
ν ᾿ δ ’ ἈΝ . , 3 ᾿ "“ [ὰ 

γὰρ ᾿Οδυσσείας μακρὸς ὁ λόγος ἐςίν, ἀποδημῖῆντος τινος 
Ν " ν- - 

ἔτη πολλὰ καὶ παραφυλαττομένε ὑπὸ τῷ Ποσειδῶνος καὶ 
Ω Υ ᾿ Δ -“᾽᾿ ν " ἅν ἐν “ Ν , 

μόνε ὄντος, ἔτι δὲ τῶν οἴκοι ὕτως ἐχόντων ὥςε τὰ χρή- 
«- Ν , ᾽ ,ὔ Α Ν .ν 3 

2 ματα ὑπὸ μνηστήρων ἀναλίσκεσθαι καὶ τὸν υἱὸν ἐπιβου- 

λεύεσθαι" αὐτὸς δὲ ἀφικνεῖται χειμασθείς, καὶ ἀναγνωρίσας 
᾿" ᾽ -᾿ ᾽ , ΡΝ »" Η ΄ ᾿ ᾿Σ Χ 

τινὰς αὐτοῖς ἐπιθέμενος αὐτὸς μὲν ἐσώθη, τὸὺς δ᾽ ἐχθρὲς 

διέφθειρεν. τὸ μὲν ὅν ἴδιον τῆτο, τὰ δ᾽ ἄλλα ἐπεισόδια. 

Ἕςι δὲ πάσης τραγῳδίας τὸ μὲν δέσις τὸ δὲ λύσις, 18 
Ἰ ω Ε ,ὔ Ν ΝΥ 

πραττομένοις, εὑρίσκοι τὸ πρέπον, καὶ ἥκις᾽ ἂν λανθάνοιτο 25 τὰ μὲν ἔξωθεν καὶ ἔνια τῶν ἔσωθεν πολλάκις ἡ δέσις, τὸ 

τὰ ὑπεναντία, σημεῖον δὲ τούτου ὃ ἐπετιμᾶτο Καρκίνῳ" 

ὁ γὰρ ᾿Αμφιάραος ἐξ ἱερᾷ ἀνύει, ὃ μὴ ἐρῶντα τὸν θεατὴν 

ἐλάνθανεν, ἐπὶ δὲ τὴς σκηνῆς ἐξέπεσε, δυσχερανάντων τῆτο 

τῶν θεατῶν. ὅσα δὲ δυνατόν, καὶ τοῖς σχήμασι συναπερ- 

δὲ λοιπὸν ἡ λύσις, λέγω δὲ δέσιν μὲν εἶναι τὴν ὠπ᾽ ἀρ- 
χῆς μέχρι τότε τῷ μέρας ὃ ἔσχατόν ἐςιν, ἐξ Ὦ μεταβαΐ- 

νει εἰς εὐτυχίαν, λύσιν δὲ τὴν ὠπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς μετα- 

βάσεως μέχρι τέλες, ὥσπερ ἐν τῷ Λυγκεῖ τῷ Θεοδέκτε 
΄ ΄ ᾽ κω “ ΄ } , “« -" 

γαϊζόμενον. πιθανώτατοι γὰρ ἀπὸ τῆς αὐτῆς φύσεως οἱ ἐν 30 δέσις μὲν τά τε προπεπραγμένα καὶ ἡ τὸ παιδίς λῆψις, 
», ἕ ,ὔ » ᾿ Ἂ Η Ὑ ᾿ τοῖς παθεσίν εἰσι, καὶ χειμαΐίνει ὁ χειμαζόμενος καὶ χα- 

« ᾽ ,ὕ “» λεπαίνει ὁ ὀργιζόμενος ἀληθινώτατα. διὸ εὐφυῦς ἡ ποιη- 
,,» ὰ “» ΄ Ν ε ᾿ ψ Ἐ τική ἐςιν ἢ μανικῷ᾽ τότων γὰρ οἱ μὲν εὔπλαστοι οἱ δὴ 

᾽ ,.» ͵ , . , δεῖ ) 
ἐξεταστικοί εἰσιν. τύός τε λόγος τοὺς πεποιημένος δεῖ κα 

λύσις δ᾽ ἡ ἀπὸ τὺς αἰτιάσεως τῷ βανάτοε μέχρι τῷ τέλες. 
, ν ᾽ , “ Ν 

Τραγῳδίας δὲ εἴδη εἰσὶ τέσσαρα" τοσαῦτα γὰρ καὶ 
τὼ μέρη ἐλέχθη. ἡ μὲν πεπλεγμένη, ἧς τὸ ὅλον ἐςὶ πε- 

ριπέτεια καὶ ἀναγνωρισις" ἡ δὲ παθητική, οἷον οἷ τε Αἴαν- 

4. 3] οἱ Να. ἢ τῆς Ν44484. ἢ 2. ἣν οὶ Να. ΠΤ ἀπὸ λόγων Ν΄448η. ἢ ἁ, χλοηφόροις Νκ,44}ς, 5. ἥμοιος --- 6. ἐλήλυθεν οηγ- 

4. 5. ἢ] ἢ ὁ Νακ4. 1} 6. πολυειδ' Νο, πολυειδυς 4“8ς. }} 8. αὐτὸν Νχ. Πα οπὶ Ν.4.}8΄. 1 τῷ οτχὰ 4“. ἢ 10. ταῖς φινίδαις 

“418, ταῖς φοινίδες Νο. Π 11. εἶμαρτο τὸ ἥμαρ Ν΄χ. ΠΠ 13. τῦΊ καὶ Νκ. 1 14, τόξον] τὸ τόξον 4“. Π 15. ὁ] τὸ .4“1΄, τῷ Νο. ἢ 

ποιῆσαι Ν΄4.82.  17ἸἹ. πλήξεως Νι4.8., Ἱ δι’ εἰκέντων ΜΙ’, διηχόντων Νο, ἢ 18. ἢ] ὃ Νκ4“. || 19. ἱπιθεῖναι τὰ γράμματα Να. ἢ 

20. δέρευν 4414. Ὁ 24. ἂν οπι 385. ᾿Π ἱνεργέξατα Νκη,Λ4“. Π ὁ ἐρῶν Νο44}85. 1] γιγνομένοις 1,4. 25. εὑρίσκει Ν 84. ἡ 26, ἐπιτιμᾷ 
τῷ ΝΆ“. Ἱ 21. ὧν εη Νκ4 84. 11 30. οἱ ἐν τοῖς πάθεσιν οαὶ δα. 34, τύτυς τε λόγωυς καὶ τοὺς Νκ.44}8. 

4. ἱπεισοδίν Νο44“. 1 2. περιτείνειν “4425, περιτείρεν Νκ. ἢ ἀ. θύουσιν Νκ. 1 1. τὸ δὲ] τέδε 4484, τότε Νο. ᾿ τὴν Νκ. ἡ 

40. πολύειδος Ν 4}. ἢ 1ἀ. σκοπεῖν οαὶ Νο 4“. ἢ ὀρίγη Να, Π 15. ἕν οπι δΝο. ΠΠ ἄνμασι Ν4.44.}4. 1 17. μικρὸς Νκ. "1 19. 
ἐπὶ Νο, ἱπὸὼ 448΄., καὶ ὡς Νκἧ. 22. αὐτοῖς) αὐτὸς Ν΄4.}8ι. ἢ 23. μὶν οπι Ν΄κ. ἢ 26. ἐγὼ Νκ. ἢ 27. μεταβαίνειν Νο“ 

ΜΒ“. Π 29. λυκι Ν’,484.} τῷ 85. ἢ 830. μὴ] δὲ 185. ἢ 31. λύσις δ᾽ 4] καὶ πάλιν ἡ αὐτῶν δὴ Νκ,4.8., [ τῷ ροδῖ μέχρι 

οχ 8". 

ῬΡΡΡ 
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τες καὶ οἱ Ἰξίονες" ἡ δὲ ἠθική, οἷον αἱ Φθιώτιδες καὶ ὁ 

Πηλεύς" τὸ δὲ τέταρτον, οἷον αἴ τε Φορκίδες καὶ Προμη- 

θεὺς καὶ ὅσα ἐν ἄδυ. μάλιςα μὲν ἕν ἅπαντα δεῖ πειρὼ- 

σθαι ἔχειν, εἰ δὲ μή, τὰ μέγιςα καὶ πλεῖςα, ἄλλως τε 

καὶ ὡς νῦν συκοφαντῦσι τὲς ποιητάς" γεγονότων γὰρ καθ' 

ἥκαστον μέρος ἀγαθῶν ποιητῶν, ἕκαστον τὰ ἰδίε ἀγαθοῦ 

ἀξιοῦσι τὸν ἕνα ὑπερβάλλειν. δίκαιον δὲ καὶ τραγῳδίαν 

ἄλλην καὶ τὴν αὐτὴν λέγειν ὑδὲν ἰσως τῷ μύϑῳ, τῦτο δέ, 

ὧν ἡ αὐτὴ πλοκὴ καὶ λύσις. πολλοὶ δὲ πλέξαντες εὖ 
λύυσι κακῶς" δεῖ δὲ ἄμφω ἀεὶ κροτεῖσθαι. χρὴ δέ, ὅπερ 

εἴρηται πολλάκις, μεμνῆσθαι καὶ μὴ ποιεῖν ἐποποιικὸν σύ- 
΄ ᾽ ν᾿ ,, Ν ΄ - 

ζημα τραγῳδίαν. ἐποποιικὲν δὲ λέγω τὸ πολύμυϑον, οἷον 

εἴ τις τὸν τῆς Ἰλιάδος ὅλον ποιοῖ μῦθον. ἐκεῖ μὲν γὰρ 

διὰ τὸ μῆκος λαμβάνει τὰ μέρη τὸ πρέπον μέγεθος, ἐν 

δὲ τοῖς δράμασι πολὺ παρὰ τὴν ὑπόληψιν ἀποβαίνει. ση- 
» ΄᾿»ν ΄, ᾽ ΄ μὲ ᾽ ΄ ᾿ Ν Δ μεῖον δέ, ἔσοι πέρσιν ᾿Ιλίον ὕλην ἐποίησαν καὶ μὴ κατὰ 

μέρος, ὥσπερ Ἑὐριπίδης Νιόβην, καὶ μὴ ὥσπερ Αἰσχύλος, 
ΡΠ ΈΝΣ ἃ “ᾳ,,ν 3 Ὶ ιν» , "Σ 7 
ἢ ἐκπίπτυσιν ἡ κακῶς ἀγωνίζονται, ἐπεὶ καὶ ᾿Αγαθων ἐξέ- 

πισιν ἐν τότῳ μένῳ. ἐν δὲ ταῖς περιπετείαις καὶ ἐν τοῖς 

ὡπλοῖς πράγμασι στοχάζονται ὧν βέλονται θαυμαστῶς" 
Ν Ν “ , Ω, “ ΄ τραγικὸν γὰρ τῦτο καὶ φιλάνθρωπον. ἔστι δὲ τῦτο, ὅταν 

ὁ σοφὸς μὲν μετὰ πονηρίας δὲ ἐξαπατηδῇ, ὥσπερ ΣΞίσυ- 

φος, καὶ ὁ ἀνδρεῖος μὲν ἄδικος δὲ ἡττηθῇ. ἔστι δὲ τῦτο 

εἰκός, ὥσπερ ᾿Αγαάθων λέγει" εἰκὸς γὰρ γίνεσθαι πολλὰ 
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ΙΗΉΤΙΚΗῊΣ. 

χι .] , Ὶ 
ἔλεον ἡ φόβον ἢ ὀργὴν καὶ ὅσα τοιαῦτα, καὶ ἔτι μέγεθος 

᾿ ΄΄ αν ΔΨ λιν - Ὡ ,ι ὧ7ἷ΄Ν 
καὶ μικρότητα. δῆλον δὲ ὅτι καὶ ἐν τοῖς πραγμασιν ἀτὸὴ 

“- ,ν .ν » - » ΓῚ ΕΗ 

τῶν αὐτῶν ἰδεῶν δεὶ χρῆσθαι, ὅταν ἢ ἐλεεινὰ ἡ δεινὰ ἢ 
, [Ὶ γ» ἢ ,ὕ “ Ν “» 

μεγαλα, Ἡ εἰκύτα, δέῃ παρασκευαζειν. πλὺν τυσῦτον δια- 
Ν ΟΥ ΄ 

5 φέρει, ὅτι τὰ μὲν δεὶ φαίνεσθαι ἄνευ διδασκαλίας, τὼ δὲ 
᾽ -“ , .Ν “ , Α δ; 
ἐν τῷ λόγῳ νπὸ τὰ λέγοντος παρασκευαΐζεσθαι καὶ ταβὰ 

᾿ , ΄΄ 7 Ν ὰ ν “ , Γ ) 
τὸν λόγον γίγνεσθαι. τί γαρ ἂν εἰὴ τὰ λέγοντος ἔῤγιν, εἰ 

- Ν » 

φανοῖτο ἡδέα καὶ μὴ διὰ τὲν λόγον; τῶν δὲ περὶ τὴν λέ: 
ὰ Ω ἧς ΄ὔ ΩΣ 

ξιν ἕν μέν ἐστιν εἶδος θεωρίας τὰ σχήματα τῆς λέζεως, 
΄ , :) Ἂν - “ Ὶ - ΝΣ ͵ [ 

40 ἅ ἐςιν εἰδέναι τῆς ὑποκριτικὴς καὶ τῷ τὴν τοιαύτην ἔχον- 
᾽ ΄ὔ φΦ ,» ν ᾿ 7 ᾽ ν ᾿ ͵ 

τος ἀρχιτεκτονικύν, οἷον τί ἐντολὴ καὶ τί εὐχὴ καὶ διη- 
γ 

γησις καὶ ἀπειλὴ καὶ ἐρώτνυσις καὶ ἀπέκρισις, καὶ εἶ τί 
Υ »“ Ν ν ι ΄ »“" ὰ φῸ "4 
ἄλλο τοιστὸν. παρὰ Ὑαρ τὴν Ἰστων γνωσιν ἢ αΎνοιαν ὑδὲν 

εἰς τὴν ποιντικὴν ἐπιτίμνμα φέρεται, ὅ τι καὶ ἀξιν στ» 
γ ῃ “« ἃ , 

ι5 δῆς. τί γὰρ ἄν τις ὑπολάβοι ἡμαρτῆσθαι ἃ Πρωταγίραι 
2 “5ὟὕἣἱἼχνγ Υ γ 5 ᾽ Ω , Δ. κ᾿ ἰδ ἐπιτιμᾷ, ὅτι εὔχεσθαι οἰόμενος ἐπιτάττει εἰπὼν “μῆνιν αειδι 
6 ΄.» Ν Α, »“" ὔ ΟΥ ᾿Ὶ νιν Ζ , 
εα;" τὸ γὰρ κελεῦσαι, φνυσί, ποιεῖν τι ἢ μὴ ἐπίταξί, 

ΝῚ ΠῚ Υ .- .Ἕ. ἃ 

ἐστιν. διὸ παρείσθω ὡς ἄλλης καὶ οὐ τῆς ποπτικῆς ὦ 

θεώρημα. 
“ Β "᾿ 

Τῆς δὲ λέξεως ἁπάσης τάδ᾽ ἐςὶ τὰ μέρη, ςοιχεν!ῦ 
,ὔ Υ -»" Γ » , 

συλλαβή, σύνδεσμος, ἵνομα, ῥῆμα, ἄρθρον, πτῶσις, λόγον. 

ςοιχεῖον μὲν ἕν ἐςὶ φωνὴ ἀδιαίρετος, ἃ πᾶσα δί, ἀλλ 
- Ν ἄν “ ἐξ ἢς πέφυκε συνετὴ γίνεσθαι φωνή" καὶ γὰρ τῶν θηρίων 

᾽ ͵ 

εἰσὶν ἀδιαίρετοι φωναί, ὧν ὑδεμίαν λέγω ςοιχεῖον. ταύτης 
»ν - “ ε Υ 

καὶ παρὰ τὸ εἰκός. καὶ τὸν χορὸν δὲ ἕνα δεῖ ὑπολαβεῖν 25 δὲ μέρη τὸ τε ᾧφωνγεν καὶ τὸ ἡμίφωνον καὶ ἄφωνον. ΕΠ 

-“Ἄ : ἰμχ " ,ὔ “, “ΡΟ ν τῶν ὑποκριτῶν, καὶ μόριον εἶναι τῇ ὅλιε, καὶ συναγωνίζε- 
σθαι μὴ ὥσπερ παρ᾽ Ἑυὐριπίδῃ ἀλλ᾽ ὥσπερ παρὰ Σοφο- 

κλεῖ, τοῖς δὲ λοιποῖς τὰ διδέμενα μᾶλλον τῷ μύϑε ἢ ἀλ- 

λης τραγῳδίας ἐςίν" διὸ ἐμβόλιμα ἄδεσιν, πρώτα ἀρξαν- 

τὸς ᾿Αγάθωνος τῷ τοιύτα. καίτοι τί διαφέρει ἢ ἐμβόλιμα 

ἄδειν ἢ ῥῆσιν ἐξ ἄλλον εἰς ἄλλο ἁρμόττειν ἢ ἐπεισόδιον 
ὅλον; 

Πρὶ μὲν ἕν τῶν ἄλλων ἤδη εἴρηται, λοιπὸν δὲ περὶ 
4 7 », αι ν .ΌΨ ᾿ ν , ᾿ λέξεως ἢ διανοίας εἰπεῖν. τὰ μὲν ἦν περὶ τὴν διάνοιαν ἐν 

»“ » , ᾽ , 

δὲ φωνῆεν μὲν ἄνευ προσβολὴς ἔχον φωνὴν ἀκυςήν, οἷ 
ε »Ν, 

τὸ αὶ καὶ τὸ Ὡ, ἡμίφωνον δὲ τὸ μετὰ προσβολῆς ἔχν 
ᾧ Ν᾿ 

φωνὴν ἀκυςήν, οἷον τὸ ΣΣ καὶ τὸ Ρ, ἄφωνον δὲ τὸ μεῖε 
“ ν ἢ 

προσβολῆς καθ᾿ αὐτὸ μὲν ἐδεμίαν ἔχον φωνήν, μετὼ ἢ 
“Ἄἕιν.» Ν , ΄, » , - ν ᾿ 

ϑοτῶν εχόντων τινα φωνην γινόμένον ακύςον, οἱον Τὸ Γ καὶ 

τὸ Δ. ταῦτα δὲ διαφέρει σχύμασί τε τῷ στόματος καὶ 
, ᾿ , ἢ , χὸ ἡ ἘΔ. ᾿ μ 

τόποις καὶ δασύτητι καὶ ψιλόάτητι καὶ μήκει καὶ βριχν 

τητι, ἔτι δὲ ὀξύτητι καὶ βαρύτητι καὶ τῷ μέσῳ" τεὶ ὧν 

καϑ᾽ ΩΝ ἐν τοῖς μετρικοὶς προσήκει θεωρεῖν. συλλαβὶ 

τοῖς περὶ ἌΣ ΩΣ κείσθω" τῦτο γὰρ ἴδιον μᾶλλον ἐκείνης 35 δ᾽ ἐςὶ φωνὴ ἄσημος, συνθετὴ ἐξ ἀφωνᾳ καὶ φωνν ἔχιν 

τῆς μεθόδι. ἔστι δὲ κατα τὴν διάνοιαν ταῦτα, ὅσα ὑπὸ 

τῷ λόγι δεῖ παρασκευασθῆναι. μέρη δὲ τότων τό τε ἀπο- 
δεικνύναι καὶ τὸ λύειν καὶ τὸ παθη παρασκευάζειν, οἷον 

Ὡ. οἷοι) δὴς οἷον “45, ὃ οἷον 8΄, οἰκεῖον Ν΄ο. Ι 3. αἷδὲ 445, αἰδῶ Νο, εἰ 

τος" καὶ γὰρ τὸ ΓΡ ἄνευ τῇ Α συλλαβή, καὶ μετὰ τὶ 

Α,, οἷον τὸ ΓΡΑ, ἀλλὰ καὶ τύότων θεωρῆσαι τὰς διαφεμὸρ 
τῆς μετρικῆς ἐςίν. σύνδεσμος δ᾽ ἐςὶ φωνὴ ἄσημος, ἢ ἴτε 

4. ἀ. γε 448-. 6. ἑκάςου Ν'α, 10. χρὴ 

-“- 11. μεμνῆσθαι οὐχ Νχ. ἡ 12. τὸ] δὲ τὸ “4, δὶ (ταὶ δλ) τὸ Να, Π᾿ εἷον -- 13. μῦθον οι Να. ἢ 13. ποιεῖ 84. ἢ] μὶν οὐχ 85..} 46. 

μὴ] τὰ μὴ Νκ. ἡ 22. δὲ οτχὰ Ν΄ 4.235. ἢ 21. παρ᾽ εἰ πα:ὼ οπι Νο.44}8--. πιαλϊα ὡς υἱγοθίαυθ ύδηι ὥσπερ. ἢ εὐριπίδης εἰ σφμῖς 
Ν.. κ᾿ 3ι. ἢ] ὃ εἰ Ν΄ι.4.8.. ἃ ἁρμόττει Ἐη, ἁρμόττοι ΝΑΛΑ͂ς, ἢ 33. δδ᾽ ΑἸ’. 1] 37. τῷ οπὶ δ. 

ὥ. μικρότητας Νκ. 4.85. ἢ] 3. εἰδιῶν 4“ ἡ, δ᾽ ἢ 44, γ ἢ 8. ἢ Νκ. ᾿ὶ 8. μὴ] τὰ Να, {{γ 11. καὶ τί διήγησις Νκ. Π 43. τῶν 

Νη8η. ἢ 16. ὅτι] ὅτι ἐκ 355. 1 17. μλ] μὴ ποιεῖν 35. }} 20. τὰ οπι 175. 1} 22. πᾶσαι δα, ἢ 26. οἷον τὸ α καὶ τὸ ὦ οτι Ν48:1 
217. ἡμίφωνον “- 28. ἀκυςήν ον 85. ἡ) 38. βραχύτητι Ν'΄α. ᾿| 35. σύνϑετος Ν5. 
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Α ΄ ΄, “ Δ 7 ΓῚ ,ὕὔ ΠῚ [ 
κωλύει οὔτε ποιεῖ φωνὴν μίαν σημαντικήν, ἐκ πλειύνων κόξανθος, ἅπαν δὲ ὄνομα ἐςὶν ἢ κύριον ἢ γλῶττα ἢ μετα- 

; ᾿Ξ ᾿ . “ὦ ψῳ Α΄, Ἀ Η 
φωνῶν πεφυκυῖαν συντίθεσθαι, καὶ ἐπὶ τῶν ἄκρων καὶ ἐπὶ φορὰ ἢ κόσμος ἡ πεποιημένον ἢ ἐπεκτεταμένον ἢ ὑφηρη- 

ΓΩ “ Ἀ , ᾿ » , ᾿ ΤΑΝ ἡ , Ἀν.» δ , -“ 
τὸ μέσν, ἦν μὴ ἀρμόττῃ ἐν ἀρχὴ λόγε τιθέναι καθ᾽ αὐτόν, μένον ἢ ἐξηλλαγμένον. λέγω δὲ κύριον μὲν ᾧ χρῶνται 

Η : Σ᾿ “» - Ἵ “ οἷον μέν, ἥτοι, δή, ἢ φωνὴ ἄσημος ἐκ πλειόνων μὲν φω- ἕκαςοι, γλῶτταν δὲ ᾧ ἕτεροι, ὥςε φανερὸν ὅτι καὶ γλῶτ- 
.“ -“ » ΟΝ Ἁ ᾽ ᾽ 

νῶν μιᾶς, σημαντικῶν δέ, ποιεῖν πεφυκυῖα μίαν σημαν-5 ταν καὶ κύριον εἶναι δυνατὲν τὸ αὐτό, μὴ τοῖς αὐτοῖς δέ" 
Ν ,ἷ Υ »ν νΎ ὰ , Ω Ν ν Ν ΄ , ν , .- “ λ -“" 

τικὴν φωνήν. ἄρθρον δ᾽ ἐςὶ φωγὴ ἄσημος, ἢ λόγε ἀρχὴν τὸ γὰρ σίγυνον Κυπρίοις μὲν κύριον, ἡμῖν δὲ γλῶττα, με- 
ἃ Ω .» ν νον ν ΠῚ »“ 
ἢ τέλος καὶ διορισμὸν δηλοῖ, οἷον τὸ φημί καὶ τὸ περί καὶ ταφορὰ δ᾽ ἐςὶν ὀνόματος ἀλλοτρίᾳ ἐπιφορὰ ἢ ἀπὸ τὸ γένες 

Ἄ ἃ “ ᾿ 2.» Ἀν» “ ΔννΝ - 
τὼ ἄλλα. ἢ φωνὴ ἄσημος, ἣ ὅτε κωλνει ὅτε ποιεῖ φωνὴν ἐπὶ εἶδος, ἢ ἀπὸ τῷ εἶδες ἐπὶ γένος, ἢ ἀπὸ τοῦ εἴδους ἐπὶ 

᾽ν ΩῚ Ν δ ἀν, ᾽ 

μίαν σημαντικὴν ἐκ πλειένων φωνῶν, πεφυκυῖα τίθεσθαι εἶδος, ἢ κατὰ τὸ ἀνάλογον. λέγω δὲ ἀπὸ γένος μὲν ἐπὶ 
Υ͂ “ Υ̓͂ ᾿ Ν ἊΝ. - Ἂν ΄ “ μά Ἁ Ἁ ᾿ 

καὶ ἐπὶ τῶν ἄκρων καὶ ἐπὶ τὰ μέσε. ὄνομα δ᾽ ἐςὶ φωνὴ τὸ εἶδος, οἷον “νηῦς δέ μοι ἥδ᾽ ἔςηκε"" τὸ γὰρ ὁρμεῖν ἐςὶν 
᾿ ΄, ,ἷ Φ 

συνθετή, σημαντικὴ ἄνευ χρόνο, ἧς μέρος ὑδέν ἐστι καθ᾿ ἑςάναι τι. ἀπ᾽ εἶδες δὲ ἐπὶ γένος" “ἦ δὴ μυρί᾽ ᾽Οδυσσεὺς 

ὑτὸ ἦγ' ἐν γὰρ τοῖς διπλοῖς ἡ χρώμεθα, ὡς καὶ ἐσθλὰ ἔοργεν"" τὸ γάρ μυρίον πολύ ἐ ᾧ νῦν ἀντὶ τοῦ αὑτὸ σημαντικόν' ἐν γὙαρ τοῖς διπλοῖς ὁ χρώμεθα, ὡς ΡΎ Ὑαρ μὺυρ ἐςιν, ᾧ νῦν ἀντὶ το 
᾽ « . “» , ν δα - "κ . φΦ ἣν Υ̓ 

αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ σημαῖνον, οἷον ἐν τῷ Θεοδώρῳ τὸ δῶρον πολλῇ κέχρηται. ἀπ᾽ εἴδος δὲ ἐπὶ εἶδος, οἷον "χαλκῷ ἀπὸ 
" ΄ “Ὁ δ ΝΥ ,ἷ Ν ΝΣ Τῇ ν Ω ’ : Δ εἰ Χ ᾿ μ. “.Ὶ, ᾿ »“" 

ὁ σημαίνει. ῥῆμα δὲ φωνὴ συνθετή, σημαντικὴ μετὰ χρό- ψυχὴν ἀρύσας" καὶ “τεμὼν ἀτειρέϊ χαλκῷ" ἐνταῦθα 
᾿ ἜΝ νιν ν᾿» ᾿ . 

νου, ἧς ὑδὲν μέρος σημαίνει καθ᾽ αὐτό͵ ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν 15 γὰρ τὸ μὲν ἀρύσαι ταμεῖν, τὸ δὲ ταμεῖν ἀρύσαι εἴρηκεν" 
᾽ ΄, Ν ᾿ Ν Υ Ἄ » ΄ Ν Υ δ: ᾿ ᾿ 2 Ν Δ. “, ῃ͵ 
ὀνομάτων" τὸ μὲν γὰρ ἄνθρωπος ἢ λευκὸν κᾧὶ σημαίνει τὸ ἄμφω γὰρ ἀφελεῖν τι ἐςίν. τὸ δὲ ἀνάλογον λέγω, ὅταν 

, ᾿ " Ἀ , ΄ ᾿ ᾿ ᾿ ς ,ὕ ν ᾿" , Η͂ ᾿ » ἣ . 
πότε, τὸ δὲ βαδίζει ἢ βεβάδικε προσσημαίνει τὸ μὲν τὸ ὁμοίως ἔχῃ τὸ δεύτερον πρὸς τὸ πρῶτον καὶ τὸ τέταρτον 

΄ , ἘΠ ΊΨΕΙ , “ δ᾽ ἐεὶ ᾿ . ΠΣ ΧΙ Ν τον δι , ἊΣ ΕῚ ) 
παρόντα χρόνον τὸ δὲ τὸν παρεληλυθότα. πτῶσις δ᾽ ἐςὶν πρὸς τὸ τρίτον" ἐρεῖ γὰρ ἀντὶ τῷ δευτέρα τὸ τέταρτον ἢ ἀντὶ 
ν Δ  .« ; " Ν ἊΝ. ’ ᾿ ,΄ ὔ ἊΝ , Ν ΄ Νυ α ,ὔ ᾽ ΠΣ κα 

ὀνόματος ἢ ῥήματος ἡ μὲν τὸ κατὰ τέτου ἡ τότῳ σημαΐ- τῇ τετάρτε τὸ δεύτερον. καὶ ἐνίοτε προς ιθϑέασιν ἀνθ᾽ ἃ λέγει 
- μι Ν . 

γεσα καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἡ δὲ τὸ κατὰ τὸ ἑνὶ ἢ πολλοῖς, οἷον Ὦ πρὸς ὅ ἐςιν, Ἀέγω δὲ οἷον ὁμοίως ἔχει φιάλη πρὸς Διόνυ- 
Υ͂ Ἀγ ε - ,ὔ φ' νιν Α Υ ,΄ 

ἄνθρωποι ἢ ἄνθρωπος, ἡ δὲ κατὰ τὰ ὑποκριτικά, οἷον κατ᾿ σον καὶ ἀσπὶς πρὸς “Αρην᾽ ἐρεῖ τοίνυν τὴν φιάλην ἀσπίδα 
Ἄ Ν Ἄ -“ : ΄, νυ ῃ , Υ Δ ἃ »- Ν 

ἐρώτησιν ἢ ἐπίταξιν" τὸ γὰρ ἐβάδισεν ἡ βάδιζε πτῶσις ῥή- Διονύσν καὶ τὴν ἀσπίδα φιάλην ΓΑρεως, ἡ ὃ γῆρας πρὸς 
Ν ν ν Ψ, ».. ΄, Χ Ν ᾿ ᾿ νι Ξε 7 ν, ς ὦν ’, ν ε “ 

ματος κατὰ ταῦτα τὰ εἴδη ἐς». λόγος δὲ φωνὴ συνθετὴ βίον, καὶ ἑσπέρα πρὸς ἡμέραν" ἐρεῖ τοίνυν τὴν ἑσπέραν γὴ- 
“φπ᾿ν , ᾽ ΝΒ ,, ᾿ ᾽ Ν Ἔν μ νῷ» ε , ΄ὔ Δ Ὁ ᾽ σημαντική, ἧς ἔνια μέρη καθ᾽ αὐτὰ σημαίνει τι οὐ γὰρ ρας ἡμέρας καὶ τὸ γῆρας ἑσπέραν βίου ἢ ὥσπερ Ἔμκεδο- 

- ΄ ; . ’, ᾿ ᾿ ’΄ ,ὔ φ ε ". ᾿Ὶ , », »»Σ 2 Υ͂ ,ὔ νιν» ᾿' 

ἅπας λόγος ἐκ ῥημάτων καὶ ὀνομάτων σύγκειται, οἷον ὁ 25 κλῆς δυσμᾶς βίκ. ἐνίοις δ᾽ ἐκ ἔςιν ὄνομα κείμενον τὸ ἀνά- 
᾽ ἢ » : ᾿ Δεν νι 

τῷ ἀνθρώπου ὁρισμός, ἀλλ᾽ ἐνδέχεται ἄνεν ῥημάτων εἶναι λογον, ἀλλ᾽ ὑἐδὶν ἅττον ὁμοίως λεχθήσεται" οἷον τὸ τὸν 
΄ ΄ ,,.» ΟΥ ᾿ν . Ω ἰκς ΄ " " ᾿ , ΄, Ν Ν Ν ΄ ΟΝ “ 

λόγον. μέρος μέντοι ἀεί τι σημαῖνον ἔξει, οἷον ἐν τῷ βαδί-- καρπὸν μὲν ἀφιέναι σπείρειν, τὸ δὲ τὴν φλόγα ἀπὸ τοῦ 
φ᾽ .“- ΓῚ ᾽ - -“ Ν “ 

ζει Κλέων ὁ Κλέων. εἷς δ᾽ ἐςὶ λόγος διχῶς" ἢ γὰρ ὁ ἕν ἡλίι ἀνώνυμον" ἀλλ᾽ ὁμοίως ἔχει τῦτο πρὸς τὸν ἥλιον καὶ 
΄ὔ : , , φ .“» Ν " Ν ,΄ Ν ᾿ , ΝΞ, “ ΄ὔ , σημαίνων, ἢ ὁ ἐκ πλειόνων συνδέσμων, οἷον ἡ Ἰλιὰς μὲν τὸ σπείρειν πρὸς τὸν καρπόν, διὸ εἴρηται "σπείρων θεοκτίς ὧν 

συνδέσμῳ εἷς, ὁ δὲ τὰ ἀνθρώπε τῷ ἂν σημαίνειν. 830 φλόγα." ἔςι δὲ τῷ τρόπῳ τότῳ τῆς μεταφορᾶς χρῆσθαι 
21 ᾿Ονόματος δὲ εἴδη τὸ μὲν ἁπλοῦν (ἀπλῦν δὲ λέγω ὃ καὶ ἄλλως, προσαγορεύσαντα τὸ ἀλλότριον ἀποφῆσαι τῶν 

΄ὔ “ » , ΑΥ͂ 
μὴ ἐκ σημαινόντων σύγκειται, οἷον Ὑ) τὸ δὲ διπλῦν᾽ τότε οἰκείων τι, οἷον εἰ τὴν ἀσπίδα εἴποι φιάλην μὴ Ἄρεως ὠλλ᾽ 

Ν " ᾽ ,ὔ , “ ΝΣ ΄΄ ν » Λ ἃ σ Ν ΄ ..2 δὲ τὸ μὲν ἐκ σημαίνοντος καὶ ἀσήμε, τὸ δὲ ἐκ σημαινόντων οἶνν, πεποιημένον δ᾽ ἐςὶν ὃ ὅλως μὴ καλύόμενον ὑπό τινων 
΄ὔ ᾽ ν ἡ -“ Ἐπ “- .Ν “ ῃ , -“» Ἄν Γ “ Φ 

σύγκειται. εἴη δ᾽ ἀν καὶ τριπλῖν καὶ τετραπλὺν καὶ πολ- αὐτὸς τίθεταρ ὁ ποιητής" δοκεῖ γὰρ ἕνια εἶναι τοιαῦτα, οἷον 
-- γΥ . Ν “ “ “. ,ὔ ᾽ “ 

λακλῦν ὄνομα, οἷον τὼ πολλὰ τῶν Μεγαλιωτῶν 'Ἑρμοκαϊ- 35 τὰ κέρατα ἐρνύγας καὶ τὸν ἱερέα ἀρητῆρα. ἐπεκτεταμένον 

8. ἣν μὴ δομόττει Ν 44. ἢ ἀ, δί “484. ἢ ιχἹ ἡ ἰκ 448. ὃ ἰχ Νκ. ἢ 5. μίκ Ν. ἢ σημαντικὸν δέ 4“, σημαντιιὴν δί Νκ. ἢ 

Ἵ. φ. μι Νκὺ, φ΄ μαι 4“. φυμί -- 8. ἄλλα οπι 8’ ἴῃ ἰδοιιπα. ἢ 7. π᾿ εἰ ρ. 1 Νκ4.. Π} 9. πεφυκυῖαν Νσ. ἡ 17. βαδίζειν Νκ4“. ἡ 
προσημαίνει Ν 48. ἡ 18. πτώτευς Νκ. ἢ 19. τύτῳ] τῦτο Νσ. ΠΠ σημαῖιον ΝΛ“. 1 20. τὸ ροδὶ δὲ οπὶ Ν9.4484. 1 22. ἢ ρυῖυες 
οἷ Ν..44224. 1 βάδιζε Νκ.484..} 217. βαδίζειν Νκ448ε. καὶ 30. τῷ] τὸ 84. ἢ σημαίει Νκἧ. ἡ 33. ροοῖ ἀσήμν “44 πλὴν ὑκ ἰν τῶι 

ὀνέματος σημαίνοντος καὶ ἀσήμον “44. ἡ 35. γαλίω τῶν τῶν Ν΄σ. ΠΠἑρμοκαί. κόξανθος 8, 

ἀ. ὅτι οαὶ 384. }} 6. σύγινον Νκ. 1. ἢ το 8. γίνος οπὶ Νο. ἡ 8. εἶδος} εἰδους 8. Π 10. εἴδους Νκ. ΠΠ 11. νους Ν“. ἢ ὅδη Νκἧ 

“44.ὮῈγν 12. τὸ γὰρ μυρία πολλά Νκ. || 413. χαλκὸν ἀπὸ ψυχῆς Νο. || 44. ἀερύσασκε τεμὼν ἀτειρεῖ Β΄, ἀερύσασκε τεμῶν ἀτηρεῖ .4“, ἀερεί- 

σας μετ᾽ ἱμῶν ἀτειρεῖ Νο. ᾿ 15. μὲν ἀρύσαι] μὲν ἀρείσαι Νκσ. Π 21. ἄρη 4485. 1} ἐρεῖ -α 23. ἡμέραν οτὰ Να. Η 23. καὶ) καὶ ἡ 84. κ᾿ 

34. καὶ -- βίν ροϑὶ ᾿Εμκεδοκλῆς Νκ 4484.) 25. δυσμὰς] ἢ δυσμὰς Ν΄448Β΄. ἢ τῶν 4485. 1} 21. τὸ δὲ τὴν] τὴν δὲ 84. ἢ 81. προσ- 

αὙορεύοντα Ν΄“. καὶ 3.}. πεχοιημένον δ᾽ ἐςὶν οι Νκ. " ἦλν μὴ λαλυμερον Νο, 

ῬΡΡΡΩ2 
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δ᾽ ἐςὶν ἢ ἀφηρημένον τὸ μέν, ἐὰν φωνήεντι μακροτέρῳ κε- συμβάλλονται εἰς τὸ σαφὲς τῆς λέξεως καὶ μὲ ἰδιωτιωὺν 

χρημένον ἢ τὰ οἰκείς " συλλαβὴ ἐμβεβλημώνη, τὸ δ᾽ ἐὰν αἱ ἐπεκτάσεις καὶ ἀποκοπαὶ καὶ ἐξαλλαγαὶ τῶν ἐνομά- 

ἀφῃρημένον τι ἢ αὐτοῦ, ἐπεκτεταμένον μὲν οἷον τὸ πόλεως των᾽ διὰ μὲν γὰρ τὸ ἄλλως ἔχειν ἢ ὡς τὸ κύριον παρὰ 

πόληος καὶ τὸ Πηλείδεο Πηληϊάδεω, ἀφηρημένον δὲ οἷνν τὸ τὸ εἰωθὸς γιγνόμενον τὸ μὴ ἰδιωτικὸν ποιήσει, διὰ δὲ τὸ 

κρῖ καὶ τὸ δῶ καὶ “μία γίεται ἀμφοτέρων ἴψ." ἐξηλ- 5. κοινωνεῖν τῷ εἰωθότος τὸ σαφὲς ἔςαι. ὥςε ὑκ ὑρδῶς ψέγε 

λαγμένον δ᾽ ἐςίν, ὅταν τῷ ὀνομαζομένν τὸ μὲν καταλείπῃ σιν οἱ ἐπιτιμῶντες τῷ τοιότῳ τρόπῳ τὺς διαλέκτε καὶ δια- 
τὸ δὲ ποιῇ, οἷον τὸ “δεξιτερὸν κατὰ μαζόν᾽ ἀντὶ τὰ δεξιόν. κωμῳδοῦντες τὸν ποιητήν, οἷον Ἐυκλείδης ὁ ἀρχαῖος, ὡς 

αὐτῶν δὲ τῶν ὀνομάτων τὰ μὲν ἄρρενα τὰ δὲ θήλεα τὰ ῥῴδιον ποιεῖν, εἴ τις δώσει ἐκτείνειν ἐφ᾽ ὁπόσον βούλεται, 

δὲ μεταξύ, ἄρρενα μὲν ὅσα τελευτῷ εἰς τὸ Ν' καὶ Ρ, ἰαμβοκποιήσας ἐν αὐτῇ τῇ λέξει" “ἡτίχαριν εἶδον Μαρα- 
καὶ ὅσα ἐκ τύτι (ταῦτα δ᾽ ἐςὶ δύο, Ψ καὶ 5), θήλεα δὲ το θῶνάδε βαδίζοντα," καὶ “οὐκ ἂν γεράμενος τὲν ἐκείν ἐλ- 

ὅσα ἐκ τῶν φωνηώτων εἴς τε τὰ ἀεὶ μακρά, οἷον εἰς Ἡ καὶ λέβορον.' τὸ μὲν οὖν φαίνεσθαί πως χρώμενον τούτῳ τῷ 

Ὡ, καὶ τῶν ἐπεκτεινομένων εἰς Α΄ ὥςε ἴσα συμβαίνει πλή- τρόπῳ γελοῖον, τὸ δὲ μέτρον κοινὸν ἁπάντων ἐςὶ τῶν με 

θει εἰς ὅσα τὰ ἄρρενα καὶ τὰ θήλεα" τὸ γὰρ Ὃ καὶ τὸ ΞΙ ρῶν' καὶ γὰρ μεταφοραῖς καὶ γλώτταις καὶ τοῖς ἄλλοις 
ταὐτά ἐστιν. εἰς δὲ ἄφωνον ἀδὲν ὄνομα, τελευτῷ, οὐδὲ εἰς εἴδεσι χρώμενος ἀπρεπῶς καὶ ἐπίτηδες ἐπὶ τὰ γελοῖα τὸ 

φωνῆεν βραχύ. εἰς δὲ τὸ 1 τρία μόνα, μέλι κόμμι πέπερι. (5 αὐτὸ ὧν ἀπεργάσαιτο. τὸ δὲ ἁρμόττον ἔσον διαφέρει, ἐπὶ 

εἰς δὲ τὸ Ὑ πέντε, τὸ πῶῦ, τὸ νῶπυ, τὸ γόνυ, τὸ δόρυ, τὸ τῶν ἐπῶν θεωρείσθω, ἐντιθεμένων τῶν ἐνομάτων εἰς τὸ μέ: 

ἄςυ. τὰ δὲ μεταξὺ εἰς ταῦτα καὶ Ν καὶ Σ. τρον. καὶ ἐπὶ τῆς γλώττης δὲ καὶ ἐπὶ τῶν μετα φορῶν καὶ 

22 Λέξεως δὲ ἀρετὴ σαφὴ καὶ μὴ ταπεινὴν εἶναι. σα- ἐπὶ τῶν ἄλλων ἰδεῶν μετατιθεὶς ἄν τις τὰ κύρια ὀνόματα 

φιστάτη μὲν οὖν ἐστὶν ἡ ἐκ τῶν κυρίων ὀνομάτων, ἀλλὰ κατίδοι ὅτι ἀληδὴ λέγομεν" οἷον τὸ αὐτὸ ποιήσαντος ἰαμ- 

ταπεινή" παράδειγμα δὲ ἡ Κλεοφῶντος ποίησις καὶ ἡ Ὁ βεῖον Αἰσχύλου καὶ Εὐριπίδε, ἂν δὲ μόνον ὄνομα μεταδέν 
ΣΞθενέλου. σεμνὴ δὲ καὶ ἐξαλλάττουσα τὸ ἰδιωτικὸν ἡ τοῖς τος, ἀντὶ κυρίου εἰωθότος γλῶτταν, τὸ μὲν φαίνεται καλὸ 

ξενικοῖς κἐχρημένη. ξενικὸν δὲ λέγω γλῶτταν καὶ μετα- τὸ δ᾽ εὐτελές, Αἰσχύλος μὲν γὰρ ἐν τῷ Φιλοκτήτῃ ἐποῦψι 
φορὰν καὶ ἐπέκτασιν καὶ πᾶν τὸ παρὰ τὸ κύριον. ἀλλ᾽ ὧν φαγέδαινα ἥ μου σάρκας ἐσθίει ποδὸς, 
τις ἅπαντα τοιαῦτα ποιήσῃ, ἢ αἴνιγμα ἔσται ἢ βαρβα- ἡ δὲ ἀντὶ τοῦ ἐσθίει τὸ θοινᾶται μετέθηκεν. καὶ 

ρισμός. ἂν μὲν οὖν ἐκ μεταφορῶν, αἴνιγμα, ἐὰν δὲ ἐκ 25 νῦν δέ μ’ ἐὼν ὀλίγος τε καὶ ὑτιδανὸς καὶ ἄκρους, 
γλωττῶν, βαρβαρισμός. αἰνίγματος γὰρ ἰδέα αὕτη ἐστί, εἴ τις λέγοι τὰ κύρια μετατιθείς 

τὸ λέγοντα, ὑπάρχοντα ἀδύνατα συνάψαι. κατὰ μὲν οὖν νῦν δέ μ᾽ ἐὼν μικρός τε καὶ ἀσθενικὸς καὶ ἀειδὴς, 
τὴν τῶν ὀνομάτων σύνθεσιν ὑχ οἷον τε τῦτο ποιῆσαι, κατὰ καὶ 
δὲ τὴν μεταφορὰν ἐνδέχεται, οἷον “ἄνδρ᾽ εἶδον πυρὶ χαλκὸν δίφρον ἀεικέλιον καταθεὶς ὀλίγην τε τράπεζαν. 

ἐπ᾽ ἀνέρι κολλήσαντα," καὶ τὰ τοιαῦτα. ἐκ δὲ τῶν Ὑλωτ- 30 δίφρον μοχϑνρὸν καταθεὶς μικράν τε τράπεζαν. 
τῶν ὁ βαρβαρισμός. δεῖ ἄρα κεκρᾶσθαί πως τούτοις" τὸ καὶ τὸ “ἡϊόνες͵ βοέωσιν" ἡϊόνες κραζυσιν. ἔτι δὲ ̓ Αρειφράδης 

μὲν γὰρ μὴ ἰδιωτικὸν ποιήσει μηδὲ ταπεινὸν ἡ γλῶττα τοὺς τραγῳδοὺς ἐκωμῴδει, ὅτι ἃ οὐδεὶς ἀν εἴποι ἐν τῇ διαν 

καὶ ἡ μεταφορὰ καὶ ὁ κόσμος καὶ τἄλλα τὰ εἰρημέα λέκτῳ, τούτοις χρῶνται, οἷον τὸ δωματων ἅπο ἀλλὰ μὲ 

εἴδη, τὸ δὲ κύριον τὴν σαφήνειαν. οὐκ ἐλάχιφτον δὲ μέρος ἀπὸ δωμάτων, καὶ τὸ σέθεν, καὶ τὸ ἐγὼ δέ νιν, καὶ τὶ 

8. ἀφήρη μὲν “4“. ἔ τι] ὄντι Ν44}8.. Π ἰπεχτεταμέν Ν΄κ. {[μὶν οπὶ Νο. ΠΤ πόλεος «4“. ἢ ἁ, πηλεῖδν] πηλέος 41} ς, τίν: 

Νκ. Ἰ 5. ὅΨ] ο ἧς Νο, σης “ς δ 84. ἢ 8. αὐτῶν δὲ τῶν] τῶν δὲ Ν'΄σ. Π 10. τύτυ] τύτε ἀφύνων 38ε, τότε σύγκειται δ. ἢ τ κὰζ 

Νκ. 1 42. πλήθη “4-. αὶ 15. μόνον οἱ κόμι ΝΑ 48ε. ἢ 16. τὸ πῶ -- 11. ἄςν οἵα Νκ4.8Β5. Π 18. μὴ οπι Να. 1 24. ἅταντα) ὦ 
ἅπωντα 4’, ἅμα ἅπαντα Β΄. ἴ ποιὴ Νο, ποιῆσαι 4“. "ἡ ἢ βαρβαρισμὸς ἔσται ἢ αὔχημα Να. ᾿ὶ 25. ἂν -- ακἴτγμα οαλ Ν'. 1 26. βε» 

βαρισμές] καὶ βαρβαρισμός Νκ. ἢ γὰρ) τε γὰρ .44184. 21. τὰ Να. 1 λίγον τὰ 4.1. ΠΠ 29. ἴδον 4485. ἡ πυρίχαλκον Νι448.1 30, 

δὲ οἱ 31. ὁ οπι Νο.448:. ἢ 31. δεῖ ἄρα κεκρίσθαι 44}8ς, δεῖ ἀνακεκρίσθαι Ν΄σ. ἢ 32. ἡ] οἷον ἡ ΝΆ. ε, ἢ 3ἀ, δὲ ροϑβὶ τὸ οπ' ωὼ 

4. συμβάλλεται Ν'ο,4ς, ἢ μὴ] τὸ Ν΄σ. ᾿ ἀ. λεγόμενον 8“. 1 6. ἐπιτιμᾶῆντες “4... 1 9. ἥτ .." χάριν 8, ἥτει χάριν “4“, εἴτι χάριν ΝΜ 

ἴδον 4.8“. ἢ 10. ἄν γ᾽ ἐρέμενος Ν 8... ἢὶ τῶν 84. ἢ ἰλέβορον Ν«. ἢ 14. ἐπὰ τὰ 2825, ἔπειτα “45. ὶ 15. ἁρμόττοντος Νκ4“. 46. "δ 

τιθεμένων 8ε. 48. εἰδίων “44. 49. ἰάμβιον “4. {1 20. μετατιθέντος Νκ.4.155. ἢ 23. φαγάδεικ Νκ4425-. ἡ 25. ἀειδίς 4.8, ἐπὰν 
Να. ἢ 27. μεὸν Ν΄4.8:, μ' αἰὼν τοῦτο .4-. ἢ τε δὲ «(-, οτι Νκ5. ἢ ἀηδής Να. 1] 29. δίφρον τε ἀεικέλων Ν΄44.85. 1 ἐλην τ 

80. καταθὴς οἷα Νκ. ἢ 314. ἴωτες βοῶσιν ἢ ἴωνες Νκ.4..85. 1 ἀνκαφράδης Νο. ὑ 82. εἴπη 4.8“. 
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᾿Αχιλλέως πέρι ἀλλὼ μὴ περὶ ᾿Αχιλλέως, καὶ ὅσα ἄλλα 
τοιαῦτα. διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἐν τοῖς κυρίοις ποιεῖ τὸ μὴ 
᾽ δ : »" Ψ ΝῚ ,“ ᾽ ,Ἶϑ Δ Ὁ ἰδιωτικὸν ἐν τῇ λέξει ἅπαντα τὰ τοιαῦτα" ἐκεῖνος δὲ τῶτο 
᾽ ,ὔ νε "ἽὔἤἽ Ἕ » Η ΄ 
ἠγνόει. ἔςι δὲ μέγα μὲν τὸ ἑκάςῳ τῶν εἰρημένων πρεπόν- 

γῆμν, ὦ ΤῸ “-.-«» 7 , λνΝ τως χρῆσθαι, καὶ διπλοῖς ὀνόμασι καὶ γλώτταις, πολὺ δὲ 

μέγιςον τὸ μεταφορικὸν εἶναι. μόνον γὰρ τοῦτο οὔτε παρ᾽ 

ἄλλου ἔστι λαβεῖν εὐφυΐας τε σημεῖόν ἐστιν" τὸ γὰρ εὖ 
ν»»λδο “, δ..7 “ ».» , Ν μεταφέρειν τὸ τὸ ὅμοιον θεωρεῖν ἐςίν. τῶν δ᾽ ὀνομάτων τὰ 

μὲν διπλᾶ μάλιςα ἁρμόττει τοῖς διθυράμβοις, αἱ δὲ γλῶτ- 

1459 

περὶ ἕνα χρόνον, καὶ μίαν πρᾶξιν πολυμερῆ, οἷον ὁ τὰ 

Κύπρια ποιήσας καὶ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα. τοιγαρὰν ἐκ μὲν 

Ἰλιάδος καὶ ᾿Οδυσσείας μία τραγῳδία ποιεῖται ἑκατέρας 
ἢ δύο μόναι, ἐκ. δὲ Ἰζυπρίων πολλαί, καὶ ἐκ τῆς μικρᾶς 

5 Ἰλιάδος πλέον ὀκτώ, οἷον ὅπλων κρίσις, Φιλοκτήτης, Νεδ- 
“τόλεμος, Ἑὐρύπυλος, πτωχεία, Λάκαιναι, Ἰλά; πέρσις καὶ 

ἀπόπλυς καὶ ίνων καὶ Τρῳάδες. 

Ἔτι δὲ τὰ εἴδη ταὐτὰ δεῖ ἔχειν τὴν ἐποποιίαν τῇ 
τραγῳδίᾳ" ἢ γὰρ ἁπλὴν ἢ πεπλεγμένην ἢ ἠθικὴν ἢ παθη- 

ται τοῖς ἡρωϊκοῖς, αἱ δὲ μεταφοραὶ τοῖς ἰαμβείοις. καὶ ἐν το τικὴν δεῖ εἶναι. καὶ τὰ μέρη ἔξω μελοποιίας καὶ ὄψεως 

μὲν τοῖς ἡρωϊκοῖς ἅπαντα χρήσιμα τὰ εἰρημένα" ἐν δὲ τοῖς 

ἰαμβείοις, διὼ τὸ ὅτι μάλιςα λέξιν μιμεῖσθαι, ταῦτα ἀρ- 

μόττει τῶν ὀνομάτων ὅσοις κἀν ἐν λόγοις τις χρήσαιτο" 
ἔστι δὲ τὰ τοιαῦτα τὸ κύριον καὶ μεταφορὰ καὶ κέσμος. 

,ὔ ᾿Ὶ λ ταὐτά" καὶ γαρ περιπετειῶν δεῖ καὶ ἀναγνωρίσεων καὶ πα- 
,΄ ᾿ Α ,, Ἁ Ὁ Φ 

θημάτων. ἕτι τὰς διανοίας καὶ τὴν λέξιν ἔχειν καλῶς, οἷς 
Γ΄ 4 , ᾿ Ὁ ν» » αἱ ἈΝ ἅπασιν Ὅμηρος κέχρηται καὶ πρῶτος καὶ ἱκανῶς. καὶ γὰρ 

Ὶ τον ΄ ε 7 - λιν Ἄν "» καὶ τῶν ποιημάτων ἑκάτερον συνέξηκεν ἡ μὲν Ἰλιὰς ἁπλῆν 

περὶ μὲν οὖν τραγῳδίας καὶ τῆς ἐν τῷ πράττειν μιμήσεως 15 καὶ παθητικόν, ἡ δὲ ᾿Οδύσσεια πεπλεγμένον" ἀναγνώρισις 

ἴςω ἡμῖν ἱκανὰ τὰ εἰρημένα. 
Περὶ δὲ τῆς διηγηματικῆς καὶ ἐν μέτρω μιμητικῆς, 

ὅτι δεῖ τοὺς μύθες καθάπερ ἐν ταῖς τραγωδίαις συνις ναι 
δραματικός, καὶ περὶ μίαν πρᾶξιν ὅλην καὶ τελείαν, ἔχεν 

γὰρ διόλου καὶ ἠθική. πρὸς δὲ τούτοις λέξει καὶ διανοίᾳ 

πάντας ὑπερβέβληκεν. διαφέρει δὲ κατώ τε τῆς συς ἄσεως 

τὸ μῆκος ἡ ἐποποιία καὶ τὸ μέτρον. τῷ μὲν ὃν μήκες ὅρος 
« ΜΝ Ή ΞΕ ͵7 ΄ . - » . » ᾿ 
ἱκανὸς ὁ εἰρημένος" δύνασθαι γὰρ δεῖ συνορᾶσθαι τὴν ἀρχὴν 

᾽ “ »“» »" ᾽ ,ὔ 

σαν ἀρχὴν καὶ μέτον καὶ τέλος, ἵν᾿ ὥσπερ ζῷον ἐν ὅλον 2) καὶ τὸ τέλος. εἴη δ᾽ ἂν τῦτο, εἰ τῶν μὲν ἀρχαίων ἐλάττες 

χοιῇ τὴν οἰκείαν ἡδονήν, δῆλον, καὶ μὴ ὁμοίας ἱστορίας τὰς 
Ψ' ᾿ Σ «᾽ν» ἡ 1.ϑ»Α0υ" - , - 

συνήθεις εἶναι, ἐν αἷς ἀνάγκη οὐχὶ μιᾶς πράξεως ποιεῖσθαι 

δήλωσιν ἀλλ᾽ ἑνὸς χρόνε, ὅσα ἐν τούτῳ συνέβη περὶ ἕνα ἢ 

πλείους, ὧν ἕκαστον ὡς ἔτυχεν ἔχει πρὸς ἄλληλα. ὥσπερ 

αἱ συστάσεις εἶεν, πρὸς δὲ τὸ πλῆθος τῶν τραγῳδιῶν τῶν 
εἰς μίαν ἀκρόασιν τιθεμένων παρήκοιεν. ἔχει δὲ πρὸς τὸ 

ἐπεκτείνεσθαι τὸ μέγεθος πολύ τι ἡ ἐποποιία ἴδιον διὰ τὸ 

ἐν μὲν τῇ τραγῳδία μὴ ἐνδέχεσθαι ἅμα πραττόμενα 

γὰρ κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἥ τ᾽ ἐν Σαλαμῖνι ἐγένετο 2 πολλὰ μέρη μιμεῖσθαι, ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τῆς σκηνῆς καὶ τῶν 
ναυμαχίᾳ καὶ ἡ ἐν Σικελίᾳ Καρχηδονίων μάχη, οὐδὲν ὑποκριτῶν μέῤος μένον" ἐν δὲ τῇ ἐποποιίᾳ, διὰ τὸ διήγησιν 
χρὸς τὸ αὐτὸ συντείνουσαι τέλος, οὕτω καὶ ἐν τοῖς ἐφεζῆς εἶναι, ἔστι πολλὰ μέρη ἅμα ποιεῖν περαινόμενα, ὑφ᾽ ὧν 

οἰκείων ἵντων αὔξεται ὁ τῇ ποιήματος ἔγκος. ὥς τῦτ᾽ ἔχει 

τὸ ἀγαθὸν εἰς μεγαλοπρέπειαν καὶ τὸ μεταβάλλειν τὸν 

χρόνοις ἐνίοτε γίνεται θάτερον μετὰ θατέρε, ἐξ ὧν ἣν οὐδὲν 
γίνεται τέλος, σχεδὶν δὲ οἱ πολλοὶ τῶν ποιητῶν τοῦτο 
δρῶσιν. διό, ὥσπερ εἴπομεν ἤδη, καὶ ταύτῃ θεσπέσιος ὧν 3) ἀκέοντα καὶ ἐπεισοδιὲν ἀνομοίοις ἐπεισοδίοις" τὸ γὰρ ὅμοιον 

φανείη Ομηρος παρὰ τοὺς ἄλλους, τῷ μηδὲ τὸν πόλεμον, ταχυὺ πληρῶν ἐκπίπτειν ποιεῖ τὰς τραγῳδίας. τὸ δὲ μέτρον 
καίπερ ἔχοντα ἀρχὴν καὶ τέλος, ἐπιχειρῆσαι ποιεῖν ὅλον τὸ ἡρωϊκὸν ἀπὸ τῆς πείρας ἥρμοκεν. εἰ γάρ τις ἐν ἄλλῳ 

λίαν γὰρ ἀν μέγας καὶ οὐκ εὐσύνοπτος ἔμελλεν ἔσεσθαι" τινὶ μέτρῳ διηγνματικὴν μίμησιν ποιοῖτο ἢ ἐν πολλοῖς, 

ἢ τῷ μεγέθει μετριαάζοντα καταπεπλεγμένον τῇ ποικιλίᾳ. ἀπρεπὲς ἂν φαίνοιτο" τὸ γὰρ ἡρωϊκὲν στασιμώτατον καὶ 

γῦν δ᾽ ἐν μέρος ὠπολαβὼν ἐπεισοδίοις κέχρηται αὐτῶν πολ- 5 ὀγκωδέςατον τῶν μέτρων ἐστίν, διὸ καὶ γλώττας καὶ με- 

λοῖς, οἷον νεῶν καταλόγῳ καὶ ἄλλοις ἐπεισοδίοις, εἷς δια. ταφορὰς δέχεται μάλιστα" περιττὴ γὰρ καὶ ἡ διηγημα- 
λαμβάνει τὴν ποίησιν. οἱ δ᾽ ἄλλοι περὶ ἔνα ποιοῦσι καὶ τικὴ μίμησις τῶν ἄλλων. τὸ δὲ ἰαμβικὸν καὶ τετρώμετρον 

ἢ, τὸ) τῶν “4. Ὁ 6. εἶναι] αὐτὸν εἶναι Νο. ἢ 10 οἱ 12. ἰαμβίοις 44“. ἢ} 13. καὶ ἐν ὅσοις λόγοις Ν4.4.}8΄. ἢ τι 4.84. Π χρέσεται 

Νο. Ἰ 17. ἐμμέτρου Ν . ᾿Π 19. καὶ ροβὲ ἦλην οτὴ 232-. ᾿ 20, μέσα “4458, μίσην Να. 1 21. τὰ συνήθη Να. || 26. ναύμαχος “4. ἢ 

27. τείνουσαι 134. 1} οὕτω --- 29. τέλος οτὰ Ν᾽ . ἢ 31. ὁ ὅμηρος Να. ἢ τῷ] τὸ Ν 4“. ᾿ 33. μέγα 44“. 1] 84, καταπεχληγμένον Ν΄ο. 

86. οἷς) δὶς Ν Βε οἱ ρτ “45: τὸ ϑηΐπὶ ἀεἰεί. 

2. κυπρικὰ .4“}8:, κυπριακὰ Νο. Π μακρὰν Ν' . Π 4, μόνας 4“. ΠΠ ἐκ ροβῖ καὶ οπν Δ644.8.. 5. πλέον οπῃ δα. ἢ 6. ἐρύπιδος 

Νο. Ἱ λάκαινα Ν᾽4.4...0, Ἴ. γίνων Ν . ᾿Π πρυιάδις Ν΄4. ἢ 8. δὲ1} δὴ “4. 10. δεῖ εἶναι οπι Ν)η.4484. 1 12. ἔτ] ἔτι δὲ Ν'. [ 18. 
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Ἐρός τε 84. ἢ τῶν μοϑὶ πλῆθος οἱχ Νκυ.4.8“. ἢ 32. ἥρμωκον 4“. || 31. κίνησις Νκ4“. ἢ ἰαμβώον «4-, ἰαμβεῖον 8". 



4460 ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗ͂Σ, 

γένοιτο, εἰ αὐτὼ φαῦλος ποιητὴς ποιήσειεν" νῦν δὲ τοῖς ἀλ- 
λοις ἀγαθοῖς ὁ ποιητὴς ἀφανίζει ἡδύνων τὸ ἄτοχον. τῇ ἂ 
λέξει δεὶ διαπονεῖν ἐν τοῖς ἀργοῖς μέρεσι καὶ μήτε ἡδιιοῖς 

μήτε διανοητικοῖς" ἀποκρύπτει γὰρ πάλιν ἡ λίαν λαμτρὰ 

5 λέξις τά τε ἤθη καὶ τὰς διανοίας. 
Περὶ δὲ προβλημάτων καὶ λύσεων, ἐκ πόσων τε καὶ)" 

ποίων ἂν εἰδῶν εἴη, ὧδ᾽ ὧν θεωρῦσι γένοιτ᾽ ὧν ̓φανερόν. ἐτὲ 

γάρ ἐστι μιμητὴς ὁ ποιητής, ὥσπερ ἀν εἰ ζωγράφος ἡ τι 

ἄλλος εἰκονοποιός, ἀνάγκη μιμεῖσθαι τριῶν ἕντων τὸν ἀριβ. 

φροιμιασάμενος εὐθὺς εἰσάγει ἄνδρα ἢ γυναῖκα ἢ ἄλλο τι το μὲν ἔν τι ἀεί" ἢ γὰρ οἷα ἦν ἢ ἔςιν, ἢ οἷα φασὶ καὶ δικεὶ 

ἦθος, καὶ δὲν ἄηθες, ἀλλ᾽ ἔχοντω ἤθη. δεὶ μὲν ἕν ἐν ταῖς ἢ οἷα εἶναι δεῖ, ταῦτα δ᾽ ἐξαγγέλλεται λέξει ἢ καὶ γλωϊ- 

ταις καὶ μεταφοραῖς. καὶ πολλὰ πάθη τῆς λέξεώς ἰςυ' 

τῇ ἐποποιίῳ τὸ ἄλογον. διὸ συμβαίνει μάλιστα τὸ θαυ- δίδομεν γὰρ ταῦτα τοῖς ποιηταῖς. πρὸς δὲ τύτοις ὑχ αὶ αὐτὶ 

, ΑΙ ᾽ , ΝΟ. , Ψ᾿ ΠῚ ’ 
κινητικα, τὸ μὲν ὀρχηςικόν, τὸ δὲ πρακτικόν. ἔτι δὲ ἀτοπώ- 

᾿ ΧΆ. 
τερον εἰ μιγνύοι τις αὐτά, ὥσπερ Χαιρήμων. διὸ ὑδεὶς μα- 

Υ ΄ Ἀν.» ᾿ » 
ἄλλῳ πεποίηκεν ἡ τῷ ἡρῴῳ, αλλ ὠσπερ 

ν ὕ 
κρὰν σύςασιν ἐν 

ἡ ν "ἊΝ ΄, ΄ ν ες ΄ " ,ἂν » εἴπομεν, αὐτὴ ἡ φύσις διδάσκει τὸ ἁρμόττον αὐτὴ διαιρεῖ- 
Ψ Φ ᾿ 

σθαι. ὍΟμηρος δὲ ἄλλα τε πολλὰ ἀξιος ἐπαινεῖσθαι, καὶ 
Ν ω , “ ἄνι Ὁ ἃ » “ἃ - . », “ 

δὲ καὶ ὅτι μόνος τῶν ποιητῶν ἀκ ἀγνοεῖ ὃ δεῖ ποιεῖν αὐτὸν. 
ΠῚ ΝΣ - Ν Ἁ ; ,, ᾿ ,ὔ ) 

αὐτὸν γὰρ δεῖ τὸν ποιητὴν ἐλάχιστα λέγειν" οὐ γάρ ἐστι 
Ν “ ’, « λ ᾿ Υ ᾿ οἷ ᾿ ,» 

κατὰ ταῦτα μιμητής. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι αὐτοὶ μὲν δὶ᾿ ὅλν 
Δ ,΄ ᾿ ,ὔ δ ὔ 

ἀγωνίζονται, μιμᾶῆνται δὲ ὀλίγα καὶ ὀλιγάκις" ὁ δὲ ὀλίγα 

, ν , “ , 
τραγῳδίαις ποιεῖν τὸ θαυμαστόν, μάλλον δ᾽ ἐνδέχεται ἐν 

μαστόν, διὰ τὸ μὴ ὁρᾶν εἰς τὸν πράττοντα, ἐπεὶ τὰ περὶ ὀρθότης ἐςὶ τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς ποιητικῆς, ὑδὲ ἄλλη; τέ 
» 5 Ἀ ΄ τ “ , ων “-Ἤ .« 

τὴν Ἕκτορος δίωξιν ἐπὶ σκηνῆς ἔντα γελοῖω ὧν φανείη, οἱ 15 χνὴς καὶ ποιητικῆς. αὐτῆς δὲ τῆς ποιητικῆς διττὴ ἡ ὁμαν 

τίω" ἡ μὲν γὰρ καθ᾽ αὐτήν, ἡ δὲ κατὰ συμβεβηκός. εἰ μὰν 
Ν ᾽ , "»ν 

γὰρ προείλετο μιμήσασθαι ἀδυναμίαν, αὐτῆς ἡ ἁμαρτία' 
Π δὲ Ν , νν δι ᾿᾽ νιν ΚΦ ΄ λ 

εἰ δὲ τὸ προελέσθαι μὴ ὀρθῶς, ἀλλὰ τὸν ίππον ἄμφω τὰ 
Ν ᾽ « 

δεξιὰ προβεβληκέτα ἢ τὸ καθ᾽ ἑκαάςην τέχνην ἁμάρτημα, 

ἔστι δὲ τοῦτο παραλογισμός. οἴονται γὰρ' ἄνθρωποι, ὅταν 20 οἷον τὸ κατ᾽ ἰατρικὴν ἢ ἄλλην τέχνην, ἢ ἀδύνατα πεποίηται, 

μὲν ἑστῶτες καὶ οὐ διώκοντες, ὁ δὲ ἀνανεύων" ἐν δὲ τοῖς 

ἔπεσι λανθάνει. τὸ δὲ θαυμαςὸν ἡδύ" σημεῖον δέ, πάντες 

γὰρ προςιθέντες ἀπαγγέλλεσιν ὡς χαριζόμενοι. δεδίδα χε 

δὲ μάλιςα “Ὅμηρος καὶ τοὺς ἄλλες ψευδὴ λέγειν ὡς δεῖ, 

τουδὶ ὄντος τοδὶ ἢ ἢ γινομένε γίνηται, εἰ τὸ ὕςερόν ἐςι, καὶ 

τὸ πρότερον εἶναι ἢ γίνεσθαι" τοῦτο δ᾽ ἐςὶ ψεῦδος. διὸ δή, 

ἂν τὸ πρῶτον ψεῦδος, ἄλλυ δὲ τύτα ὄντος, ἀνάγκη εἶναι ἢ 

γενέσθαι ἢ προσθεῖναι" διὰ γὰρ τὸ τῦτο εἰδέναι ἀληθὲς ὅν, 

ὁποιανῖν, οὐ καθ᾿ ἑαυτήν. ὥς δεῖ τὰ ἐπιτιμήματα ἐν τοὺ 
, ͵ -“ - μ 

προβλήμασιν ἐκ τύτων ἐπκισκοπῦντα λύειν. πρῶτον μέν, ἀ 
᾿Ὶ Ἁ " Ἀ 

τὼ πρὲς αὐτὴν τὴν τέχνην ἀδύνατα, πεποίηται, ἡμάρτηται, 
ἰλλ᾽ Σ θῶ Ν᾽ ᾽ ,ὕ .- Λλ - «ἀν 

ἀλλ᾽ ὀρθῶς ἔχει, εἰ τυγχάνει τοῦ τέλες τῷ αὑτῆς τὸ γ, 
παραλογίζεται ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ τὸ πρῶτον ὡς ὄν. πα- 25 τέλος εἴρηται, εἰ ὕτως ἐκπληκτικώτερον ἢ αὐτὸ ἢ ἀλλο τομὶ 

ράδειγμα δὲ τούτου ἐκ τῶν Νίπτρων. προαιρεῖσθαί τε δεῖ 

ἀδύνατα εἰκότα μᾶλλον ἢ δυνατὰ ἀπίθανα" τύς τε λόγυς 

μὴ συνίςασθαι ἐκ μερῶν ἀλόγων, ἀλλὰ μάλιςα μὲν μη- 

δὲν ἔχειν ἄλογον, εἰ δὲ μή, ἔξω τοῦ μυθεύματος, ὥσπερ 

μέρος. παράδειγμα ἡ τοῦ Ἕκτορος δίωξις. εἰ μέντοι τὶ 

τέλος ἢ μᾶλλον ἢ ἧττον ἐνεδέχετο ὑπάρχειν καὶ κατὼ τὸ 
περὶ τύτων τέχνκν, ἡμάρτηται οὐκ ὀρθῶς" δεῖ γάρ, εἰ δέ 

χεται, ὅλως μηδαμῇ ἡμαρτῆσθαι. ἔτι ποτέρων ἐστὶ τὶ 

Οἰδίπες τὸ μὴ εἰδέναι πῶς ὁ Λαϊος ἀπέθανεν, ἀλλὰ μὴ ἐν3 ἁμάρτημα, τῶν κατὰ τὴν τέχνην ἡ κατ᾽ ἄλλο συμβιβε- 

τῷ δράματι, ὥσπερ ἐν ᾿Ἡλέκτρᾳ οἱ τὰ Πύθια ἀπαγγέλλον- κός; ἔλαττον γάρ, εἰ μὴ ἤδει ὅτι ἔλαφος θήλεια κέρατα 
οὐκ ἔχει, ἢ εἰ κακομιμήτως ἔγραψεν. πρὸς δὲ τούτοις ἐὼ 
ἐπιτιμᾶται ὅτι ἐκ ἀληθὴ, ὠλλ᾽ οἷα δεῖ, οἷον καὶ ΣΣοφΦοχλ 

ἔφη αὐτὸς μὲν οἵας δεῖ ποιεῖν, Εὐριπίδην δὲ οἷοι εἰσί, ταύτῃ 

γώτερον, ἀποδέχεσθαι καὶ ἄτοπον, ἐπεὶ καὶ τὰ ἐν ᾿Οδυσσείῳ 35 λυτέον. εἰ δὲ μηδετέρως, ὅτι ἕὅτω φασίν, οἷον τὰ περὶ διῶ. 

ἄλογα τὰ περὶ τὴν ἔκθεσιν, ὡς ὡκ ἀν ἦν ἀνεκτα, δῆλον ἂν ἴσως γὰρ ὅτε βέλτιον ὕτω λέγειν οὔτ᾽ ἀληδὴ, ὠλλ' ἔτυχν 

᾿] »Ν, . τες, ἢ ἐν Νυσοῖς ὁ ἄφωνος ἐκ Τεγέας εἰς τὴν Μυσίαν ἥκων. 
Ψ νΝ , υ ν 5 Δ ει “» ΟΥ 5 ᾽ “ 
ὥςε τὸ λέγειν ὅτι ἀνήρητο ἂν ὁ μῦθος γελοῖον" ἐξ ἀρχῆς 

γὰρ ὁ δεῖ συνίςασθαι τοιότος" ἂν δὲ θῇ, καὶ φαίνηται εὐλο- 

4. κιντικαί “΄ς, κινητικόν δα. ἢ 2. μηγνύη “1-, μὴ γοίη Νκ, ἢ ἡ, αὐτῇ") αὐτὴ 445. 1 11. ὑδίνα ἤθη “4, ὑδίνα ἤθει Νη, ἐδὺ ἐδ 
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ΠΕΡΙ ΠΟ 

,’ὔ Υ͂ ,’ὔ ᾿ ὥσπερ Ἐϊενοφάνης" ἀλλ᾽ ὅ φασι τάδε. ἴσως δὲ οὐ βέλτιον 
μέν, ἀλλ᾽ οὕτως εἶχεν, οἷον τὰ περὶ τῶν ὅπλων, “ἔγχεα 

Υ “᾿, Ν ὕ δέ σφιν ὄρθ' ἐπὶ σαυρωτῆρος"" οὕτω γὼρ τότ᾽ ἐνόμιζον, 
΄“ “« ,“ Ν - 

ὥσπερ καὶ νῦν Ἰλλυριοί, περὶ δὲ τοῦ καλῶς ἢ μὴ καλῶς 
Ἁ Ω ᾿ Νν 

ἢ εἰρηταί τινι ἢ πέπρακται, οὐ μόνον σκεπτέον εἰς αὐτὸ τὸ 
Ἀ ἂ -“ 

πεπραγμένον ἢ εἰρημένον βλέποντα, εἰ σπουδαῖον ἢ φαῦ- 
ἂ ν ἃ ὰ 

λον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν πράττοντα ἢ λέγοντα πρὸς ὃν ἢ 
Ἄ Ἀ  “ 42» Φ Ἀ , ε “ Ψ , 

ὅτε ἢ ὅτῳ ἢ οὗ ἕνεκεν, οἷον ἢ μείζονος ὠγαθοῦ, ἵνα γέ- 
Ἀ “ὦΝὋἦἑ ᾽ , ν δὲ Ν ν νηται, ἢ μείζονος κακοῦ, ἵνα ἀπογένηται. τὰ δὲ πρὸς τὴν 

ςξ͵, Ὁ» » “ Ἂν» , ἘΠΥ Δὸ " .“ λέξιν ὁρῶντα δεῖ διαλύειν, οἷον γλώττῃ “οὐρῆας μὲν πρῶ- 
Ν Ν 

τον" ἴσως γὰρ οὐ τοὺς ἡμιόνους λέγει ἀλλὰ τοὺς φυ- 
ἊΝ Α Ν ᾿ 

λακας. καὶ τὸν Δόλωνα “᾿ὃς δή τοι εἶδος μὲν ἔην κακές," 
᾽ Ἂν Ἂῳ , “] ᾽ ν νΝ , Η ΑΝ Ἁ οὐ τὸ σῶμα ἀσύμμετρον, ἀλλὰ τὸ πρόσωπον αἰσχρὸν" τὸ 
, 3 Δ «. “ 3 ΄ “ εἾ Ν κε ,ἷ γαρ εὐειδὲς οἱ Ἱκρῆτες εὐπρόσωπον καλῦσιν. καὶ τὸ “ ζωρό- 

Ν ῪΥ ᾽ Ν 

τερον δὲ κέραιε" οὐ τὸ ἄκρατον ὡς οἰνόφλυξιν, ἀλλὰ τὸ 
“ Υ 

θᾶττον. τὸ δὲ κατὼ μεταφορὰν εἴρηται, οἷον “ἄλλοι μέν 
ῥώῷ θεοί τε καὶ ἀνέρες εὗδον παννύχιοι" ἅμα δέ φησιν 
Ϊ᾽ ἂς - , 

“ἅτοι ὅτ᾽ ἐς πεδίον τὸ Τρωϊκὸν ἀθρήσειεν, αὐλῶν συρίγγων 
» ν 

θ᾽ ὁμαδόν" τὸ γὰρ πάντες ἀντὶ τῷ πολλοὶ κατὰ μεταῴφο- 
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΄ ,’ [2 ,’ “ ’, 
Γλαύκων λέγει, ὅτι ἔνιοι ἀλόγως προὐπολαμβανουσι, καὶ 

᾿ . ’, ᾿"ἥ Α ,ὔ 

αὐτοὶ καταψηφισάμενοι συλλογίζονται, καὶ ὡς εἰρηκότες 
΄ - μὴ » -“ ,ὔ “ 
ὅτι δοκεῖ ἐπιτιμῶσιν, ἂν ὑπεναντίον ἢ τῇ αὐτῶν οἰήσει. τῦτο 

Ν ΄ ν λν ΄ ν Ν "ἊΝ ’, δὲ πέπονθε τὰ περὶ ἵκάριον. οἴονται γὰρ αὐτὸν Λάκωνα 
“. . ν᾽ Ν ν.» - ν Ρ ,» 9 

5 εἰναι" αἀτοπὸν Ἐν τὸ μὴ ἐντυχεῖν τὸν Τηλέμαχον αυτῳ εἰς 

Λακεδαίμονα ἐλθόντα. τὸ δ᾽ ἴσως ἔχει ὥσπερ οἱ Κεφαλῆ- 

νές φασιν" παρ᾽ αὐτῶν γὰρ γῆμαι λέγουσι τὸν. Ο δυσσέα, 
" ν ᾿ ᾿ ὔ ,ὔ δ Ν καὶ εἶναι Ἰκαάδιον ἀλλ᾽ οὐκ Ἵκαριον, διαμαρτημα δὲ τὸ 

, »“ ν» ν, ἃ Χο αν πρόβλημα εἰκός ἐςιν. ὅλως δὲ τὸ ἀδύνατον μὲν ἥ πρὸς τὴν 
" ἂ ν Ν Λ ᾿ Ν , ιὺ ποίησιν ἢ πρὸς τὸ βέλτιον ἢ πρὸς τὴν δίξαν δεῖ ἀνάγειν. 
΄ ν ᾿ . ν Δ, ἃ πρές τε γὰρ τὴν ποίησιν αἱρετώτερον πιθανὸν ἀδύνατον ἢ 

Α »-. 

ἀπίθανον καὶ δυνατόν" τοιέτες δ᾽ εἶναι οἷες Ζεῦξις ἔγραφεν. 
Ν ᾿Ὶ ν Ν Ν Ν μ ψ 

ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ βέλτιον" τὸ γὰρ παράδειγμα δεὶ ὑπερέ- 
ν», σ ω » λιν ας. εὑ 

χεῖν πρὸς ὦ φασι ταλογα. πτω τε καὶ ὁτι ποτὲ οὐκ ἀλο- 
ὔ Σ ἀ τον ν ᾿ Α Ν ,Ν ͵ὔ ν ᾿ 

15 γόν ἐστιν" εἰκὸς γὰρ καὶ παρὰ τὸ εἰκὸς γίνεσθαι. τὰ ὃ 
,ὔ -“ - , 

ὑπεναντία ὡς εἰρημένα ὕτω σκοπεῖν, ὥσπερ οἱ ἐν τοῖς λέγοις 
Υ. Η Ν" κι δ " Ν ΔΝ νι ΄ Ὁ ἔλεγχοι, εἰ τὸ αὐτὸ καὶ πρὸς τὸ αὐτὸ καὶ ὡσαύτως, ὥστε 

Η »Ν ἡ ν ἃ ΩΝ ΄ ΔἈὰ ἡ “ ᾿ -“ καὶ αὐτὸν ἢ πρὸς ἃ αὐτὸς λέγει ἢ ὃ αν φρίνιμος ὑποθῆται. 
᾽ βὰ δ᾽ ᾽ ͵ Ὶ Ω ὕὔ ᾿ θγ ΄ [ἡ Ἁ 

ὀρθὴ. δ᾽ ἐπιτίμησις καὶ ἀλογία καὶ μοχθηρία, ὅταν μὴ 

ρὼν εἴρηται" τὸ γὰρ πᾶν πολύ τι. καὶ τὸ “οἴη δ᾽ ἄμμο- τ ἀνάγκης ὕσυς μηδὲν χρήσηται τῷ ἀλόγῳ, ὥσπερ Ἑυριπίδης 
,’ Ἀ 

ρηφ᾽ κατὰ μεταφοραν" τὸ γὰρ γνωριμώτατον μόνον. κατὼ 
,ὔ Ν “ 

δὲ προσῳδίαν, ὥσπερ Ἱππίας ἔλυεν ὁ Θάσιος τὸ “δίδομεν 
7. .(ῳ»» «δ ᾿ ΄, “μ ᾽γ ν Δ 7 δέ οἷ" καὶ "τὸ μὲν κΚὶ καταπύθεται ὄμβρῳ" τὼ δὲ διαιρέσει, 

“ » Ν 
οἷον Ἐμπεδοκλῆς “αἶψα δὲ θνήτ᾽ ἐφύοντο, τὼ πρὶν μά- 

» ῃ 

θον ἀθάνατα Ἰῷωώ τε πρὶν κέκριτοι" τὰ δὲ ἀμφιβολίᾳ, 

“παρῴχηκεν δὲ πλέων νύξ" τὸ γὰρ πλέων ἀμφίβολον ἐς ιν. ̓ 
.,΄,Ν ᾿ » ΡΞ Ν 

τὰ δὲ κατὼ τὸ ἔθος τῆς λέξεως, οἷον τὸν κεκραμένον οἶνόν 
Υ λ ἐφ 

ᾧασιν εἶναι, ὅθεν πεποίηται “κνημὶς νεοτεύκτε κασσιτέροιο," 
" ἈΝ ν ,ἤ καὶ χαλκέας τοὺς τὸν σίδηρον ἐργαζομένους, ὅθεν εἴρηται ὁ 

᾿ ,ὔ , ἃ Γανυμήδης Διὶ οἰνοχοεύειν, ὁ πινόντων οἶνον. εἴη δ᾽ ἂν τατό 
ΕἾ « 

γε κατὰ μεταφοράν. δεῖ δὲ καὶ ὅταν ὄνομά τι ὑπεναν- 
’ ΄ .- ,-"- ἃ 

τίωμά τι δοκῇ σημαίνειν, ἐπισκοπεῖν ποσαχῶς ὧν σημήνειε 
» ᾽ --,ν . “εκ , ἦ᾽ 

τοῦτο ᾿ τῷ εἰρημένῳ, οἷον “τῇ ῥ᾽ ἔσχετο χάλκεον ἔγχος 
-“ “ .Ν “ τ τῷ ταύτῃ κωλυθῆναι. τὸ δὲ ποσαχῶς ἐνδέχεται ὡδί πως 

, Υ ’, 

μάλιστ᾽ ἄν τις ὑπολάβοι κατὼ τὴν καταντικρὺ ἢ ὡς 

1. ξενοφάνη 4“, ξινοφάνει Να. ΠΤ δὲ Ὅτι Ν 48. ἢ ἃ, νῦν 
οπὶ Νσ, ἢ οπι “4“. ᾿] 12. ὡς ἑῥῆτοι 44’, ὡς ῥά τοι 8Ξ.. ὡς ΓᾺ 

ἊΨ. “,“ Ὃ;Ὃ;ὋὯὈὩἌΆ κ» “ ’,ὔ ΑῚ 
τῷ Αἰγεῖ, ἢ τῇ πονηρία, ὥσπερ ἐν ᾿᾽Ορέςῃ τὸ Μενελάν, τῷ 

.3 ᾿ ᾿ ΄ 3 , 3ν.» “ Ἃ " « 
μὲν οὖν ἐπιτιμήματα ἐκ πέντε εἰδῶν φέρουσιν" ἢ γὰρ ὡς 

’ ᾿ ῃ Ἄ ᾿ ἂ 
ἀδύνατα ἣ ὡς ἄλογα ἢ ὡς βλαβερὰ ἣ ὡς ὑπεναντία ἢ ὡς 

ν Ν ᾽ , Ἀ δ « Δ ’ 2 ἱε παρὰ τὴν ὀρθύτητα τὴν κατὼ τέχνην" αἱ δὲ λύσεις ἐκ τῶν 

25 εἰρημένων ἀριθμῶν σκεπτέαι, εἰσὶ δὲ δώδεκα. 
4 

Πότερον δὲ βελτίων ἡ ἐποποιικὴ μίμησις ἢ ἡ τρὰῶ-26 
Υ Ν γική, διαπορήσειεν ἄν τις. εἰ γὰρ αὶ ἧττον φορτικὴ βελ- 

ἿΣ » Υ τίων, τοιαύτη δ᾽ ἡ πρὲς βελτίους θεαταῖς ἐστι, δῆλον ὅτι ἡ 
Ἂ Σ. ὦ ΕΝ; ᾽ ᾿ ἃ ἅπαντα μιμουμένη φορτική. ὡς γὰρ ὑκ αἰσθανομένων, ἂν 
νὴ ς ἣν ΝΆ - 

3γ μὴ αὐτὸς προσθῇ, πολλὴν κίνησιν κινόνται, οἷον οἱ φαῦλοι 
ν᾿ ᾿ μι ᾿ ν᾿ δι 

, ϑληταὶ κυλιόμενοι, "ἀν δίσκον δέῃ μιμεῖσθαι, καὶ ἕλκοντες 
- μ᾿ " ᾿ , τὸν κορυφαῖον, ὧν Σκύλλαν αὐλῶσιν. ἡ μὲν ἔν τραγῳδία 

Ν « ,“ [4 τοιαύτη ἐστίν, ὡς καὶ οἱ πρότερον τοὺς ὑςέρας αὐτῶν ᾧοντο 
. . ΄ ὑποκριτάς᾽ ὡς λίαν γὰρ ὑπερβάλλοντα, πίθηκον ὁ Μυνίσκος 

, “ ᾿" 

35 τὸν Καλλιππίδην ἐκάλει. τοιαύτη δὲ δίξα καὶ περὶ Πιν- 

᾿ τῦν οἱ Να. ἢ 1. εἰ] ἡ 46}85. ἢ 8. οἷον γ] οἷον εἰ Νο. 1 9. ἢ μείζονος 

Ι ὅν} εἰ ἦν “4“.Ὦ 15. κέραι ἐον τὸ “4΄, κεραε ὁ τὸ 8’, κερεες καὶ τὸ 
ΝΟ 20. ὧν μόνος Να. |[ 21. κατὰ μεταφοράν οαπ 225. Π 23. Ὁ] 4.85. } 25. κίκτητο “45. "ἢ 26. πλέω .4“, ἀλέον 8... ἢ πλεῖον 

.8“.,μ 217. οἷον οπι Νο448ε, ἢ τῶν κεκραμίων Νο4:22. ἢ οἷόν Νο. ΠΠ| 30. οἰνοχοεύει “44. ἢΠ πειρῶν τὲν Ν΄σ. 1 32. σημαύνειν δοκῇ Ν΄. ἢ 

σημαΐειε 38. σημαίτειεν Ν᾽, σημαίνοιε 4“, ἡ 33. οἷον] τὸ Να. ἵ δ᾽ 8...) 34. τὸ Νκ. 428, 1 τὸ δὲ οπι Νο,4422.. 11] ὡδικῶς Ν48. 

ὡδιηως 4“, ἢ 35. ἢ οπὶ Νο, 
1. τὶ δια Νκ4.85. ἢ 9. ἢ οπὶ Νκ4285. ἢ 12. δ᾽ οὺ Νκ.42}82. ἢ οἷον Νκ.4.8.. "} 13. καὶ πρὸς τὸ οτλ Ν᾽4485. 18, φρό- 

γιμον Νἧ Βα, φρόνημον «4ς. ἢ" 19. δ᾽] δ᾽ ἡ 84. 1 21. αἰγειήτη “4, αἰγιείτν Νκ, αἰγιήτη 86. ἢ 25. εἰ Β΄. ἢ 26. βιλτίν “4.  ἱποποιη- 

τριὴ Ν΄84. 1 27. βελτίων οτχὰ Νά, 1] 28. δ᾽ 4] δὴ Νκρ448:. ἢ ἰστι] ἔστι δειλίαν Νκ4.8΄. 1 830. κοῦγτα 44. ἢ 84. γὰρ οτα 5. ἢ 
μυπίσκος «4-.8΄, μυίσκος 175. ἃ 85. τηδαρίου Ν5. 
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 Ψ - Υ Α , “ , Ν ᾿ .- Ν Ν , ἃ 
δάρυ ἥν. ὡς δ᾽ τοι ἔχεσι πρὸς αὐτός, ἡ ὕλη τέχνη πρὸς τὴν εἶναι" τὸ γὰρ ἀϑροώτερον ἥδιον Ἢ πολλῷ κεκραμένον τῷ 

. 4 , ᾿ 
ἐποποιίαν ἔχει. τὴν μὲν οὖν πρὸς θεατὰς ἐπιεικεῖς φασὶν χρόνῳ, λέγω δὲ οἷον εἴ τις τὸν Οἰδίπεν θείη τὸν ΣΣοφοκλές 
᾿ ὦ Δ ΥΝ » ,ὔ Χ δ Ν Ν ᾽ ν [2 .» , φ' ,ὔ « ο“᾿ ͵, ἣ 

εἶναι, διὸ ἀδὲν δέονται τῶν σχνμάτων, τὴν δὲ τραγικὴν πρὸς ἐν ἔπεσιν ὅσοις ἡ ᾿Ιλιάς, ἔτι ἧττον μία ὁποιαῖν μίμησις ἡ 
“. ι“2“4΄'Γ]ΝΨ ν ,ὔὕ “" 2 Ἄ ν » ᾿ “ ᾽ “- “« ἌΣ: Ἀν »“ , , φαύλες. ἡ ὅν φορτικὴ χείρων δῆλον ὅτι ὧν εἴη, πρῶτον αἱν τῶν ἐποποιῶν. σημεῖον δέ᾽ ἐκ γὰρ ὑποιασῖν μιμήσεως πλείς 
- - ᾿ ““« “ ,ὔ ᾿ “ » 

ὁ τῆς ποιητικῆς ἡ κατηγορία ἀλλὰ τῆς ὑποκριτικῆς, ἐπεὶ ἔςι 5 τραγῳδίαι γίνονται. ὥς᾽ ἐὰν μὲν ἕνα μῦθον ποιῶσιν, ἀνάγκη 
Ἐπ , νι ε “ [7 » “ Ἄ , , , ,ἷ Ἀν . “ περιεργάζεσθαι τοῖς σημείοις καὶ ῥαψῳδοῦντα, ὅπερ ἐποίει ἢ βραχέα δεικνύμενον μύνρον φαίνεσθαι, ἢ ἀκολυθέντα τῷ 

Σωσίςρατος, καὶ διάδοντα, ὅπερ ἐποίει Νινασίθεος ᾿Οπόντιος. τῷ μέτρα μήκει ὑδαρῆ. ἐὰν δὲ πλείνς, λέγω δὲ οἷδν ἐὰν ἐκ 
Γ γ Ὰ ͵ -“ ᾿ , Ψ νΥ͂ , » Ψ ᾿ ,ὔ [2 ιν ᾿ εἶτα δὲ κίνησις ἅπασα ἀποδοκιμαςέα, εἴπερ μηδ᾽ ὄρχησις, πλειόνων πράξεων ἢ συγκειμένη, οὐ μία, ὥσπερ ἡ ᾿λιὸς 

. ν : ΝΥ 
ἀλλ᾽ ἡ φαύλων, ὅπερ -καὶ Καλλιππίδῃ ἐπετιμᾶτο καὶ νῦν ἔχει πολλὰ τοιαῦτα μέρη καὶ ἡ ̓Οδύσσεια, ἃ καὶ καθ 
Υ͂ ς ΝΝ , ἄλλοις, ὡς ἀκ ἐλευθέρας γυναῖκας μιμυμένων. ἔτι ἡ τρα- 10 ἑαυτὰ ἔχει μέγεθος" καίτοι ταῦτα τὰ ποιήματα συνέςηκεν 

,, γΥ , “- δ 5. Ὁ .- 2 . ᾽ ΄ὔ γ 2 , “- ’ , γῳδία καὶ ἄνευ κινήσεως ποιεῖ τὸ αὑτῆς, ὥσπερ ἡ ἐποποιία" ὡς ἐνδέχεται ἄριςα, καὶ ὅτι μάλιςα μιᾶς πράξεως μίμησίς 
»“ μΞ “«“ “-“.-»Ἡ9 

διὰ γὰρ τῇ ἀναγινώσκειν φανερὰ ὁποία τις ἐςίν. εἰ οὖν ἐξὶ ἐςιν. εἰ ὄν τύτοις τε δια φέρει πᾶσι καὶ ἔτι τῷ τῆς τέχνης 
ἄλλ ἽΒ “7 τι Οὖὺὗὑὺ » » Ν δεὶ γὰ » ΩΝ »“» κδονν “ » Ν, ᾳλ 

τἄλλα κρείττων, τοῦτό γε οὐκ ἀναγκαῖον αὐτῇ ὑπάρχειν. ἔργῳ (δεῖ γὰρ οὐ τὴν τυχοῦσαν ἡδονὴν ποιεῖν αὐτὰς ἀλλα 
΄ »“ ᾿ δε 

ἔπειτα διότι πάντ᾽ ἔχει ὕσαπερ ἡ ἐποποιία" καὶ γὰρ τῷ τὴν εἰρημένην), φανερὸν ὅτι κρείττων ἂν εἴη μᾶλλον τῇ τέ 
“ “ ᾿ 

μέτρῳ ἕξεςι χρῆσθαι, καὶ ἔτι Καὶ μικρὸν μέρος τὴν μυσικὴν 15 λὲς τυγχάνεσα τῆς ἐποκοιίας. περὶ μὲν ἦν τραγῳδίας καὶ 
Ύ Ὁ 4 » » “ “" -“ » 

καὶ τὴν ὄψιν ἔχει, δι᾽ ἧς αἱ ἡδοναὶ συνίςανται ἐναργέςατα. ἐποποιίας, καὶ αὐτῶν καὶ τῶν εἰδῶν καὶ τῶν μερῶν αὐτῶν, 
ν Ὶ τὴ ἐ ν, Ψ ἡ ἐν τῇ ἁ ΄, κὰν Ὁ Ἂν σιν Ὶ τί διαφέ, δ,» ἃ ν 7 ἰτίαι χαὶ εἶτα καὶ τὸ ἐναργὲς ἔχει καὶ ἐν τῇ ἀναγνωρίσει καὶ ἐπὶ τῶν καὶ πόσα καὶ τί διαφέρει, καὶ τῷ εὖ ἢ μὲὴ τίνες αἰτίαι, 

ν » 2 2 ' ,ὔ Ἁ ΄Ν]ἣ » ,ὔ γ [ ,, » Ὁ ἔργων. ἔτι τῷ ἐν ἐλάττονι μήκει τὸ τέλος τῆς μιμήσεως περὶ ἐπιτιμήσεων καὶ λύσεων, εἰρήσθω τοσαῦτα. 

1. ἔχυσ δ᾽ ἔχυσι 44“. ΠΠ|Π2. πρὸς] περὶ τὲς Νσ. 11 3. διὸ οπὶ ΔΝ 4484. ἢ ἃ. 4] εἰ 84. ἡ 6. ἐποίει] ἰφι Ν4.4.8-, ἢ Ἰ. δαῦδτ 

Ῥἰογίψυδ ἢ ὁ ὀπύντιος 8... ἢ 12. ὁποία) καὶ ὁποία Νκ. Π 13. τώ γ᾽ ἄλλα 444224. 1 15. ἔτι] ὅτι Νκ. ἡ 16. τὰς ὄψεις Νη4.8' 
ΟΠλ1550 ἔχει. {Πἐπίςανται Νο. 

1. ἥδιον ἅ] ἡδονὴ Νχ.12}25. 1 2. δίπνν “4“. 1 θείη θείη τὸ 44“. 11 3. ἡ ἰδίς Ν4Βη. ΠΠ μία ὁποιαδν] ἡ μία 1,95.4.8-. Τ 5. ἀμίγκι 

βραχέα) καὶ βιαχέως Νο.4.8ι. ᾿ 7. μέτρυ] λόγε Να. ἢ ἐὰν δὲ πλείυς οτχ Ν 4485. ἢ 8, οὐ μία εἰ 9. ἃ ὁπ Νἧ,4.85. 1 10. χὼ 

τοιαῦτ᾽ ἅττα ποιήματα ΝΑ. 1} 12. ἔξιν οἷα Νκ.422.. ἢ 14. κρεῖττον 444}85. }} 16. αὐτῶν αἴϊεγατα οἷα Ν 4285. ᾿ 17. τῇ δὲ τί 

ι ἣα, ἢ ἢ] εἰ Δο.4.. 
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